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VII

[Woord vooraf]
Het tweede deel van het Biografisch Woordenboek is thans voltooid en wij mogen
hopen, dat ook zij, die bij den opzet van het werk aan de deugdelijkheid van het
aangenomen stelsel twijfelden, thans zich gewonnen moeten geven gelijk wij zelf
voortdurend versterkt zijn in onze meening, dat ons stelsel boven het streng
alfabetische de voorkeur verdient. Natuurlijk ontkennen wij ook nu niet, dat er
bezwaren aan verbonden zijn: de biografieën zijn niet volkomen gelijkmatig bewerkt;
maar dat is het geval ook in de biografische woordenboeken met alfabetische
volgorde, waar de artikelen door een aantal medewerkers - wij tellen er thans meer
dan 150 - worden geleverd in hoofdzaak onder eigen verantwoordelijkheid voor het
geschrevene. Het is ons lang niet altijd mogen gelukken bijtijds a l l e biografieën te
verkrijgen van tot dezelfde familie behoorende personen: eischen van tijd en
gelegenheid kwamen hier dikwijls storend tusschenbeide, al werd er naar gestreefd
dit doel te bereiken. Er bleven ondanks alle zorg behalve drukfouten ook werkelijke
fouten over, die soms in latere artikelen konden worden verbeterd of wel in latere
deelen verbeterd zullen worden, hetzij in de registers, hetzij in nader onder den
zelfden persoonsnaam op te nemen artikelen. Het viel verder dikwijls moeilijk toezicht
te houden op de in de bibliografische opgaven door de auteurs aangevoerde titels:
alleen de bewerker toch kan geacht worden daarvan geheel op de hoogte te zijn,
ofschoon sommige bewerkers blijkbaar van meening waren, dat de redactie zelve
hier aanvullend behoorde op te treden, wat zij in vele gevallen ten slotte ook wel
moest doen ter wille van het werk.
De arbeid der redactie was inderdaad ook bij dit deel zeer bezwaarlijk maar zij
mocht zich verheugen in de welwillende gezindheid van bijna alle medewerkers,
die zich bereid toonden ter wille van het geheel sommige eigenaardigheden van
stijl en opzet, sommige voor bestrijding vatbare opvattingen te wijzigen naar den
wensch der redactie. Aan onze medewerkers zijn wij ook in dit opzicht dank
verschuldigd; wij verheugen ons zeer bij de overgroote meerderheid hunner het
inzicht van de noodzakelijkheid van dergelijke opofferingen van eigen meeningen
ter wille van het geheel te hebben gevonden. Dank, hartelijken dank wenschen wij
hier ook te brengen aan de nagedachtenis van onzen goeden vriend E.W. MOES,
die zoo onbekrompen zijne sinds vele jaren verzamelde waardevolle aanteekeningen
tot onze beschikking stelde ten einde de artikelen van de noodige iconografische
gegevens te kunnen voorzien. Ook wij zullen zijne voorlichting zeer missen.
Wij hopen bij de verdere bewerking den totnogtoe verleenden steun te blijven
genieten en zoo het werk over een tiental jaren gelukkig te kunnen beëindigen.
P.C. MOLHUYSEN.
P.J. BLOK.
LEIDEN, November 1912.
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A.
[A, de, van of van der]
A (d e , v a n of v a n d e r ), geslacht, dat in de middeleeuwen voorkomt op de
grenzen van Holland en het Sticht, waar een plaatsje Ter Aa onder Ruwiel ligt, en
in de stad Utrecht. Hiervan ontmoet men het eerst in 1156 W a l t e r u s , met zijn
beide zonen H e i n r i c u s en H e I y a s , en in hetzelfde jaar A l b e r o ; in 1226
G e r a r d u s ; in het leenregister van graaf Floris V (omstr. 1282) G e r a r d en
J a c o b , die door den zoen met Aemstel leenmannen van Holland waren geworden,
en in 1283 E n g e l b e r t u s . In 1305 is broeder D i r c k v a n d e r A commandeur
van St. Catharina te Utrecht, terwijl wij in die stad vinden: 1363 en 1375 J a c o b ,
1402 Y s b r a n d als schepen, 1406 A l p h a r d u s kanunnik van Sint Pieter aldaar
en 1415 Y s b r a n d , in den oorlog met Holland genoemd.
Zie Oorkondenbk. van Holland.
Obreen

[Aalst, Jan Leendertsz. van]
AALST (Jan Leendertsz. v a n ) werd in 1630 aangesteld tot praeceptor in de tweede
klasse der latijnsche school te 's Hertogenbosch, eene functie, die hij nog in 1640
met zijn medepraeceptor Jud. Verbeek bekleedde. In Juni 1641 werd hij echter
beroepen tot predikant op het fort Isabella bij den Bosch.
Zie: H e r m a n s , Gesch. der lat. en ill. scholen te 's Hertogenb. (1851) 54, 57.
de Waard

[Aalstius, Johannes (1)]
AALSTIUS (Johannes) (1), geb. 1620, gest. te Bergen-op-Zoom tusschen 5 Jan.
en 17 Febr. 1686, studeerde vermoedelijk te Franeker. Als proponent werd hij in
1644 beroepen tot predikant te Obdam, vanwaar hij in 1648 als eerste predikant
vertrok naar Boxtel. Na den dood van Nathan Vay te Bergen-op-Zoom in Dec. 1651,
werd hij 27 Aug. 1652 daar beroepen tot predikant om zoowel in het fransch als
nederlandsch te prediken en werd er 9 Nov. d.a.v. bevestigd. In 1680, en volgende
jaren werd hij ook gemengd in de zaak van Pontiaan van Hattem. die zich na zijne
afzetting opnieuw in zijn geboorteplaats vestigde. A. werd 16 Juni 1685 emeritus.
Hij vertaalde uit het fransch stukken van een werk van P. d u M o u l i n als: De
eerste thien stichtelyke, troostelycke en seer geleerde predicatiën enz. (Amst. 1666);
De tweede decade (Amst. 1665) en De derde decade (Amst. 1660) en gaf ook XV
Predikatiën over het lijden van Christus (Amst. 1669) uit.
Zie: Archief voor nederl. kerkgesch. I (1885) 275 vv.; Bull. des égl. wallonnes III
(1888) 213; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het prot. Vaderland I (Utr. 1903)
48-49.
de Waard

[Aalstius, Johannes (2)]
AALSTIUS (Johannes) (2), A e l s t i u s of v a n A a l s t , geb. te 's Hertogenbosch
omstr. 1660, gest. te Middelburg 10 Juni 1712, werd 17 Oct. 1680 onder Spanheim
te Leiden ingeschreven als stud. litt. In 1687 werd hij predikant te Hoornaar, en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

toonde zich daar reeds volbloed Cartesiaan in met zijn ambtgenoot P a u l u s
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verde wereld uitgegeven geschriften: de Zedige aanmerkingen, door dezen heusch
opgevat en geleerd genoemd in zijn antwoord, uitgegeven als Briiv enz. (Amst.
1693), die weer van de zijde der beide predikanten een Antwoord (Dordr. 1693)
ontlokte, bestreden door Jac. Leydekker te Ileusden in een Brief (Utr. 1693), maar
ondersteund door Antoni de Reus met een Ernstig onderzoek (Dordr. 1693), terwijl
Bekker zelf getuigde (1694), dat van zijn bestrijders A. en zijn ambtgenoot (die o.a.
ook de Ethica van G e u l i n c x prijzen en Wittichius citeeren) ‘vreede en waerheyd
gesocht hebben.’ Een en ander gaf wellicht aanleiding, dat A. in 1696 door de te
IJsselstein gehouden particuliere zuidhollandsche synode benoemd werd tot
secundus correspondens naar Friesland in zake de geschillen daar met Röell (vergel.
art. Andala I kol. 124). Hetzelfde jaar gaf hij zijn van groote geleerdheid en
belezenheid getuigende Bespiegeling der redenleer, waarin 's menschen zelfkennis
door een klaar en beknopt vertoog van ziel en lichaam afgemaald en het kennelijke
Gods, na een uitvoerig betoog van deszelfs aanwezen, in ligt verband opgespeurd
word (Dordr. 1696) in drie deelen, de geestkunde, de lichaamskunde en het
kennelijke Gods, een boek, waarin A. zijne beschouwingen vastknoopt aan die van
Descartes en waarvan een recensent (Boekzaal 1697, I, 45) getuigde dat hij bij het
lezen niet machtig was ‘zich zelven in zijn vaart te stuiten.’ Einde 1697 werd A.
beroepen naar Beverwijk, waar hij Apr. 1698 werd bevestigd en van zijn
Cartesianisme getuigde door de uitgave eener Inleiding tot de zedenleer, waarin
de schepping, onsterffelijkheid en de gronden van godsdienst verklaart en tegen
Spinoza ernstig beweerd worden (Dordr. 1705) (‘alom beroemd’ zegt V r o l i k h e r t ,
Vliss. kerkhemel (ald. 1758) 185). Hetzelfde jaar werd hij beroepen als predikant te
Middelburg, waar hij 22 Nov. 1705 zijne intrede hield en zijn ouden vriend Jacob
Roggeveen (I kol. 1439) ontmoette, geestverwant van Mar. Booms (I kol. 408), tot
onderzoek van wiens zaak A. met Immens en Smytegelt in Juli 1707 werd
gecommitteerd, gelijk hij met Immens ook een uitvoerig verslag over de Hebreeuwen
of Antinomianen deed in de kerkeraadsnotulen van Jan. 1710. In de pamfletten
wordt hij wel ‘paus Aalstius’ genoemd. Spoedig na zijn komst maakte hij zich echter
verdiensteIijk door het geven van lessen, zoowel in theologie als philosophie, blijkens
een 24 Sept. 1707 door zijn leerlingen I.A. Schorer, H. Pottey, I. van Burcht en G.
o
Coymans geteekend contract (hs Letterk. Leiden n . 956), sinds Sept. 1708 en April
1709 ook door die in metaphysica. Hij werd dan ook 27 Apr. 1709 aangesteld tot
hoogleeraar in de wijsbegeerte aan de middelburgsche illustre school en aanvaardde
10 Sept. dat ambt met een Or. de vita actuosa et sapientiae studiis (Mediob. 1709).
Mei 1711 begon hij een Collegium in logica Claubergii (gevolgd
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o.a. door de la Rue en Andriessen) en Juli 1711 een in principia Cartesii. Bovendien
beoefende hij ook met liefde de wis- en natuurkunde. Als weduwnaar huwde hij nog
5 Juni 1710 te Middelburg met M a g d a l e n a M o r e t , weduwe van S i m o n
W i l l e m s e n d u B u i s s o n . Een zoon van hem voer als eerste stuurman in 1721
mede op den ontdekkingstocht van Roggeveen.
Zie: Boekzaal 1693, II, 477-82; J a c o b W i l l e m s e n , Sions zielsbanketten
(Midd. 1757) 537-40; N a g t g l a s , De kerkeraad der nederd. herv. gemeente te
Middelb. (ald. 1860) 42, 58, 173; I d . Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 1 en
II (1893) 526; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het prot. Vaderland I (Utr.
1903) 49-53; K n u t t e l , Balth. Bekker ('s Grav. 1906) 244-45.
de Waard

[Aardenberg, van]
AARDENBERG (v a n ), ook wel v a n A a r d e n b u r g , was fluitmaker van wien
een kwintbekfluitje was ingezonden op de oudheidkundige tentoonstelling te Delft
o

1863 (Cat. n . 2246) en van wien bekfluiten aanwezig zijn in de verzam. Boers (inv.
nr. 92, 97 en 98) in het Rijksmuseum te Amsterdam. De factuur dier instrumenten
wijst naar Holland circa 1700.
Enschedé

[Abbenbroek, van]
ABBENBROEK (v a n ), geslacht genoemd naar en heer van de plaats van dien
naam in het land van Putten, dat reeds in 1290 voorkomt met J a n J a n s z o o n
v.A. De filiatie is niet juist vast te stellen. C l a e s v.A. genoemd in 1333 en 1342 en
reeds overl. in 1344, gehuwd met A d e l i s s e , eene dochter van J a n v a n d e r
M y e , was wellicht een broeder van K a t h e r i n a , in 1339 als abdis van Loosduinen
gemeld. Een zekere S i m o n , heer van A., had in 1350 eene dochter M a r g r i e t e ,
welke een tijdgenoot was van J a n , voor een gedeelte heer van A. Deze liet drie
kinderen na: 1. J a n in 1405 met vijf man ten oorlog opgeroepen, verkreeg in 1406
nieuwe handvesten, daar zijn oude te Brielle verbrand waren, was dood in 1413,
bij zijne vrouw M a r g a r e t h a v a n d e r M a e l s t e d e geen kinderen nalatend;
o

o

2 . G e r r i t , die volgt, en 3 . H e n d r i k , wiens eenige dochter H a d e w y huwde
met G e r r i t v a n d e r H o u w e , raad van Philips van Bourgondië, waardoor éen
achtste der heerlijkheid A. in dat geslacht kwam.
o

G e r r i t Jansz. v.A. liet drie kinderen na: 1 . A d r i a a n reeds in 1421 dood,
o

zonder kinderen, 2 . K a t h e r i n a gehuwd met B o u d e w i j n d i e H a r t , schout
o

van Delft, wier afstammelingen volgen, en 3 . S o p h i a gehuwd met Z w e d e r
v a n H e e n v l i e t , waaruit een eenige dochter gehuwd met B o u d e w i j n A l b o u t ,
ook in het bezit van éen achtste der heerlijkheid.
B o u d e w i j n d i e H a r t en K a t h e r i n a lieten twee zoons na, waarvan de
oudste G e r r i t den naam zijner moeder aannam, 1480 nog een achtste kocht van
J o o s t v a n d e r H o u v e , kleinzoon van het zooeven genoemde echtpaar; Gerrit
was balj. v. Putten (1466), hoogheemraad van Delfland (1469), bekend in H. en K.
twisten, ridder 1486, raad v. Max. en Phil., gest. 1494, maar liet bij zijne vrouw
K a t h . v. B o s h u y z e n geen kinderen na. De tweede zoon B o u d e w i j n H a r t ,
schepen v. Delft 1467, gest. 1487, zette het geslacht voort, dat zich verder v.A.
noemde.
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Bronnen: Oorkondenbk. van Holland, medeged. bericht. en v a n L e e u w e n .
Bat. ill. 826.
Obreen

[Abbestee, Dirck Pietersz.]
ABBESTEE (Dirck Pietersz.), landmeter in de Wieringerwaard, wordt door Dirk
Rembrandtsz. van Nierop vermeld als in 1647 waarnemingen te hebben gedaan
omtrent de helling der ecliptica. Verschillende kaarten door hem vervaardigd tusschen
1652 en 1676 van zeeweringen in de om-
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streken van den Helder, Huisduinen, Oost-Terschelling en Wieringen (in 1662 een
met J a n v a n H e y m e n b e r g ) berusten op het Rijksarchief.
Zie: D i r k R b z . v a n N i e r o p , Nederduitsche astronomia (Amst. 1658) 15,
36; H i n g m a n , Inventaris verzameling kaarten R-A. II ('s Grav. 1871) 12, 19, 20,
272, 274, 296, 298; genealogie van het geslacht moet gegeven zijn door S o m m e r
in het Personal Tidsskrift 1899.
de Waard

[Abell, John]
ABELL (John), geb. omstreeks 1660, overl. omstreeks 1720 te Cambridge, gevierd
altzanger en luitenist, was hofmuzikant bij de engelsche koningen Karel II, Jacobus
II en Willem van Oranje. In 1693 werd hij als roomsche ontslagen, maakte
concertreizen en was o.a. in 1699 in Amsterdam (Alg. ned. Fam. blad XII (1895)
33). In 1701 was hij weer in Engeland terug en bleef daar, volgens de biografische
lexica, tot aan zijn overlijden. Het gelijktijdige bericht in de Amsterdamsche Courant,
dat 16 Jan. 1709 te 's Gravenhage voor prins Eugenius, den hertog van Marlborough
en andere hooge dignitarissen was een ‘concert van musicq, waer van den
vermaerden musicant monsr. Abel de directie hadde’, moet hem betreffen.
Zie: M a t t h e s o n , Vollkommene Capelmeister (1739) 95; d e z ., Ehren-Pforte
(1740) ed. 1910, 196; M e n d e l , Musikalisch Conversations-Lexikon I (1880) 6;
R i e m a n n , Musik-Lexikon (1909) 3.
Enschedé

[Ablaing van Giessenburg, Joan Daniel Cornelis Carel Willem
baron d']
ABLAING VAN GIESSENBURG (Joan Daniel Cornelis Carel Willem baron d'), heer
van Giessenburg, Giessen-Nieuwkerk en Moersbergen, geb. 6 Juni 1779 te Utrecht,
overl. 27 Juni 1859 te Voorst. Hij was een zoon van J o a n C o r n e l i s , kamerheer
van Frederik II van Pruisen, en J u l i a n a M a r i a F r a n c i s c a I s a b e l l a
J o h a n n a F r e d e r i c a , baronesse v o n S y b e r g - V ö r d e . Zijn ouders vroeg
verloren hebbend, werd hij opgevoed door zijn oom, den luitenant-generaal d'A.
van Moersbergen en door dezen voor den krijgsdienst opgeleid. In 1795 begaf hij
zich naar Osnabrück en vereenigde zich daar met de andere uitgewekenen onder
Prins Frederik. In 1799 behoorde hij tot het Oranjegezinde korps te Lingen en werd,
bij delanding der Pruisen en Engelschen in Noord-Holland, belast met het
overbrengen van depêches van Lingen naar N.-Holland. Tot 1813 weigerde hij, als
vurig orangist, elken post of eenige bediening aan te nemen. Een bevel om hem in
dat jaar gevangen te nemen kon niet tot uitvoer komen door zijn vroegtijdig uitwijken
naar het pruisische korps van generaal von Bülow te Munster, dien hij, naar hij later
vermeldde, wist aan te zetten tot den veldtocht naar Nederland; bij de inname van
Arnhem (Dec. 1813) vocht d'A. aan v. Bülow's zijde (zie hierover Nijhoff's Bijdragen
3e R. dl. IV (1888) 345). In Jan. 1814 werd hij benoemd tot commissaris-generaal
bij de russische en pruisische legers hier te lande, in Maart d.a.v. met den rang van
generaalmajoor, tot intendant-generaal van het nederlandsche leger te velde. Reeds
kamerheer des konings zijnde, werd hij in Sept. 1815 aangesteld tot hofmaarschalk
van den Prins van Oranje, bij wiens huwelijk te St. Petersburg hij tegenwoordig was.
Tot de belgische revolutie leefde hij op zijn landgoed te Moersbergen; toen bood
hij zich met zijn vier zonen aan om onverwijld het vaderland te helpen verdedigen.
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Hij werd benoemd tot luitenant-kolonel, chef van de afdeeling mobiele schutterij der
provincie Utrecht
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(Oct. 1830); in Febr. 1831 volgde zijn bevordering tot kolonel, met standplaats
Bergen-op-Zoom. Bij gelegenheid van het springen der kruitkamer Stoelenmat te
Bergen-op-Zoom onderscheidde hij zich door koelbloedigheid en beleid. In den
Tiendaagschen veldtocht dreef hij 3 Aug. 1831 aan het hoofd eener colonne,
bestaande uit 10 compagnieën schutterij van Zuid-Holland, Overijsel en Utrecht, op
marsch van Rozendaal, den vijand tusschen Brascaet en Kalmpthout terug. Later
bleef hij hoofd der rustende schutterij te Utrecht en lid van het hoofdbestuur van het
Metalen Kruis. Voorts werd hij achtereenvolgens tot Lid van de Staten van Utrecht,
van de Tweede en van de Eerste Kamer der Staten-Generaal gekozen. In 1853
lieten zijn voormalige officieren een gedenkpenning met zijn borstbeeld te zijner
eere slaan. d'A. was versierd met het ridderkruis van de Mil. Willemsorde. Hij huwde
28 Oct. 1800 H e n r i e t t e E l i s a b e t h C o r v e r H o o f t , na haar overl. (23 Nov.
1826), 16 Mrt. 1827 A l b e r t i n e O t t e l i n e barones R e n g e r s .
Zie: Utrechtsche Volksalmanak 1854, voorwoord (met afbeelding van den
gedenkpenning); B o s s c h a , Neerlands Heldendaden te Land III, 535; Jaarb. Ned.
Adel 1906, 3.
Eysten

[Abresch, Friedrich Ludwig]
ABRESCH (Friedrich Ludwig) geb. te Homburg a.d. Höhe 29 Dec. 1699, gest. te
Zwolle 16 Mei 1782, zoon van J o h a n n e s P e t r u s A., baljuw te Homburg en
later te Braunfels, en M a r g a r e t h a S i b y l l a R e i t z , werd na onderwijs in
wiskunde en fransch en door den arts Petrus Scriba thuis in latijn en grieksch, als
verschillende zijner voorouders (wier naam ook als A b e r e s c h voorkomt)
ingeschreven als student te Herborn (14 Apr. 1707), waar hij, bestemd voor de
theologie, de godgeleerde colleges volgde. In 1720 vertrokken om te gaan studeeren
in Utrecht, deden hier de colleges van Drakenborch en Duker den lust voor de
klassieken bij A. zoodanig ontwaken, dat hij de theologische lessen van van Alphen
en Lampe weldra geheel liet varen. Reeds was A. besloten ook te Leiden te gaan
studeeren, toen hij als opvolger van Pieter Wesseling 17 Juli 1723 werd benoemd
tot conrector aan de latijnsche school te Middelburg. Wegens het vertrek (Mrt. 1725)
van den rector Ouwens, werd de 27-jarige A. 17 Febr. 1725 in zijn plaats benoemd,
onder A.o.a. werkzaam zijnde Struchtmeier en zijn neef Karel Koenraad Reitz. 1
Jan. 1727 huwde A. R e b e c c a T r o u i l l a r d , dochter van den rotterdamschen
koopman S i m o n P e t r u s T., welk huwelijk werd bezongen door S.P. en M.J.
T r o u i l l a r d . Aanvankelijk bracht A. de school tot grooten bloei en verkreeg ook
17 Mrt. 1731 met verhoogd salaris den titel van lector historiarum et eloquentiae,
doch na 1734 veranderde de toestand door eene minder goede verstandhouding
tusschen hem en curatoren. Zijn zuster M a r i a S i b y l l a (geb. 26 Jan. 1703)
huwde Dr. G.E. M u n t z (Navorscher XLVIII (1898) 311) en hij zelf beëindigde zijn
in 1738 begonnen weduwnaarstaat door zijn, najaar 1741, gesloten huwelijk met
A b i g a e l W i l h e l m i n a T h i e n s , weduwe van K a r e l P a d t b r u g g e , raad
van Amersfoort. Het was echter een ware uitkomst, toen A. in Dec. 1741 met den
titel van hoogleeraar werd benoemd tot rector te Zwolle, na zijn vertrek in Febr. 1742
te Middelburg wordende opgevolgd door Wilh. Otto Reitz. Op zijn nieuwe standplaats
bleef hij tot zijn overlijden werkzaam. Zijn in 1763 door J.G. Poppe geschilderd
portret berust bij Dr. F.L. A b r e s c h , Amsterdam.
Uit zijn eerste huwelijk sproten drie dochters en
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vijf zonen, waaronder Petrus, die volgt. Brieven van A. (o.a. 33 aan den
amsterdamschen philoloog J. St. Bernard - zie ook Navorscher II (1852) 16, 17 berusten ter leidsche univ. bibl., aan d'Orville op de Bodleiana te Oxford.
W y t t e n b a c h (Vita Ruhnkenii ed. B e r g m a n n (1824) 103) noemde hem een
der voornaamste letterkundigen van zijn tijd, die op het voetspoor van Alberti, het
N.T. zocht op te helderen door de grieksche heidensche schrijvers. Verschillende
bijdragen leverde hij in de Observat. miscell. critic. van B u r m a n en d'O r v i l l e
(vol. III (Amst. 1733) en V-X (ib. 1734-39), terwijl van afzonderlijke geschriften zijn
te noemen: Animadversionum ad Aeschylum ll. II (Midd. 1743); A r i s t a e n e t i Epp.
cum emend. ac conjecturis Jos. Merceri, Jo. Corn. de Pauw etc. non editis antehac,
Jac. Tollii, Jac. Phil. d'Orvilli, Lud. Casp. Valckenarii aliorumque (Zwolle 1749);
Lectionum Aristaenetearum ll. II (Zwolle 1749); Dilucidationes Thucydideae 2 vol.
(Traj. 1752-1755) en Virorum aliquot eruditorum in Aristaeneti epp. conjecturae,
communicatae cum editore novissimo, qui suas notas adjecit; acc. Cl. Salmasii et
Th. Munkeri notae in Aristaenetum (Amst. 1752).
Zie: S t r o d t m a n n , Neue Gelehrt. Europa III (Wolfenb. 1753) 674; XIII (ib. 1758)
245; S a x e , Onomasticon VII (Ultraj. 1790) 59-61; Meded. Letterk. 1886, 173-181;
N a g t g I a s , Levensber. van Zeeuwen I (1890) 3; V o e g l e r , Gesch. van het
middelb. gymnasium II (ald. 1894) 135-243; V i s s c h e r en V a n L a n g e r a a d ,
Het protest. Vaderland I (Utr. 1903) 5-7, waar nog meerdere geschriften zijn vermeld.
de Waard

[Abresch, Jeremias Frederik Lodewijk]
ABRESCH (Jeremias Frederik Lodewijk) geb. te IJselstein 22 Nov. 1814, gest. te
Middelburg 8 Dec. 1897, zoon van den predikant F r e d e r i k L o d e w i j k en
achterkleinzoon van den vorig., ontving van zijn vader onderricht in de oude talen,
werd 17 Mei 1832 als stud. theol. ingeschreven te Utrecht en in 1838 proponent.
Hij werd 2 Mei 1841 bevestigd als predikant te Baambrugge, vertrok in Dec. 1844
in dezelfde functie naar Alkmaar, huwde 8 Juni 1848 met A n n a E l i s a b e t h
C o s t e r (geb. te Alkmaar 11 Apr. 1828) en werd 20 Oct. 1854 beroepen naar
Middelburg, waar hij 13 Mei 1855 is bevestigd. Op verzoek kreeg hij 1 Apr. 1884
daar emeritaat, doch bleef er nog o.a. als curator van het gymnasium werkzaam.
Hij schreef: De vier temperamenten, christelijke beschouwing naar aanleiding van
Luk. IX: 52, 62 naar het duitsch van F r . A r n d t (Alkm. 1847, 2e Alkm. 1854, ook
Amst. 1882); Het klassikaal bestuur van Middelburg en de aannemingskwestie
(Midd. 1879); Herinneringsure (Midd. 1881) en Getuigenis van christel. geloof (zes
leerredenen) (Alkmaar 1884).
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 4; V i s s c h e r e n
v a n L a n g e r a a d , Het protest. Vaderland I (Utr. 1903) 10.
de Waard

[Abresch, Petrus]
ABRESCH (Petrus) geb. te Middelburg 27 Jan. 1736, gest. te Groningen 11 Dec.
1812, zoon van Friedrich Ludwig A. (kol. 5) en Rebecca Trouillard, ontving onderricht
in de klassieken van zijn vader, vertoefde twee jaren aan de groninger hoogeschool
en werd in 1756 ingeschreven te Utrecht met het oog op de studie der theologie.
Echter bleef hij zich ook op het grieksch en latijn toeleggen, gelijk ook op het
arabisch, waarvan hij eene bijzondere kennis ten toon spreidde in zijn 18 Juni 1756
onder Rau verdedigd Specimen philologicum in Obadjae V: 1-8 (Utr. 1756).
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1765-66 en eindelijk te Groningen sinds 1766, waar hij behoorde tot de orthodoxe
partij en met zijn collega, den lateren hoogleeraar Lubbers, het zijne deed om den
hoogleeraar in de rechten F.A. van der Marck, van zijn ambt te doen ontzetten. Als
prediker maakte hij grooten opgang en wist de studenten tot zich te trekken, wat
het zijne zal hebben bijgedragen tot zijne benoeming in 1773 tot hoogleeraar in de
theologie en academieprediker; hij opende zijne lessen met eene Or. de
hermeneutice sacra optimo doctrinae christianae praesidio. Enkele jaren later werd
hij in het bizonder belast met de exegese van het N.T., op welk gebied hij onder
den invloed stond van den litterator-theoloog Johan August Ernesti en diens Institutio
interpretis N.T. bij het onderricht niet ongebruikt liet. Hij legde zich vooral toe om
den zin der schrift te verstaan door nauwkeurige woord- en zaakontleding, maakte
de exegese los van de dogmatiek en legde den grondslag voor wat men later noemde
een bijbelsche theologie. Vrees voor ketterjacht, die hij eenmaal zelf had bedreven,
maakte echter, dat hij meermalen te vrijzinnige uitlatingen op een volgend college
door andere van meer kerkelijke kleur trachtte te doen vergeten. Bij zijne lessen
blonk zijne groote geleerdheid en scherpzinnigheid uit, zijn latijn was naar de beste
modellen gevormd, zoodat meergevorderden genoten van zijn onderwijs, van welke
Jod. Heringa de meest bekende is geworden. Op het einde van zijn leven werd A.
nog belast met de colleges in de leerstellige godgeleerdheid, doch verval van
krachten veroorzaakte. dat hij daaraan niets heeft kunnen doen, vele maanden en
zelfs het laatste jaar zijn ambtsbezigheden niet kon vervullen, zoodat hij 6 Nov. 1812
emeritus werd verklaard. Driemalen was hij rector en deed in 1776 afstand met eene
rede De hodierna in doctrina religionis novandi lubidine; in 1792 sprak hij De
communis hominum vitiositatis origine ac vi en in 1800 De sensu hermeneutico. Hij
was gehuwd met E l i s a b e t h W i c h e r t s ; zijn zoon F r e d e r i k J o h a n n e s
(overl. 1 Mrt 1831) werd predikant te Finsterwolde. Zijn voornaamste werken zijn:
De vexationibus Christianorum sub imperatoribus (Gron. 1776) en Paraphrasis et
annotationum in epistolam ad Hebraeos specimen I, II en III (Lugd. Bat. 1786-90)
IV ed. H e r i n g a (Traj. ad Rh. 1817) en getuigende van groote belezenheid. Ook
schreef hij voorreden bij werkjes van Adr. Clarisse en Chr. Batavus jr. (Cornelis
Brem).
Zijn portret werd gegraveerd door C.C. Fuchs, naar eene teekening van W.
Lubbers.
Zie: Almanak der akademie van Groningen 1813 en 14, 97 of Algem. Kunst en
Letterbode 1813, I, 43-46; J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te
Groningen (ald. 1864) bijl. 96 en 97; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I
(Midd. 1890) 3-4 en V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het prot. Vaderland I
(Utr. 1903) 7-10 met de daar aangegeven bronnen; V o r s t e r m a n v. O y e n , Stamen Wapenb. l i . v.
de Waard

[Acquoy, Jacobus (1)]
ACQUOY (Jacobus) (1), geb. te 's Hertogenbosch 2 Sept. 1732, gest. te Amsterdam
17 Juli 1818, sproot uit eene familie in de 17e eeuw gevestigd in de Betuwe, maar
omstreeks 1667 verhuisd naar de zuidelijke Nederlanden, vanwaar A.'s vader weder
terugkeerde. Hijzelf voorzag in zijn onderhoud door het geven van lessen in wiskunde
te Amsterdam, evenals zijn kleinzoon, die volgt. Van het wiskundig genootschap
‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’ is hij een der eerste leden, misschien
een der oprichters geweest. Men
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heeft van hem een Koopmans comptoir en handboekje (Amst. 1768).
Zie literatuur bij volg. art.
de Waard

[Acquoy, Jacobus (2)]
ACQUOY (Jacobus) (2), een der meest verdienstelijke onderwijzers van zijn tijd,
geb. 6 Sept. 1803 te Amsterdam en overl. 29 Apr. 1873 ald. Hij ontving zijn eerste
onderricht en opleiding van zijn grootvader Jacobus Acquoy (1) en op het instituut
van H. Scheerders te Amsterdam; begon in 1816, als 13-jarig kweekeling, zijn
onderwijzersloopbaan, legde vlug de vereischte examens af en werd in 1826 tot
hoofd van een der stads-armenscholen zijner geboorteplaats benoemd. Reeds op
18-jarigen leeftijd was hij lid geworden van het wiskundig genootschap ‘Een
onvermoeide arbeid komt alles te boven’, en evenals zijn zooeven genoemde
grootvader muntte ook hij in de wis- en rekenkunde uit. Met H.W. B l o e m , D.W.
H i n s e , A. v a n O t t e r l o o e.a. redigeerde hij het Tijdschrift voor reken-, stel- en
meetkunde, uitgegeven vanwege de gewestelijke vereeniging Noord-Holland van
het Ned. Ond. Genootsch. (1853-1877) en met d e z e l f d e n (1858-62) het Tijdschrift
voor wis-, natuur- en werktuigkunde.
Maar de grootste verdienste heeft Acquoy zich verworven als lid en
medebestuurder van het N.O.G. en zijne verschillende instellingen. Vooral voor de
Levensverzekeringsmaatschappij met haar Hulp- en Ondersteuningsfonds heeft hij
veel gedaan. Terecht werd hij als een der grootste sieraden van het genootschap
aangemerkt en genoot hij de eer als lid van verdienste daarvan te worden benoemd.
Met P. B e s t en D.W. B o s c h was Acquoy ook een der steunpilaren van de
afdeeling Amsterdam van het N.O.G. Hij was gehuwd met M a r i a v a n d e n
Berg.
Zie: W. D e g e n h a r d t , Jac. Acquoy in zijn leven en werken geschetst (1873).
Zuidema

[Acquoy, Johannes Gerhardus Rijk]
ACQUOY (Johannes Gerhardus Rijk), geb. te Amsterdam 3 Jan. 1829, overl. te
Leiden 15 Dec. 1896, zoon van den voorg. en Maria van den Berg. Van zijn vrome,
verstandige ouders genoot hij een uitnemende opvoeding. Lager onderwijs werd
hem gegeven door zijn vader en anderen; ook in de muziek en de teekenkunst
genoot hij uitnemend onderricht. In 1845 deed hij examen voor den vierden, in 1847
voor den derden rang als onderwijzer. Maar neiging en aanleg brachten hem tot de
studie der godgeleerdheid; ook de invloed van ds. Spijker e.a. dreef hem in die
richting en loste daarna de bezwaren van zijn vader op. Na drie jaren private opleiding
deed Acquoy 27 Aug. 1850 te Leiden het staatsexamen tot toelating aan de
universiteit. In Sept. d.a.v. werd hij als student in de theologie aan het Athenaeum
te Amsterdam ingeschreven, waar hij de lessen volgde van Matthes, Beyerman,
Bosscha, Boot en Veth. In Febr. 1851 deed hij zijn mathesis, in Mei 1852 zijn
propaedeutisch; hij kon zich toen geheel wijden aan de theologie, waardoor hij
weldra geheel onder leiding kwam van den grooten kerkhistoricus W. Moll. Door
dezen is hij verder gevormd tot den uitnemenden geschiedvorscher, die hij sedert
is gebleven. Ook voor zijn gemoedsleven, daarbij voor zijn practische vorming heeft
Acquoy veel aan Moll te danken. Tijdens zijn studententijd was hij tevens (1853-1857)
leeraar in het Hebreeuwsch aan het gymnasium. Ook gaf hij in dien tijd zijn eerste
proeven van wetenschappelijk onderzoek der kerkgeschiedenis. Na in 1854
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candidaatsexamen te hebben afgelegd, deed hij 23 April 1856 zijn eerste voorstel
en werd in Oct. 1857 door het Provinciaal Kerkbestuur van Noord-Brabant tot de
evangelie-bediening toegelaten. Reeds had hij toen zijn doctoraal examen
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afgelegd en was hij 5 Oct. 1857 te Leiden gepromoveerd tot doctor in de theologie
op proefschrift Gerardi Magni Epistolae XIV, e codice regio Hagano nunc primum
editae et perpetua annotatione, qua melius et ipse et tempora ejus cognoscantur,
instructae (Amst. 1857). Daarmede had hij naast Moll zijn plaats onder de
nederlandsche kerkhistorici ingenomen. Intusschen bond voorloopig zoowel roeping
als plicht hem aan het predikambt, dat hij met groote toewijding vervulde te Eerbeek
(10 Oct. 1858 - 3 Maart 1861), Koog aan de Zaan (10 Maart 1861 - 11 Oct. 1863)
en Zaltbommel (18 Oct. 1863 - 19 Mei 1878). In dien tijd kwam hij in aanmerking
voor het hoogleeraarsambt achtereenvolgens te Amsterdam, te Utrecht en te
Groningen; daarentegen werd hij in 1877 benoemd tot lid der Kon. Akad. v. Wet.
afd. Letterk. 18 Jan. 1878 werd hij door de Synode der ned.-herv. Kerk benoemd
tot kerkelijk hoogleeraar te Leiden om onderwijs te geven in de geschiedenis der
ned.-herv. Kerk, de bijbelsche en practische godgele erdheid. 28 Mei d.a.v.
aanvaardde hij zijn ambt met een rede over Het nut der beoefening van de
geschiedenis der Hervormde Kerk in Nederland (Leiden 1878). Zoowel zijn
wetenschappelijke als zijn practische werkzaamheid werd zeer gewaardeerd; ook
als adviseerend lid der Synode had hij grooten invloed. Zijn kerkelijke bemoeiingen
heeft hij evenwel moeten staken, toen hij in 1881 als opvolger van Rauwenhoff werd
benoemd tot hoogleeraar aan de Rijksuniversiteit te Leiden om onderwijs te geven
in de geschiedenis van het Christendom en van de Christelijke leerstellingen. Hij
aanvaardde dit ambt 7 Dec. met een rede over Kerkgeschiedenis en geschiedenis
van het Christendom (Leiden 1882); hij heeft het, door leerlingen en vrienden in
ruimen kring gewaardeerd, tot zijn dood bekleed. Hij was 12 Juni 1862 te Koog aan
de Zaan gehuwd met A l i d a R e g i n a M a r g a r e t h a S c h r e i n e r , die in 1867
te Zaltbommel stierf.
Acquoy heeft zich immer met groote toewijding aan zijn ambtstaak gegeven;
zoowel als predikant als als hoogleeraar nam hij het zeer ernstig met de eischen
van zijn werk. Eerst daarna, zij het in verband daarmede, kwam het zuiver
wetenschappelijk onderzoek in aanmerking. Vandaar, dat hij steeds door
gemeenteleden, leerlingen en vrienden zeer hoog werd geschat; vandaar ook, dat
hij er niet gemakkelijk toe kwam het resultaat van zijn en anderer studiën in één
groot geschiedwerk samen te vatten. Daarbij kwam nog, dat Acquoy alleen en
uitsluitend naar de origineele bronnen wilde werken, wat gevoegd bij een sterke
neiging om zich in allerlei bijzonderheden te verdiepen, hem het opstellen van een
groot geschiedwerk zeer bezwaarlijk, zoo niet onmogelijk maakte. Wel had hij in
navolging van Moll dergelijke plannen, maar anders dan bij zijn leermeester is het
bij Acquoy bij ontwerpen en voorstudiën gebleven; een op touw gezette Geschiedenis
der Hervormde Kerk in Nederland is evenmin verschenen als een beraamde
Algemeene geschiedenis van het Christendom. Afzonderlijk heeft hij behalve
redevoeringen en dergelijke betrekkelijk weinig uitgegeven; te noemen zijn Jan van
Venray (Johannes Ceporinus) en de wording en vestiging der Hervormde Gemeente
te Zalt-Bommel ('s Hert. 1873), Herman de Ruyter, naar uitgegeven en onuitgegeven
authentieke documenten ('s Hert. 1870), nog steeds een model van historisch
onderzoek. Maar bovenal moeten twee boeken van zeer verschillend karakter
worden genoemd, waardoor Acquoy blijvend grooten invloed heeft uitgeoefend. Het
klooster te
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Windesheim en zijn invloed, uitgegeven door het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
van K. en W. (Utrecht 1875-1886, 3 dln.) was het bekroonde antwoord op een
prijsvraag over een onderwerp, waarover hij al zeer lang studie had gemaakt.
Vandaar dat dit boek, geput uit den volledig bekenden bronnenschat, de geestelijke
beweging van Windesheim naar de historisch nagespeurde waarheid kon beschrijven;
daar Acquoy bovendien de taal der vroomheid in iederen vorm verstond, kon hij in
het zieleleven der Windesheimers doordringen en zich geheel daarin inleven. Zijn
Handleiding tot de kerkgeschiedvorsching en kerkgeschiedschrijving ('s Grav. 1894;
2e dr. d.F. P i j p e r , 's Grav. 1910) vat zijn praktijk theoretisch samen; daarin zijn
zoowel zijn uitnemende methode als zijn neiging om ook niet het geringste over te
slaan waar te nemen.
Naar zijn beproefde methode heeft hij niet alleen tal van leerlingen tot kerkhistorici
gevormd, maar ook zelf een zeer groot aantal onderwerpen monographisch
behandeld. Uit den aard der zaak trok het geestelijk ieven der middeleeuwen vooral
in ons land steeds zijn aandacht. Daarnaast en in verband daarmede heeft hij altijd
de kerkmuziek binnen den kring van zijn onderzoek getrokken; het geestelijk lied
vóór de Hervorming dankt aan hem zijn resurrectie; zijn muzikale aanleg en kennis
kwamen hem daarbij uitnemend te stade. Theoretisch en practisch heeft hij zich
verder de zaak van het zeer verwaarloosde gezang der Hervormden aangetrokken;
hij gaf uit Het Boek der Psalmen naar de berijming van 1773, met de zangwijzen,
volgens de eischen der Nederlandsche versmaat ingericht .... (Amst. en Haarl. 1896.
o
4 .).
Zijn hs. aanteekeningen en aanvullingen op zijn uitgegeven werken berusten in
de leidsche univ. bibliotheek, de door hem verzamelde handschr, in de Kon. Bibl.
te 's Grav.
Zie: H.C. R o g g e in Jaarboek van de Kon. Akad. van Wet. 1897, 57 vlg.; F.
P i j p e r in Levensb. Lett. 1898, 290 vlg.; d e z . in Ned. Spect. 1896, 417 vlg.; St.
Gregoriusblad 1897, 1 vlg.; P.A. K l a p in Theol. Studiën 1897, 69 vlg.; H.C. R o g g e
in Arch. v. Ned. Kerkgesch. VI, 1 vlg.; d e z . in Tijdschr. v. Ned. Muziekgesch. V,
220 vlg.
Brugmans

[Ada, van Holland (1)]
ADA v a n H o l l a n d (1), dochter van graaf Floris III en van Ada van Schotland.
Zij huwde vóór of in 1203 Otto II, markgraaf van Brandenburg (overl. 1205 en
opgevolgd door zijn broeder Albrecht). Zij liet hem geen kinderen na en overleed in
1205, vermoord door een ridder te Schönewalde bij Frankfort aan de Oder, toen
haar gemaal op reis was naar het Heilige Land. Het huwelijk schijnt trouwens zeer
ongelukkig te zijn geweest. - K l u i t , die haar in zijne Hist. crit. II. 286, noot, ten
onrechte met Ada, de abdis van Rijnsburg (die volgt), vereenzelvigt, geeft op tafel
X van zijn werk haar zegel.
Zie: v.d. B e r g h , Oorkondenboek van Holland I nos. 193, 202 en 203 en het:
Chronicon march. Brandenb. in Forsch. zur Brandenb. und Preuss. Gesch. I (1888).
Obreen

[Ada, van Holland (2)]
ADA v a n H o l l a n d (2), dochter van graaf Willem I en Aleid van Gelre (1) (zie I
kol. 70). Zij komt in 1234 als non te Rijnsburg voor en van 1239 tot haar dood in
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1257 als abdis van dat klooster, welks grondbezit zij door hare familiebetrekking
met het gravenhuis zeer wist uit te breiden.
Van hare graftombe zijn in de kerk te Rijnsburg nog enkele brokstukken over.
Zie: Oorkondenbk. van Holland.
Obreen
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[Admiraal, Aart]
ADMIRAAL (Aart), geb. 13 Oct. 1833 te Goedereede en overl. 12 Nov. 1878 te
Schoonhoven, was eerst onderwijzer, later telegrafist, doch verwierf zich vooral
naam als letterkundige. Zijn opstellen, brieven, novellen en romans verschenen
zoowel afzonderlijk als in verschillende tijdschriften (Los en Vast, Ned. Spect., de
Dageraad, de Gids, Nederland, Tijdspiegel, Vaderl. Letteroefeningen, Omnibus en
Eigen Haard), meest onder zijn eigen naam, doch ook onder verschillende
pseudoniemen (A r a m a l d i , P a u l u s , B a t o v a n d e M a a s of B .v.d. M., J b .
v a n d e r Z a n d e en E e n O u d - o n d e r m e e s t e r ). Wegens een minder goede
gezondheid - hij was in hooge mate aamborstig - ging hij in 1860 van het onderwijs
naar de telegrafie over en werd in 1866 directeur van het telegraafkantoor te 's
Gravezande, later van dat te Schoonhoven. Strijdlustig van aard, brak Aart Admiraal
gaarne een lans voor hetgeen hij goed en waar achtte. In 't godsdienstige de in zijn
tijd opgekomen moderne richting toegedaan, bestreed hij vaak heftig het Katholicisme
en het Calvinisme. Van zijn geschriften zijn het meest bekend: Hoe hij koning werd
(1863) 2 dln.; De vijand der maatschappij (1866); Het kransje te Wemelingen en
eene vraag (1866); De godsdienst des volks (1869); De laatste Hollandsche
minnezanger (1869) - deze drie laatste onder het pseudoniem B a t o v a n d e
M a a s -; verder Een schoofje distels (1874), twee jaar later gevolgd door Nog een
schoofje distels; Freia, Schetsen en beelden (1875); Dr. A. Kuyper is geen
vertegenwoordiger van het Ned. volk (1875); Krisje de Gier (1878); Oudheden (1878)
en Verbranden of begraven (uit zijn nagelaten papieren, 1880). Bekend zijn of waren
ook zijn Brieven aan het jonge Nederland, onder het ps. P a u l u s in den Ned. Spect.
geschreven, en Het veerhuis aan de Lek, in Eigen Haard.
Zie: Ned. Spect. 1878, 370.
Zuidema

[Adriaansens, Cornelis Franciscus]
ADRIAANSENS (Cornelis Franciscus), geb. te Zevenbergen 27 Aug. 1684, zoon
van J a c o b u s en G e r a r d i n a d e V e t , overl. te Antwerpen 28 Oct. 1740. Nadat
hij de humaniora bij de Jezuïeten te Antwerpen had beoefend, studeerde hij de
philosophie in het ‘Verken’ te Leuven. 29 Jun. 1705 legde hij in de abdij St. Bernard
O. Cist. de geloften af onder den kloosternaam A l e x a n d e r . Hij ontving de
priesterwijding 22 Dec. 1708; acht jaar later werd hij door zijn abt aangesteld als
cellier of provisor, wegens de uitgestrekte abdijgoederen geen gemakkelijke post.
Met grooten ijver bracht hij het aan zijne zorgen toevertrouwde, zeer verwaarloosde,
archief der abdij in orde. In 1726 vergezelde hij den abt Rubens naar het met
Jansenisme besmette Orval. Provisor Adriaansens werd 6 Febr. 1736 met algemeene
stemmen tot abt gekozen. Hij ontving zijne patentbrieven reeds op 29 Febr. en werd
19 Maart door den abt van Villers geïnstalleerd en 15 Apr. gewijd. In gezelschap
van den abt van Baudeloo aanvaardde hij 9 April 1738 de reis naar het
generaalkapittel te Citeaux. In Parijs sloot hij een overeenkomst met den drukker
Mariette voor eene nieuwe uitgave in fol. der Psalteria Cisterciensia, die door een
zijner monniken bezorgd tot stand kwam. De abdij St. Bernard bewaart nog eene
beschrijving in hs. dezer reis door abt Alexander, die na een bestuur van slechts 4
jaren overleed in het refuge der abdij te Antwerpen. Zijn geschilderd portret, evenals
dat van zijn oom en beschermer, abt Cornelius Andriaansens 1716-1721, zijn tijdens
de fransche revoiutie verdwenen.
Zie: Pindus filialis amoris exhibitus Rev. Adm.
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ac Ampl. D.D. Alexandro Adriaansens ab illius in Christo filiis in die benedictionis
ejus (Antv. 1736); M. v a n D i j c k O.C., Oratio funebris in exequiis Rev. Ampl. D.
Alexandri Adriaansens (s.l. 1741); V. D o n i n c k , Obituarium Loci St. Bernardi
(Lérins 1901); Archief der abdij St. Bernard te Bornhem.
Fruytier

[Adriensen, Johannes Baptista]
ADRIENSEN (Johannes Baptista), als schilder te Leiden vermeld 14 Dec. 1759; uit
Brussel afkomstig.
Zie: Obreen's Archief V, 277.
de Gelder

[Aelbrechtsz, Aelbrecht]
AELBRECHTSZ. (Aelbrecht), schilder te Leiden woonachtig gedurende de jaren
1593-1595. Uit notarieele stukken blijkt, dat hij een leerling van den bekenden
leidschen schilder Isaac Claesz. van Swanenburch was. Zijn vader woonde te
Oudewater. 1 Aug. 1595 zegt A.A. ‘omtrent’ 20 jaar oud te zijn.
Zie: A.B. in T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon. bild. Künstler i.v.
de Gelder

[Aeltsz, Herman]
AELTSZ (Herman), katholiek drukker te Amsterdam, werd in het boekverkoopersgilde
aldaar ingeschreven als H a r m a n A e l s t op 11 Sept. 1662. Zijn oudste mij bekende
drukken zijn reeds van 1658, toen hij drukte voor den uitgever Evert Nieuwenhof te
Amsterdam C e r v a n t e s ' Monipodios hol. vert. door G. d e B a y e n 't Leven en
bedrijf van Duc d' Albas Hondt vert. door G. d e B a y (Pryscat. Fred. Muller.
Populaire prozaschrijvers (1893) nr. 76 en 84); zijn drukkerij was toen gevestigd in
de Nieuwebrugsteeg ‘in 't oude muzenest’. In 1668 drukte hij pseudoniem A d r i a a n
K o e r b a g h 's Een bloemhof van allerley lieflijkheyd (Vgl. M e i n s m a , Spinoza en
zijn kring 296, 309 vlg); 7 Juli 1681 onderteekende hij met 28 andere
boekdrukkerpatroons te Amsterdam een contract over het wederkeerig in dienst
nemen van knechts (Navorscher 1902, 86); in 1683 drukte hij quasi te Antwerpen,
bij de Deventer Houtmarkt den tweeden druk van het katholieke liedboek de
Evangelische leeuwerck van C(h r i s t i a n u s ) d ( e ) P(l a c k e r ) (Tijdschr. Boeken bibl. wezen III (1905) 198). L e d e b o e r (De boekdrukkers, 4) laat zijn
werkzaamheid eindigen in 1684 en geeft hem tot woonplaats Kalverstraat bij den
Dam, waar hij blijkens M e i n s m a t.a.p. ook in 1668 gevestigd was. Sinds 1693
kent L e d e b o e r (t.a.p.) te Amsterdam de firma de Erven van Herm. Aaltsz, wier
laatste uitgaaf in 1735 wederom quasi te Antwerpen, voor zoover bekend, is
Christelyk onderwijs aangaande de acht zaligheden (Cat. libr. Patris Begginagii
aemstelredamensis (1897) 117); die firma was gevestigd op den N.Z. Achterburgwal
naast de brouwerij van den hooiberg. Of de mededeeling juist is, dat Pieter van
Damme nog in 1767 bij de Erven H. Aaltsz liet drukken G o c k i n g a 's Uitvinding
der boekdrukkunst (Naamlyst p. 68) blijve onbeslist; misschien was die drukkerij
destijds als zoodanig reeds opgeheven, aangezien 5 Juli 1748 bij Schepenen van
Amsterdam wordt ingeleverd een verzoekschrift van de erfgenamen van Allard
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Aaltsz, boekdrukker te Amsterdam in zake eener taxatie zijner drukkerij
o

o

(Schepenminuutregister n . 210 (Invent. n . 913), fol. 150).
Enschedé

[Aerninck, Hendrik]
AERNINCK (Hendrik), vioolmaker te Leiden, van wien twee violen uit 1681 en 1736
in de verz. Snoeck (Cat. (1903) p. 11). Ook staat op zijn naam een vermaakte viola
da braccia uit 1672 in het Rijksmuseum te Amsterdam, welk instrument in 1857 te
Utrecht tentoongesteld werd door den heer Hora Siccama. Indien deze
toeschrijvingen en jaartallen inderdaad juist zijn, moeten er verschillende vioolmakers
van dezen naam zijn geweest, ook omdat blijkens aanteekening in den
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catalogus de violen in de verz. Snoeck in factuur zeer aanzienlijk verschillen.
Enschedé

[Aerts, Franciscus]
AERTS (Franciscus), komt in 1697 te Rotterdam als zangmeester voor. Hij diende
toen een rekest in bij burgemeesters en regeerders der stad, om alle Woensdagen
van 5-7 uur een publiek concert in den Doelen te mogen geven, waartoe hem
vergunning verleend werd. Later schijnt hij te Amsterdam gewoond te hebben. Als
componist maakte hij zich nog bekend door een geheel nieuwe compositie van
C a m p h u y s e n s Stichtelycke rijmen voor zangstemmen, en door hem in eigen
beheer uitgegeven (Amst. 1705).
Zie: Rott. Historiebl. II, 66; Navorscher XXII, 453; R a d e m a k e r , Did.
Camphuysen 332.
Moquette

[Aerts, Jan]
AERTS (Jan), gehuwd met C a t h a r i n a S e r v a e s , was in Sept. 1594
klavecymbelmaker te Amsterdam.
Zie: Tijdschr. Muziekgesch. II (1887) 218.
Enschedé

[Aerts, Norbertus]
AERTS (Norbertus) geb. te Antwerpen 23 Juli 1639, gest. te Amsterdam 16 Sept.
1707. Toen hij zijn voorbereidende studiën voltooid had, trad deze koopmanszoon
24 Sept 1657 in de Sociëteit van Jezus, en werd spoedig na zijn priesterwijding in
1670 naar de ‘Hollandsche Missie’ gezonden, waar hij, behoudens eenige maanden,
die hij te Antwerpen in 1687 doorbracht, tot zijn dood toe verbleef. Gedurende den
eersten tijd van zijn verblijf hier te lande leende hij op verscheidene plaatsen zijn
geestelijke hulp, van 1673-1697 stond hij te Schipluiden en moest er, ondanks zijn
verzet, de zielzorg over de gemeente Maasland aan saeculieren afstaan. Den tijd,
dien hij vrij had, besteedde hij aan het verzamelen van geschiedkundige gegevens
omtrent den arbeid der Jezuïeten in dit Missiegebied. Aan zijn onvermoeiden ijver
en werklust is aldus het ontstaan te danken van 10 folio-deelen, waarin hij de
geschiedenis der Jezuïeten-Missie tot onder het vicariaat van Mgr. Neercassel
beschrijft. In 1697 maakten hem de hevige jichtaanvallen, die hem 8 jaren lang
dwongen op krukken te loopen, voor het parochiewerk ongeschikt, waarop hij naar
Delft vertrok. Waarschijnlijk verschafte hij tijdens zijn verblijf aldaar aan pastoor van
Wijck te Kethel een aantal bewijsstukken voor diens Kort Memoriael omtrent den
voortgang der Jansenisten. Na drie jaar bedlegerig geweest te zijn, overleed A. in
de ‘Zonnebloem’, een Jezuïetenhuis te Amsterdam.
Vgl.: Bijdragen Gesch. Bisdom Haarlem VII, register en VIII, 112 v.; C.F.
W a l d a c k , Historia Prov. Flandro- Belgicae S.I. 101; C. S o m m e r v o g e l ,
Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus. I, 62.
Derks

[Aertsz, Dirck]
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AERTSZ (Dirck), landschap- en historieschilder, 1644 overl. te Amsterdam. In zijne
nalatenschap worden genoemd vele stukken van hemzelf, o.a. landschappen, een
oordeel van Paris, Aktaeon (op koper geschilderd), Jezus in de woestijn, Elias, een
Bacchusmaal, een Kerstnacht, de Toren van Babel, een vruchten-stilleven, Diana,
Cimon en zijne dochter, Piramus en Thisbe, Pan enz., verder 54 etsen van
Rembrandt e.a. kunstwerken.
Zie A.B. in T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler i.v.
de Gelder

[Aghina, Josephus Joannes]
AGHINA (Josephus Joannes), zoon van den goud- en zilver-kashouder J o a n n e s
J o s e p h u s A. en E l i s a b e t h H e n d r i n a v a n B e m m e l , geb. 8 Aug. 1832
te Alkmaar, overl. 26 Aug. 1895 te Hoorn. Zijne geneeskundige opleiding kreeg hij
te Alkmaar, Haarlem en Leuven, en op 15 Nov. 1855 werd hij bevorderd tot heel-
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en vroedmeester. Als zoodanig vestigde hij zich te Zwaag, waar hij tot 1862
werkzaam was, om zich daarna te vestigen in Hoorn. Korten tijd bekleedde hij aldaar
de betrekking van lector in de heel- en verloskunde aan de klinische school, want
reeds op 21 Dec. 1865 kreeg hij als zoodanig zijn ontslag, omdat deze inrichting
van onderwijs werd opgeheven. Gedurende al de jaren van zijn verblijf in Hoorn
mocht hij zich verheugen in het bezit van eene uitgebreide praktijk. Behalve op
geneeskundig gebied had hij eenen goeden naam als letterkundige en dichter, terwijl
hij van zijne muzikale ontwikkeling blijken gaf niet alleen bij de beoefening der
zangkunst, maar ook door dat van hem verschenen eenige grootere en kleinere
gedichten ter compositie, meerendeels opgenomen in het Tijdschrift van het Nederl.
Zangersverbond en een aantal metrisch-melodische vertalingen op reeds bestaande
toonwerken. Verder schreef hij behalve eenige losse dichtstukjes in Jaarboekjes
enz.: Een hedendaagsch duel. Blijspel in 2 bedrijven (Purmerend 1858); Het
Stereoscoop en het Stereoscopisch zien (Hoorn 1863); In d'ouden Dick. Westfriesche
novelle (Hoorn 1868); Toespraak tot de Vereeniging voor volksvermaken te Hoorn
bij haar Vijfjarig bestaan (Hoorn 1875). Op medisch gebied leverde hij de volgende
bijdragen: Over den invloed van sommige vrouwelijke kleedingstukken op de
geschiktheid tot zoogen, in Schat der Gezondheid. Tijds. voor alle standen III (1860)
152; Een geval van Cancroid aan den baarmoederhals, verwijderd met den écraseur
van Chassaignac in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1864, 609; Onze doseering, ibid. 1889,
I, 537; Over doseering. Excerpt uit de voordracht gehouden in de Alg. Vergad. der
Ned. Maats. t.b.d. Geneesk. te Haarlem, 9 Juli 1889, ibid. II, 140; Iets over
haemorrhoiden. Lezing gehouden in de vergad. v.h. Genoots. V.U.F. te Hoorn, 18
Dec. 1891, ibid. 1892, II, 357.
Hij was gehuwd met A n t o n i a D a n k e l m a n .
Simon Thomas

[Agron, Antoine Nicolas]
AGRON (Antoine Nicolas), verdienstelijk onderwijzer, 1 Oct. 1762 te Leeuwarden
gedoopt, was eerst werkzaam te Zierikzee, van waar hij in 1793 tot ‘stads fransche
kostschoolhouder’ te Gorinchem benoemd werd. 3 jaar later werd hij rector der
latijnsche kostschool te Elburg, waar hij echter reeds na een paar jaar overleed, 7
Jan. 1799. Agron schreef een Verzameling van opstellen, om de jeugd tot de kennis
der Fransche taal op te leiden (Amst. 1794; 12de dr. 1865); verder een Dictionnaire
portatif de Phrases et de Proverbes Français, avec leurs explications (Amst. 1797;
ook bij herhaling herdr.); een Eenvoudige leertrant voor kinderen, om binnen weinig
tijds bedreven te worden in het declineren en conjugeren (Gron. 1799) en een
Eenzaam tijdverdrijf in dichtstukjes (Amst. 1794), dat door sommigen echter aan
den volg. toegeschreven wordt.
Zuidema

[Agron, Pierre]
AGRON (Pierre), broeder van bovenstaanden, 15 Febr. 1767 te Leeuwarden ged.,
was eveneens een bekend onderwijzer, geruimen tijd ook als gouverneur werkzaam
bij een amsterdamsche familie Cramer. In 1796 werd hij bij de redactie der Amst.
Stadscourant benoemd. Met G.N. L a n d r é en P. W e y l a n d bewerkte hij een
Dictionnaire Franç.- Hollandais in 2 dln., die minstens aan een paar
menschengeslachten uitnemende diensten heeft bewezen. Verder schreef hij een
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veel gebruikte Katechismus der Fransche taal (Amst. 1811), gaf eenige kleine
gedichten en vertaalde eenige werkjes voor de jeugd.
o

Zie: J G. F r e d e r i k s in Nieuw Schoolblad, 1888, n . 32 en 34.
Zuidema
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[Akerlaecken, Barthold van]
AKERLAECKEN (Barthold v a n ), geb. te Dordrecht uit het in 1567 gesloten huwelijk
van J a n S t o r m v a n A k e r l a e c k e n en M a r i a v a n A l t e r e n , liet den
naam Storm vallen, en overl. te Dordrecht in 1646. Hij studeerde in de rechten,
behoorde tot de eerst ingeschrevenen in het album academicum der groninger
hoogeschool (3 Juli 1615), en was de eerste die daar promoveerde. De Acta Senatus
vermelden op 8 Juli 1615: ‘Decretum ut B a r t h o l d u s a b A k e r l a c k , Assessor,
et Jacobus van der Eick, Secretarius Praefecti Suithollandiae, Dordraceni, ad
Licentiae gradum privatim ipsis conferendum admittantur, ita ut primo a Professoribus
juris examinentur, et inde theses a se propositas in Curia Academica, praesentibus
D. Magnifico et omnibus Professoribus et contra easdem opponentibus, tueantur.’
Bij zijn inschrijving noemde hij zich a b A k e r l a e c k . Hij was raad van graaf
Lodewijk van Egmont, pretendent van het hertogdom Gelre, maar is het meest
bekend als verzamelaar van oudheden en als geslacht- en wapenkundige. Hij huwde
met E l i s a b e t h v a n G h e s e l , geb. te Dordrecht in 1585 en overl. 1625. Hun
dochter Maria Margaretha zette zijne verzamelingen voort en bezorgde de uitgave
van zijn heraldische studiën (zie daarover I kol. 51). Uit een zoon stamt de hoornsche
familie v a n A k e r l a k e n , welke in den persoon van Pieter van Akerlaken (I kol.
52) 20 Oct. 1843 in den adelstand werd verheven.
Zie de bij zijn genoemde dochter aangegeven bronnen, benevens: W.J.A.
J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen (Gron. 1864) 328.
van Kuyk

[Alberik I, of Albricus]
ALBERIK I of A l b r i c u s , bisschop van Utrecht 775(?)-784, volgde in het geestelijk
bestuur den h. abt Gregorius (I kol. 973) op, wiens leerling en neef hij was. Hij moet
iemand van meer dan gewone kennis en bekwaamheid geweest zijn, want Karel
de Groote belastte hem met gewichtige staatszaken in Italië. Daar hield Alberik zich
op, toen Gregorius, die zijn einde zag naderen, hem tot zijn opvolger bestemde.
Drie of vier dagen vóór Gregorius dood (25 Aug. 775, volgens sommigen: 776)
kwam Alberik terug, zoodat hij met zijn stervenden voorganger nog uitvoerig kon
spreken over de belangen van het bisdom. Te Nijmegen verblijf houdend, schonk
keizer Karel 8 Juni 777 aanzienlijke bezittingen in het Nedersticht aan Utrecht's
Sint-Maartenskerk, waarvan priester Alberik de bestuurder heet. Omstreeks 777
ontving Alberik te Keulen de bisschopswijding. Dit feit kan wel beteekenen, dat toen
bij minnelijke schikking, tegenover de aanspraken van den keulschen bisschop op
Utrecht, het tot dusverre in Mainz uitgeoefende metropolitaan gezag over de friesche
landen naar Keulen is verlegd. In elk geval opent Alberik de vaste rij der bisschoppen
van Utrecht, wier overigens zelfstandige zetel in de middeleeuwen niet meer dan
een metropolitaan verband met Keulen onderhield. De beroemde Ludger, sinds 802
de eerste bisschop van Munster, was te voren Alberik's vriend en helper bij het
zendingswerk. Door dezen liet hij de Sint-Lebuinuskerk te Deventer, welke de
Saksers hadden verwoest, herbouwen en de geestelijke belangen der Friezen in
Oostergoo verzorgen. Van de kloosterschool te Utrecht, waar hij ieder jaar in de
lente zeli onderwijs gaf, was hij een warm bevorderaar. Zelfs de bouwkunst schijnt
den geleerden bisschop niet vreemd te zijn geweest, daar men Alberik voor den
bouwmeester aanziet
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van het Valkhof te Nijmegen, waarvan de uitvoering hem door zijn beschermheer
Karel den Groote zou zijn toevertrouwd. Hij stierf 14 Nov. 784 (volgens Beka: 21
Aug.) en werd - na waarschijnlijk eerst in Oudmunster te Utrecht bijgezet te zijn begraven in de abdij van Susteren. Daar schitterde zijn lichaam door den roem veler
wonderen en worden nog gedeelten ervan als kostbare reliquieën bewaard. De h.
Alberik behoorde vanouds onder de schutspatronen van het aartsbisdom Utrecht,
waar nog zijn jaarfeest op 4 Maart gevierd wordt, terwijl in het bisdom Roermond
14 November als zoodanig geldt.
Zie: J. d e B e k a , Chronicon (Ultraj. 1643) 20-21; W. H e d a , Historia 40-41;
Batavia sacra (Bruxellis 1714) 95; W. M o l l , Kerkgeschiedenis, I (Utrecht 1864)
255; A b e l - S i m s o n , Jahrbücher des Frankischen Reiches unter Karl dem Grossen
I (Leipzig 1883) 233-235, 270-280, 655-656; J.A.F. K r o n e n b u r g , Necrlands
Heiligen in vroeger eeuwen, IV (Amsterdam 1899) 158-164.; I.H. G o s s e s in
Nijhoff's Bijdragen 4e Reeks IX (1910) 254-255; Nederlandsch Archievenblad XX
(1911) 27-28.
Brom

[Alberik II, Albricus of Alfrik]
ALBERIK II, A l b r i c u s of A l f r i k , bisschop van Utrecht (circa 835-844), gest. 28
Aug. 844 (?). Volgens Beka en anderen was hij een broeder van bisschop Frederik
I, dus een achterkleinzoon van den Friezenkoning Radboud. Zij verhalen ook, dat
hij, onooglijk van gestalte, maar uitmuntend door deugd, op aanbeveling van Sint
Odulphus door de kanunniken tot bisschop werd gekozen, nadat de proost Kraft
deze waardigheid afgewezen had. Wijl Frederik's sterfdag niet onwaarschijnlijk 18
Juli 835 is, maar even goed in een der twee volgende jaren kan vallen, wordt naar
dezen maatstaf ook het tijdstip onzeker, waarop Alberik den bisschopszetel van
Utrecht beklom. In elk geval vóór 23 Maart 838, toen hij van zekeren graaf Rodgar
een aanzienlijke schenking van grondbezit voor zijne kerk in ontvangst nam.
Vermoedelijk is hij de bisschop Albricus, die 30 April 838 eene
bisschoppenvergadering te Aken bijwoonde. Tijdens zijn bestuur teisterden de
Noormannen ons land, zoodat Alberik soms zijn heil moest zoeken in de vlucht.
Volgens het necrologium van Oudmunster, waar hij werd begraven, stierf hij 28
Augustus, wat dan uiterlijk in 844 moet hebben plaats gehad, daar 21 Maart 845
Eginhard als zijn opvolger voorkomt. Zijn grafschrift is nog bewaard gebleven.
Zie: J. d e B e k a , Chronicon (Ultraj. 1643) 28; W. H e d a , Historia 51; Batavia
sacra (1714) I, 58; A. M a t t h a e u s , Fundationes (Lugd. Bat. 1704) 65; G. B r o m ,
Regesten van oorkonden betreffende het Sticht Utrecht (1908) I, 12; Nederlandsch
Archievenblad XX (1911) 30.
Brom

[Albertus]
ALBERTUS, tweede abt der cistercienserabdij St. Bernard te Aduard, bestuurde
deze van 1205 tot aan zijn dood 25 Nov. 1215. Waarschijnlijk was hij een der 12
monniken van Klaarkamp, die de abdij te Aduard begonnen. De kroniek van deze
abdij noemt hem een heilige, die schitterde door mirakelen, zoodat hierdoor velen
onder zijne leiding het kloosterleven aanvaardden en hij zoo in staat was de nieuwe
abdij uit te breiden. Onder zijn bestuur werd 1215, voornamelijk door den groninger
pastoor der Martinikerk Theodoricus, het cistercienser vrouwenklooster Essen bij
Haren als zelfstandige abdij begonnen. Ongetwijfeld zal Albertus een aandeel en
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de leiding gehad hebben in deze stichting. Opmerkelijk is het toch, dat Essen of
Jesse voorkomt in de lijst der dochterkloosters van Clairvaux. Hiervoor pleit ook het
bezoek van den abt van Heisterbach, den plaats-
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vervanger van Clairvaux in Friesland, reeds in de eerste jaren der stichting. Behalve
de kroniek bewaart geen enkele schrijver de overlevering van het heilig leven van
abt Albertus. Daar de kroniek eveneens van den abt Albertus II, overl. 23 Dec. 1292,
eerst abt van Ihlo bij Aurich en slechts 13 weken van Aduard, zegt, dat hij schitterde
door mirakelen, is het wel mogelijk, dat de kroniekschrijver de beide abten met
elkaar verward heeft.
Zie: B r u g m a n s , De kroniek van Aduard in Bijdr. en Meded. Hist. Genootsch.
XXII (1902) 37, 51; N a n n i n g a U i t t e r d i j k , Gesch. der voorm. abdij der
Bernardijnen te Aduard (Gron. 1870) 8; J. R e i t s m a , De abdij Essen in Groningsche
Volksalmanak 1891, 72 vv.; 1892, 97.
Fruytier

[Alchas, Pieter Melchiorszoon]
ALCHAS (Pieter) M e l c h i o r s z o o n , goudsch rederijker, lid van de kamer de
‘Goudsbloem’. Als mededinger op het feest van Mechelen's kamer, de ‘Peoene’, is
er een ‘refereyn’ en een ‘liedeken’ van hem bewaard in den bekenden bundel De
Schadt- Kiste der Philosophen ende Poeten, waer inne te vinden syn veel schoone
leerlycke blasoenen (Mechelen 1621) 280-282. Onder zijn naam vindt men daar
zijn spreuk: ‘Practyck maekt ryck.’
Ruys

[Allan, Francis]
ALLAN (Francis), onderwijzer a.d. Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem,
waar hij 31 Juli 1908 overl. 12 Oct. 1826 te Helvoort in N.-Brab. geb., werd hij
aanvankelijk voor de scheepvaart opgeleid, voer eenige jaren ter zee, doch
veranderde daarna van loopbaan. Hij ging bij 't onderwijs en werd reeds in 1850
hoofdonderwijzer op Marken, waar hij ook lessen in de zeevaartkunde gaf. In 1863
werd hij tot onderwijzer aan bovengenoemde kweekschool benoemd, waaraan hij
31 jaren werkzaam is gebleven. In 1894 gepensionneerd, bleef hij zijn verder leven
in Haarlem wonen. Behalve eenige leerboeken voor 't onderwijs, speciaal over
aardrijkskunde, schreef Allan: Het eiland Marken en zijne bewoners (1853), alsmede
monografieën over Texel (1856), Vlieland (1857), Ameland (1856), Schiermonnikoog
(1856) en Urk (1857). Voorts stedenbeschrijvingen van Utrecht en Enkhuizen (beide
in 1856), Edam en 's Gravenhage (beide in 1857). Van meer beteekenis is het werk
Geschiedenis en beschrijving van Haarlem, van de vroegste tijden tot op onze dagen
(1871-88, 4 dln.) door hem in vereeniging met A.J. E n s c h e d é , C. E k a m a , K.
G e r l i n g s C z . en C.J. G o n n e t geschreven. Eindelijk zagen van zijne hand het
licht: Zeeman - schoolmeester, een verhaal (1858), ook in 't Duitsch vertaald en
daarin meer dan eens herdrukt; Uit het leven, een drietal oorspronkelijke novellen
(1859) en Bad-Zandvoort (1881). Als cartograaf is Allan bekend door schoolkaarten
van Europa en van den Indischen archipel, door een oorlogskaart van het
Balkanschiereiland enz.
Zuidema

[Alleaume, Jacques]
ALLEAUME (Jacques), A l e a u m e of A l e a u l m e , geb. te Orleans, begr. te
Charenton 3 Oct. 1627, was vermoedelijk een zoon van P i e r r e A. of A l e a l m u s
te Orleans (voorkomende in een brief dd. Parijs 29 Juni 1580, geciteerd bij
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P a n n i e r , L'église réformée de Paris sous Henri IV (Par. 1911) 369), die Vieta bij
zijn werk behulpzaam was geweest en tot de Hugenoten behoorde. Ook zelf was
A. leerling van den beroemden mathematicus en deed zich kennen in een wiskundige
strijvraag met eene Confutatio problematis ab Henrico Monantholio proposita (Par.
1600). Zijn vader wordt na Vieta's dood (1603) nog als bewaarder van diens mss.
genoemd (T h u a n u s , Hist. sui temporis lib. 129 (ed. Genève
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1630) T.V. 1060). Denkelijk had A. reeds naam gemaakt, want ‘opte serieuse
recommandatie van Sijne Excellentie’ besloten de Staten-Generaal 20 Dec. 1605
hem in hun dienst aan te nemen op dezelfde conditie als de andere ingenieurs (o.a.
Stevin, Marolois, later Girard), hem 1 Mei 1606 f 50 maandelijks toeleggend, mits
hij zich ook wilde laten gebruiken bij het ontcijferen van onderschepte brieven van
's vijands zijde. Hij stond destijds in letterkundig verkeer met ls. Casaubonus, richtte
uit het leger te Deventer 17 Juli 1606 een schrijven aan Scaliger (in diens Epistres
françoises ed. R e v i u s (Harderwijk 1624) 359-60) en was bij landgenooten bekend
door waarnemingen voor de vervaardiging van geographische kaarten (l.c. 475). In
zijn kwaliteit van ‘déchiffreur’ werd hem 3 Jan. 1607 extraordinair f 200 toegelegd
en zijn salaris van f 50 tot f 75 's maands opgevoerd, waarmede hij wel niet tevreden
was omdat 3 Febr. besloten werd ‘den dechiffreur J a c q . a l'H a u l m e , om hem in
dienst van den lande te houden, te presenteeren f 1000 's jaers’ en als hij nog meer
mocht verlangen ‘dat men op een kleyncke nyet en sal sien’, met gevolg dat zijn
eisch van f 1200 5 Febr. d.a.v. werd ingewilligd. Niet lang daarna zal A. niettemin
vertrokken zijn naar Parijs, waar Hendrik IV hem een woning verschafte in de
‘galeries du Louvre’ en hem gebruikte bij het ontwerpen van bouwplannen; in 1609
vervaardigde hij zoo met Claude de Chastillon ontwerpen van de Place et Porte de
la France te Parijs (S a u v a l , Hist. et antiq. de la ville de Paris I (ib. 1724) en
P o i r s o n , Hist. du regne de Henri IV, III (Par. 1865)). Toch (en zelfs wel voor het
eerst) komt A. nog dat jaar voor op den staat van oorlog van 1609 onder de officieren
ter repartitie van Holland en op die van 1610 als ingenieur en dechiffreur voor
Zeeland, hoewel ook toen te Parijs vertoevende, daar Paolo Sarpi 16 Mrt. 1610 uit
Venetië aan Jacques Leschassier te Parijs kijkerwaarnemingen voor A. zond (Opere
di G a l i l e o G a l i l e i X (Firenze 1900) 290). In Oct. 1610 wordt hij zelfs genoemd
onder hen, die in aanmerking kwamen als opvolger van Galilei aan de hoogeschool
te Padua (in verband waarmede hij toen wellicht te Venetië vertoefde), en ook nog
in Nov. 1611 (F a v a r o , Galileo Galilei e lo studio di Padova II (Fir. 1883) 371;
Opere di G a l i l e o G a l i l e i X (Fir. 1900) 449; XI (1901) 231; F a v a r o over
Gloriosi in Atti d. reale istituto veneto LXIII: 2 (1903/4) 10). Wellicht had het
halfjaarlijksch traktement van f 600, hem Aug. 1610 bij wissel op Parijs toegezonden,
betrekking op achterstallig salaris, gelijk ook op A.'s request ‘repartieert staende
opte provincie van Seelandt’ op recommandatie van den franschen koning en Maurits
2 Aug. 1613 werd besloten hem een jaar salaris te geven ‘op affcortinge van de
achterstel van 't selve,’ en wel voor het jaar verschenen sedert 14 Mei 1609, maar
in een brief uit Parijs van 10 Apr. 1613 wordt hij niet alleen een vereerder van Galilei
genoemd, maar ook pensionnaire van de ‘Stati di Fiandra’ en van den franschen
koning (l.c. XI (Fir. 1901) 493). Dit jaar 1613 (van andere dan de hier genoemde
jaren ontbreken de staten van oorlog) en zelfs nog in 1617, 1618 en 1621 komt hij
dan ook voor onder de officieren, die hun betaling ontvingen uit het aandeel in de
oorlogslasten van Holland, doch niet meer in den volgenden staat van 1626. In
Frankrijk wordt hij vermeld als ‘concessionnaire des eaux minérales’ (F r a n k l i n ,
Dict. hist. des arts etc. exercés dans Paris depuis le XIIIe siècle (Paris 1906) 279).
In 1618
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droeg de koning hem waarnemingen omtrent de bekende komeet op (Opere di
G a l i l e o G a l i l e i XII (1902) 428). Peiresc zag magneetnaalden bij hem
‘suspendues en forme d'astrolabe et de globe de verre’ of ‘aymentées tant verticales
qu'orizontales’ (Lettres de P e i r e s I (Par. 1888) 408, 478 en IV (ib. 1893) 517) en
een door Le Ferrier te Parijs voor A. vervaardigd instrument voor het maken van
parabolische spiegels en lenzen, waarvoor ook Descartes zich spoedig met den
bekwamen instrumentmaker in verbinding stelde (l.c. I, 478; IV, 435). Hij kon zijne
ambities het best met die van Mydorge vergelijken. In 1627 vertoefde A. in Lyon
(l.c. I, 340), maar hij overleed te Parijs. Zijn boeken en instrumenten werden verkocht,
maar over de mss. van Vieta, die A. bezat kwamen de erfgenamen tot een accoord;
een enkel kwam in handen van Dupuy (l.c. I, 409, 478, 895). Peiresc, die A.'s dood
beschouwde als een groot verlies van zijn eeuw (zie ook G a s s e n d i , Viri ill. de
Peiresc vita (1651) 321), spreekt van zijn geschriften over Fortificaties (I, 478), ‘son
Libvre des lunettes et des miroirs, qui n'était pas si prest, mais qui estoit neantmoings
assez advancé pour en faire admirer les fragments ou appareils’ (I 408, 478), en
zijn ‘Libvre de la perspective qui estoit tout au net et tout prest à mettre soubs la
presse, ensemble de son Grand compas à perspective (I, 408, 478). Bij patentbrieven
van 27 Febr. 1628 stond Louis XIII aan Estienne Migon de publicatie toe van stukken
uit A.'s nalatenschap, zoodat dat jaar ook gedrukt werd de Introduction à la
perspective, ensemble l'usage du compas optique et perspectif. De Tables de
longitudes van A. (‘grand mathématicien françois’) worden vermeld bij B e r g e r o n ,
Traité de la navigation (Par. 1629). In genoemd werk over de perspectief werd een
nieuwe methode beschreven, die tijdgenooten Desargues (1636) aanwreven te
hebben overgenomen, hoewel het geschrift eerst later in den handel schijnt gebracht,
uitgegeven met een aanhangsel door Migon als La perspective speculative et
pratique de l'invention du feu Sr. A., ingenieur du roy (Par. 1643) (P o u d r a , Oeuvres
de D e s a r g u e s II (Paris 1864) 189-192 en I d . Hist. de la perspective (Par. 1864)
270, 79-82, 88-92, 316-21, 34-46, 41, 60-62, 579). Nog heeft men van A. eene
vertaling van H. R a n t z a u 's Tractatus astrologicus, uitgegeven door A l e x .
B a u l g i t e als Tratié astrologique des jugements des thèmes genethliaques pour
tous les évenements qui arrivent à l'home après sa naissance (Par. 1657).
Zie: Res. Staten-Gen. 20 Dec. 1605, 1 Mei 1606, 3 Jan., 3 en 5 Febr. 1607, 11
Aug. 1610 en 21 Aug. 1613 (D o d t , Archief IV, 123; V, 1, 22, 382;
Ordonnantieboeken Staten-Gen. 11 Aug. 1610 en 2 Aug. 1613; Bull. de l'hist. du
2

protest. français (XII 1863) 368; H a a g , La France protestante I (1877) 124: Lettres
de Peiresc I (Par. 1888) 548, II (ib. 1890) 20, 50; R i t t e r , François Viéte (Par. 1895).
de Waard

[Alphen, Petronella Cornelia van]
ALPHEN (Petronella Cornelia v a n ), ged. 26 Mei 1763 te Rotterdam, overl. aldaar
6 Juli 1833, was een dochter van G i j s b e r t v a n A l p h e n en C o r n e l i a B a a r t .
Zij heeft zich bekend gemaakt door haar Gedichtjes voor de Jeugd, in 1810 in haar
geboorteplaats uitgegeven, en door tal van kleine dichtstukjes in almanakken en
andere dichtverzamelingen o.a. in U y l e n b r o e k s Kleine dichterlijke Handschriften.
Als een bijzonderheid wordt van haar vermeld, dat zij meermalen in letterkundige
vergaderingen voordrachten hield.
Zie: Alg. Konst- en Letterbode 1833, II, 49.
Moquette
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[Althuysen, Jan]
ALTHUYSEN (Jan), geb. 1715 (ged. 8 Dec.) te Franeker, overl. 9 Aug. 1763 te
Hiaure. Hij studeerde 11 Nov. 1741-1750 te Franeker, en was tot zijn dood predikant
op ‘de lytse Jouwer’, Dongeradeel; in '54 was hij lid van de Synode te Sneek, in '59
correspondent naar Gelderland. Zijn vader S y m e n J a n s (overl. 1757
waarschijnlijk) was een vrij gegoed wolkammer in Franeker, op het Vliet; hij erfde
van Lodewijk Willems in Midlum, misschien kwam hij van dit dorp - waar later nog
Althuis'en woonden. Hij verkeerde ‘met de deftigste burgers van zijn woonplaats’,
in 't bizonder met den koopman Jacob Tiboel; die ook dichter was.
De zoon werd eerst in 1741 ingeschreven als student. Zijn professoren waren de
beroemde graecus Valckenacr, die juist Tiberius Hemsterhuis was opgevolgd; Petrus
Burman Junior werd waardig vervangen door Johannes Arntzenius voor geschiedenis
en welsprekendheid, ter zijde gestaan door Joh. Schrader; E.L. Vriemoet onderwees
de oostersche talen; de godgeleerdheid werd gedoceerd door den bekenden geleerde
Herman Venema, voorstander van eenvoudig preeken, van wie Petrus Conradi, en
ook Petrus Laan collega's waren.
Jan's vrienden waren de ‘bevallige dichter’ Ernst Willem Higt, later rector van de
latijnsche school in Alkmaar (I kol. 1114), de beide zoons van Tieboel, de dichter
Jan de Kruyff, de latere professor iuris Petrus Bondam, en Georgius Lemke, predikant
in Harlingen, die voor de nieuwe Psalmberijming zich verdienstelijk maakte; de jong
gestorven professorszoon Johannes Cornelis Balck; en de in Leeuwarden wonende
familie Crab. Met vele andere studenten en professoren was hij bevriend en bekend
genoeg om hun toe te zingen bij hun promoties of inaugureele oraties, bij hun bruiloft,
hun begrafenis.
In 1750 werd hij beroepen naar Hiaure - de lytse Jouwer - en Bornwerd, in
Dongeradeel. Vermoedelijk is hij daar gehuwd met T i t i a C r a b (of C r a b e ): of
ze verwant was aan de leeuwarder familie van dien naam, is even onzeker als dat
zij kinderen kreeg.
In Hiaure kwam hij in kennis met den geschiedschrijver en ‘schooldienaar’ Foeke
Sjoerds, van Ooster-Nijkerk in Oostdongeradeel; een friesch vers van dezen staat
vóór de psalm-uitgave. Aan de berijming van die door Gijsbert Japiks waren
overgelaten, besteedde Alth. zijn ledigen tijd.
In 1755 gaf hij: Friesche / Rymlery, / Yn twaa dielen bystoende, / Wier fin it eerste
bystiet / Yn Forjyerings Rymmen, Brul- / lofts Rymmen, Forstoerrings / Rymmen, in
Mingel Rymmen; / It oorde diel bystiet wt dy / 150 Psalmen fin David / mey dy oore
lofsangen, / For ien diel by ien forsammele, in for ien diel byrymme / Trog / Jan
Althuysen, / Jinwurdig Pastoor op dy Lytze Jouwer. / Toa Liouwerd, / By Wyger
Wygers, Boekedrukker, Bynder in Forkoeper oppe kelders, it Fyourde Huwz fin dy
Kuwrmeyt- / sers Pyep, der dy Rotterdamse Erasmus uwthingget. / (1755).
Toaegening oon Douwe Ernst van Aylva, Grietman over Westdongeradeel, zijn
zwager Eduard Marius van Burmania, Raad ordinaris 's Hofs van Friesland, en een
zoon Ernst Frans van Aylva, Grietman van Baarderadeel.
Zij waren groote voorstanders van 't friesch; de eerste had veel vriendschap aan
Althuysen betoond. Behalve een ‘Forreden’ en een ‘Ney byrieugt’ gaan Lofdichten
van Ernst Willem Higt, en Jan de Kruyff, als ook van vader Simon aan 't eerste deel
vooraf; aan het tweede deel een Goedkeuringe; een vers van J. Althuysen zelf, en
een lofdicht van
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Foeke Sjoerds. Eenige gedichten van zijn vader S i m o n zijn in dat eerste deel ook
opgenomen, de oudste van 1734. Een van de beste is wel ‘Nyes buwtten Harns
oppe Zee’.
Jodocus Heringa ‘pastôr yn Droegeham’, en Wilhelmus Columba ‘pastôr to Morrha’,
hadden, op last van de classis Dockum, deze Psalmen onderzocht, voor zoover zij
door Althuysen berijmd waren, en daaraan kerkelijke goedkeuring gegeven. Tot
hun verwondering hadden zij bespeurd ‘dat it maest dy eygenste wurden binne fen
dy Heilligge Psalmdigter’. (Deze laatste woorden voegt Columba er bij in zijn,
Naamlijst der Predicanten’; in de ‘Goedkeuringe’ waren zij door een drukfout
weggelaten. vgl. T e l t i n g , a. pl.)
Deze goedkeuring is blijkbaar wat laat gevraagd. Althuysen is voor de classis
gedaagd, omdat hij den bundel aan den drukker had gegeven vóór die door de
Visitatores classis was onderzocht. Een tweede reden van ontstemming was dat
de Psalmen Davids voorafgegaan werden door ‘mengelrymen van ongewijde stof’.
Te veranderen was 't niet meer; dus moest openlijk schuld bekend en vergeving
gevraagd. Vandaar het ‘Ney byrieugt oon dy friconlyke Laesser’: zijn
verontschuldiging is, dat Gysbert Japiks ook zoo gedaan had, waar niemand over
viel; en dat de Psalmen, bij 't beginnen van den druk nog niet allemaal klaar waren!
Verder staat er tusschen beide, een afzonderlijke pagina, met titel, als II deel - alleen,
de paginatuur ‘loopt ongelukkig door!’ Afzonderlijk verscheen in 1747 van J.A. de ‘Lângeane’ (Fr. Rijml. 97), evenzoo
enkele andere, ook van S.A.
Zie: A. T e l t i n g in Fr. Volksalm. 1853, 1; O t t e m a , ibid. 1844, 99; Fr. Husfrieun
1853, 125.
Buitenrust Hettema

[Alva, Ferdinand Alvarez de Toledo]
ALVA (Ferdinand Alvarez d e T o l e d o , hertog van) of A l b a , zoon van G a r c i a s
d e T o l e d o , hertog van A l v a , en B e a t r i x v a n P i m e n t e l , dochter van
Rodrigo Alfonso Pimentel, hertog van Benevento, geb. 29 Oct. 1507 te Piedrahita,
gest. 11 Dec. 1582 te Lissabon. Het geslacht, waaruit hij afstamde, behoorde tot
de aanzienlijkste van Spanje en beroemde er zich op, af te stammen van de
byzantijnsche keizers. Zijn naam ontleende hij aan het kasteel, Alba de Tormès, in
de provincie Salamanca. Ferdinand's vader sneuvelde in 1510 in den oorlog tegen
de Mooren, waarna zijn grootvader Frederik de Toledo de zorg voor zijne opvoeding
op zich nam. Deze leidde hem op voor eene militaire loopbaan, hetgeen geheel met
de neigingen van den jongen Ferdinand overeenstemde. Reeds op zestienjarigen
leeftijd streed hij tegen de Franschen en onder den Connétable van Castilië nam
hij deel aan het beleg van Fontarabia. Na de verovering werd hij tot gouverneur der
stad benoemd. In 1525 onderscheidde hij zich in den slag bij Pavia. Weldra begon
hij de aandacht te trekken van keizer Karel V en na den dood van zijn grootvader
in 1527 bleef Alva voortdurend in 's keizers dienst.
In 1531 nam hij deel aan den veldtocht tegen sultan Soliman II onder de bevelen
van graaf Thomas Nadasdy. In 1533 verleende Karel V hem den titel van generaal.
In 1534 in Spanje teruggekeerd droeg hij zorg voor de belangen van zijn huis en
voor de opvoeding van zijn zoon, dien hij zelfs naar Afrika meenam, om hem vroeg
aan het oorlogsleven te wennen. Bij de onderneming tegen Tunis (1535) droeg Alva
persoonlijk bij tot de verovering van de havenstad La Goletta op sultan Chaireddin
Barbarossa. Op den terugtocht nam
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hij deel aan het beleg van Marseille, hetwelk echter niet werd doorgezet. In 1542
werd hem het bevel over de keizerlijke troepen in den oorlog tegen koning Frans I
van Frankrijk opgedragen. Hij verdedigde de gewesten Navarra en Catalonië tegen
de Franschen en behield Perpignan, dat 6 maanden belegerd werd, voor Spanje.
Hoezeer Karel V Alva waardeerde, blijkt hieruit, dat hij hem in 1543 tot voornaamsten
raadsman in staatsen oorlogsaangelegenheden aanwees voor zijn zoon Philips,
gedurende den tijd, dat deze de regeering voor zijn vader, wiens tegenwoordigheid
in Italië en Duitschland werd geëischt, zou waarnemen. In 1546 en 1547 was Alva
opperbevelhebber in den Schmalkaldischen oorlog, waarin hij aanvankelijk een slag
vermeed, totdat de legers der Protestanten gedeeltelijk ontbonden zouden zijn. De
zuid-duitsche steden onderwierpen zich de eene na de andere; hertog Ulrich van
Wurtemberg werd tot een nadeeligen vrede gedwongen en in 1547 besliste de
overwinning bij Mühlberg den oorlog geheel ten gunste van de keizerlijke partij.
Johan Frederik, keurvorst van Saksen, die in den slag gevangen was genomen,
werd door den krijgsraad, waarvan Alva het voorzitterschap bekleedde, ter dood
veroordeeld. Bij den Keizer drong Alva aan op de tenuitvoerlegging van dit vonnis,
maar Karel veranderde het in gevangenschap. De overwinning van Mühlberg werd
voltooid door de gevangenneming van den Landgraaf van Hessen. Het overloopen
van Maurits van Saksen tot de tegenpartij en zijn verbond met Frankrijk deed de
schaal echter weer ten gunste der Protestanten overslaan.
Alva was op het eind van 1547 naar Spanje gereisd, om Philips te begeleiden op
zijn reis door Italië, Duitschland en de Nederlanden. Hij keerde terug in Duitschland,
juist in den tijd, dat het verdrag van Passau tot stand kwam, hetgeen door hem
afgekeurd werd. De Keizer wilde hem thans met de voortzetting van het beleg van
Metz belasten, maar Alva liet zich eenige malen bidden, voordat hij het commando
aanvaardde. De stad werd echter onder Frans van Guise zoo dapper verdedigd,
dat de belegering moest worden opgegeven. In 1554 begeleidde Alva den jongen
Philips op zijne reis naar Engeland, waar diens huwelijk met Maria Tudor gesloten
werd. Sedert de troonsbeklimming van Philips II, diende hij dezen evenals vroeger
Karel V. In Italië moest hij zijn meester vervangen als stadhouder van Milaan en
toen paus Paulus IV op het eind van 1555 een verdrag met Frankrijk had gesloten,
moest hij ook Napels, dat bedreigd werd, verdedigen.
Alva had echter in last den Paus zooveel mogelijk te sparen en bepaalde zich
daarom tot het bezetten van enkele plaatsen in den Kerkelijken Staat, zooals Anagni,
Ostia en Tivoli (Aug. en Sept. 1556). Aangezien Rome zoo goed als machteloos
was, sloot de Paus een wapenstilstand (19 Nov.). Thans rukte de hertog van Guise
Italië binnen, hernam Tivoli en Ostia en deed, versterkt door pauselijke troepen een
inval in het Napelsche. Hij moest echter het beleg van Civitella opbreken en werd
door Alva teruggedrongen, waarna deze Rome opnieuw insloot en Paulus IV tot
een vrede dwong, waarbij hij zijn verbond met Frankrijk opgaf (8 Sept. 1557). Alva
moest tegenover hem de meest onderdanige houding aannemen, om te kennen te
geven, dat zijn meester de opperheerschappij der Kerk niet had willen aantasten.
Aan het vervolg van den oorlog met Frankrijk, die in dit land zelf en in de Zuidelijke
Nederlanden werd gevoerd, nam Alva geen deel. Eerst bij de onder-
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handelingen over den vrede te Cateau-Cambrésis verscheen hij als de
gevolmachtigde van zijn meester en werd hij met groote eer door koning Hendrik II
en zijne edelen ontvangen. Hij kwam nl. niet alleen om met zijne medegezanten het
vredesverdrag te onderteekenen, maar ook om namens koning Philips het huwelijk
te sluiten van dezen met lsabella, de dochter van Hendrik II.
Waarschijnlijk heeft Alva gedurende zijn verblijf te Cateau-Cambrésis den
franschen koning trachten te bewegen om een verbond met Spanje te sluiten, tot
het invoeren der spaansche inquisitie in de Nederlanden en in Frankrijk. De Prins
van Oranje, die ook tot de afgevaardigden van Philips behoorde, heeft van deze
plannen later met groote stelligheid gewag gemaakt.
Na zijn verblijf in Frankrijk begaf Alva zich weer naar Spanje, waar hij voornamelijk
als lid van den Staatsraad werkzaam was. Hij vertegenwoordigde hierin de
oorlogszuchtige partij en kwam daardoor herhaaldelijk in strijd met den
vredelievenden Ruy Gomez, prins van Eboli. Steeds drong hij aan op krachtige
bestrijding der ketterij en ten opzichte van het verzet in de Nederlanden ried hij den
koning onveranderlijk, in niets toe te geven. Zoo toen Philips zijn raad inwon naar
aanleiding van het vertoog der drie hoofden van den nederlandschen adel, Oranje,
Egmond en Hoorne van 29 Juli 1563, waarin op het vertrek van Granvelle werd
aangedrongen. Alva antwoordde, dat aan hun verlangen niet voldaan moest worden,
omdat zij hierbij niet zouden blijven, maar veel meer eischen, in de eerste plaats,
bijeenroeping van de Staten-Generaal; dat men liever moest trachten den graaf van
Egmond van de partij der edelen te vervreemden en dat men in elk geval de drie
genoemde edelen moest gelasten, weer in den Raad van State zitting te nemen.
Toen het vertrek van Granvelle toch onvermijdelijk bleek, was het op Alva's raad,
dat Philips dit niet openlijk mededeelde, maar de edelen in het onzekere liet, of zijn
vertrek van tijdelijken of van blijvenden aard zou zijn. Zijn raad, om den kardinaal
naar Bourgondië te zenden is mogelijk te verklaren uit naijver, aangezien hij vreesde
den invloedrijken minister naar Spanje te zien komen. In Juni 1565 werd Alva door
Philips afgevaardigd naar Bayonne, om onderhandelingen te voeren met de fransche
koningin Catharina de Medici. Zijne lastgeving, om een verbond tot stand te brengen
tot vervolging van de Hervorming in Frankrijk en Spanje, kon hij echter tengevolge
van Catharina's tegenwerking niet volvoeren. Weldra zou Alva de gelegenheid
krijgen, zich geheel aan de bestrijding der ketterij te kunnen wijden. De plundering
der kerken in de Nederlanden, gevoegd bij het aanhoudend verzet tegen den koning,
kon niet ongestraft blijven. Philips was echter aanvankelijk niet van plan, terstond
geweld te gebruiken en dacht er over den gematigden prins van Eboli naar de
Nederlanden te zenden, wat ook door de heeren van Bergen en Montigny, die als
afgevaardigden der Nederlanders in Spanje vertoefden, werd aangeraden. Maar in
den Raad behaalde de zienswijze van Alva de overhand. Hij bood zich zelf aan om
aan het hoofd van een leger den opstand te gaan onderdrukken en Philips nam het
aanbod aan.
Op 1 Dec. 1566 werd aan Alva eene lastgeving voor zijn optreden in de
Nederlanden verstrekt, later gewijzigd bij missives van 31 Jan. en 1 Maart 1567.
Als kapitein-generaal over de troepen hier te lande zou hij eene macht bezitten, die
minstens met die van de landvoogdes gelijk stond. Hij had
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het recht alle maatregelen te nemen, die het uitbreiden van den opstand konden
tegengaan; hij kon bezetting leggen, in welke steden of vestingen hem goed dacht.
Zonder twijfel zijn sommige maatregelen, zooals het gevangennemen van
verschillende hoofden van den opstand in de mondelinge besprekingen tusschen
vorst en dienaar vastgesteld. Blijkens een brief van 7 Aug. 1567 van Philips moest
Alva trachten eerst het vertrouwen van de leiders, met name van den Prins van
Oranje te winnen, om hen zoodoende in zijne macht te krijgen. Zijne maatregelen
moesten de komst des konings voorbereiden, welke eerst zou plaats hebben, als
de opstand volkomen bedwongen was. Dan zou een algemeen pardon worden
afgekondigd en don Jan van Oostenrijk zou in naam van Philips regeeren, als deze
naar Spanje zou zijn teruggekeerd.
Op 15 April verliet Alva Aranjuez en op 10 Mei scheepte hij zich met zijne troepen
te Cartagena in. Hij landde bij Genua, van waar het leger over den Mont-Cénis door
Savoye, Bourgondië en Lotharingen naar de Nederlanden trok, zonder het fransche
grondgebied te betreden, wat de koning van Frankrijk uit vrees voor een nieuwen
Hugenooten-opstand had verboden. Het bestond uit 4 tercio's infanterie onder bevel
van Alonzo de Ulloa, Juliano Romero, Sancho de Londoño en Gonsalvo de
Braccamonte, 1200 man ruiterij onder bevel van Alva's natuurlijken zoon Ferdinand
van Toledo, te zamen ruim 10.000 man van de beste spaansche troepen. Chiappino
Vitelli markies van Cetona, werd tot veldmaarschalk benoemd; verder bevonden
zich nog de ingenieur Paciotti, de artillerie-commandant Gabriele de Cerbelloni en
vele bekende krijgslieden als Antonio Olivera, Carlo d'Avalos, Bernardino de Mendoça
en Christophoro de Mondragon bij deze uitgelezen krijgsmacht. Aan de grenzen
van Luxemburg kwamen Berlaymont en Noircarmes als gezanten van de
landvoogdes Alva begroeten. Te Thionville vereenigde de graaf van Lodroño zich
met de hoofdmacht. Hij werd met zijne troepen, ongeveer 3600 man sterk, naar
Antwerpen vooruitgezonden, waar hij 14 Aug. aankwam. Over Luxemburg en Hoei
verder reizend werd Alva te Thienen begroet door den graaf van Egmond met 40
edellieden; 20 Aug. maakte Oranje's zoon Philips Willem hem zijne opwachting te
Leuven. Op 22 Aug. bereikte hij Brussel, waar hij zich spoedig naar het paleis van
de landvoogdes begaf. Eerst had nog eene schermutseling tusschen de lijfwacht
van den hertog en de boogschutters van Margaretha van Parma moeten onderdrukt
worden. De ontmoeting was stijf en vormelijk: den volgenden dag vertoonde Alva
zijne lastgeving en spoedig begon hij geheel naar eigen inzicht de spaansche troepen
over het land te verdeelen. Brussel, dat Margaretha gaarne had vrij gehouden, werd
een der hoofdgarnizoenen; de andere afdeelingen gingen naar Gent, Enghien, Lier
en Diest. Op 9 Sept. volgde de gevangenneming van de graven van Egmond en
Hoorne in het huis, dat Alva te Brussel bewoonde (het huis van Jassy) en waarheen
zij waren gelokt na een feestmaal bij don Ferdinand de Toledo. Deze had Egmond
op het laatste oogenblik nog eene waarschuwing doen toekomen, welke echter niet
door hem was gevolgd. Op denzelfden dag waren Antonie van Straalen,
oud-burgemeester van Antwerpen, Egmonds secretaris Johan de Casembroodt,
heer van Bakkerzeele en Alphonse de Laloo, secretaris van Hoorne, aangehouden.
De graaf van Hoogstraten, dien men ook had willen gevangen nemen, bevond zich
bij toeval
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buitenslands en de Prins van Oranje had de wijk genomen naar Duitschland. In de
volgende dagen werd door Alva een nieuw gerechtshof opgericht, de Raad der
Beroerten, die in Alva's eigen paleis zitting hield en die boven alle andere
rechtscolleges werd gesteld. De zittingen namen een aanvang op 20 Sept. Van
eene instructie voor den nieuwen Raad was geen sprake, zoodat Alva alles naar
eigen inzicht kon regelen. De beide Spanjaarden, die er zitting in hadden, Louis del
Rio en Juan de Vargas, hadden alleen stemrecht, terwijl de nederlandsche leden
slechts advies konden uitbrengen. Alva zelf bekleedde het voorzitterschap en werkte
soms 7 uur per dag in den Raad der Beroerten, die zijne vonnissen weldra bij
duizenden telde.
Ook op militair gebied rustte Alva niet. De citadel van Antwerpen, een meesterstuk
van vestingbouwkunde, werd in weinige maanden, onder leiding van de ingenieurs
Paciotti en Gabriël de Cerbelloni voltooid. Voor geen enkelen maatregel werd de
raad van de landvoogdes Margaretha ingewonnen, zoodat deze op het eind van
1567, na haar ontslag verkregen te hebben, het land verliet. De regeering ging voort
op den ingeslagen weg. Philips Willem, de oudste zoon van den Prins van Oranje,
werd uit Leuven ontvoerd. De arrestaties en terechtstellingen voor den Raad der
Beroerten verdubbelden in aantal. Op Aschdag (3 Maart) 1568 werden meer dan
1500 personen wegens beschuldiging van ketterij tegelijk gevangen genomen. De
eerste poging tot verzet ging uit van Willem van Oranje, die protesteerde tegen de
beschuldigingen tegen hem ingebracht voor den Bloedraad en over de ontvoering
van zijn zoon. In April werd door Lodewijk van Nassau en de graven van den Berg
en Hoogstraten een begin gemaakt met de werving van huurtroepen, waarvan de
eerste reeds in de zelfde maand in het veld verschenen. Zooals bekend is, had
geen der aanvallen van Alva's tegenstanders succes. Eene poging van Risoir, Carloo
en andere edelen om den Hertog op een bedevaart naar het klooster Groenendael
in het bosch van Soniën te overvallen en te gelijk Brussel te bemachtigen, werd
verraden. Het legertje, dat onder aanvoering van Jan van Montigny, heer van Villers,
die de plaats van den zieken Hoogstraten had ingenomen, een inval deed in Limburg,
werd op 25 April tusschen Erkelens en Daelhem verslagen door Sancho de Lodroño
en Sancho d'Avila. Villers werd gevangen genomen en ter dood veroordeeld (2
Juni). Op 24 April was Lodewijk van Nassau de grenzen van Groningen
overgetrokken en spoedig maakte hij zich meester van het kasteel Wedde,
Appingedam en andere punten. Een aanval op Groningen werd uitgesteld. Alva
zond den graaf van Aremberg, die juist uit Frankrijk terugkeerde en na hem den
graaf van Meghen naar het Noorden. De eerste werd op 23 Mei bij Heiligerlee
verslagen en gedood, terwijl van de andere zijde Adolf van Nassau sneuvelde. De
nederlaag deed Alva besluiten zelf op het oorlogsterrein te verschijnen, maar daartoe
diende eerst een mogelijke opstand te worden voorkomen door het verwekken van
vrees. Op 28 Mei werd door den Bloedraad eeuwige verbanning en
verbeurdverklaring van hunne goederen uitgesproken over den Prins van Oranje,
Lodewijk van Nassau, Hoogstraten, van den Berg, Culemborgh en Brederode. Op
1 en 2 Juni werden 21 aanzienlijke personen ter dood gebracht. 4 Juni volgde het
doodvonnis van de graven van Egmond en Hoorne, die den vorigen dag uit Gent
naar Brussel waren overgebracht; 5 Juni werd
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het voltrokken. Noch de beden van Egmonds gemalin, noch de overweging, dat
deze edelen alleen door ridders van het Gulden Vlies mochten gevonnisd worden,
schrikten den Hertog van de uitvoering van de doodstraf terug. De koning betuigde
zijne tevredenheid over Alva's handelwijze inzake deze terechtstelling. Thans kon
de tocht naar het Noorden veilig aanvaard worden. Op 25 Juni verliet Alva Antwerpen
en trok over 's Hertogenbosch en Deventer naar Groningen, waar hij 15 Juli
binnenrukte. Met ongeveer 12000 man versloeg hij het samengeraapte leger van
Lodewijk bij Jemmingen (21 Juli). Lodewijks troepen, die over achterstand van soldij
morden, werden ingesloten tusschen de Spanjaarden en de rivier de Eems en voor
een groot deel gedood of gevangen genomen. Kort te voren was ook de
legerafdeeling, die onder de Cocqueville in Artois was binnengetrokken, uit elkander
geslagen bij St. Valéry door den franschen gouverneur van Picardië, den maarschalk
de Cossé (18 Juli). Te Groningen teruggekeerd, onderhield Alva de Staten van het
gewest streng over hunne zwakke houding ten opzichte van den opstand. Een
citadel, die hij gelastte hier te bouwen, is nooit voltooid. Van Groningen werd de
terugtocht aanvaard over Amsterdam en Utrecht. In de laatste plaats vereenigde
Alva zich met de troepen van zijn zoon don Frederik. Tevens had hier de onthoofding
plaats van de 84-jarige ambachtsvrouwe van Diemen, die, zelf onschuldig, moest
boeten voor een vergrijp van haar schoonzoon.
Na Alva's terugkomst te Brussel volgden ook daar de terechtstellingen elkaar met
groote snelheid op. Veel indruk maakten die van den frieschen edelman Galama,
van de secretarissen van Egmond en Hoorne, Bakkerzeel en Laloo en van den
burgemeester van Antwerpen, Antonie van Straalen.
Intusschen had de Prins van Oranje zich niet laten afschrikken door de mislukking
der eerste invallen en had hij in de nabijheid van het klooster Romersdorff in het
aartsbisdom Trier ongeveer 30.000 man bijeengebracht, met wie hij den Rijn bij St.
Veit overstak, om door het gebied van Keulen en Gulik Limburg binnen te trekken.
Alva vereenigde daarom eind Aug. alle beschikbare troepen, ongeveer 23.000 man
bij Maastricht; de Maassteden Roermond en Maastricht werden bezet, de
doorwaadbare plaatsen in de rivier versperd en bij het kasteel Haren eene schipbrug
gebouwd, om aan de rechterzijde te kunnen fourageeren.
Na langen tijd bij Kerpen aan de Geul werkeloos gelegen te hebben, marcheerde
de Prins tegen het einde van September westwaarts en toen zijn verzoek om vrijen
doortocht door het bisdom Luik was afgeslagen, trok hij in den nacht van 5 op 6
Oct. bij Stockhem over de Maas, zeer dicht in Alva's nabijheid en tot diens groote
verwondering. Alva liet zich echter niet afbrengen van zijn plan om geen slag te
leveren. Toen de Prins zich op 9 Oct. gereedmaakte tot den aanval, had Alva zulk
eene sterke stelling ingenomen, dat hij ervan moest afzien. Op den tocht van het
leger der opstandelingen naar Tongeren, Loon en St. Truyen werd dit op den voet
gevolgd door Alva's troepen, die zooveel mogelijk de omliggende plaatsen bezetten
en zich van de levensmiddelen uit de streek meester maakten. Om zich met de
hulptroepen der Hugenoten onder den heer van Genlis te vereenigen, richtte de
Prins zich thans naar het Zuiden en op 20 Oct. werd de achterhoede van zijn leger
bij den overtocht over de Geete aangevallen en geheel vernietigd. Na

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

27
de vereeniging met Genlis rukte Oranje weer naar het Noorden, maar Alva wist de
toegangen tot Brussel en Leuven af te zetten. Een aanval op Luik werd niet krachtig
doorgezet en op 5 Nov. aanvaardde de Prins, in wiens leger groote ontstemming
over achterstallige soldij heerschte, den terugtocht naar Frankrijk. Alva volgde hem
tot Cateau-Cambrésis en keerde 17 Nov. terug naar Brussel, waar hij 3 dagen later
in triomf binnentrok. De Paus, die de overwinning bij Jemmingen met eene processie
te Rome had doen vieren, vereerde den overwinnaar op Kerstmis een gewijden
degen en hoed. Het meest opzienbarende gedenkteeken voor de overwinning was
echter het standbeeld, dat de Hertog in de citadel van Antwerpen deed plaatsen
met het opschrift: ‘Ferdinando Alvares a Toledo, Albae duci, Philippi II Hispaniarum
apud Belgas praefecto, quod extincta seditione, rebellibus pulsis, religione procurata,
justitia culta, provinciae pacem firmarit, regis optimi ministro fidelissimo positum’.
Het is later door Requesens op bevel van Philips II verwijderd. Ook te Brussel liet
Alva zich een standbeeld oprichten.
Voor het oogenblik was de landvoogd den opstand volkomen meester. Schrik
voor vervolging verlamde allen tegenstand; bij proclamatie van 26 Juni 1568 was
alle verstandhouding met de opstandelingen of met de verbannenen op straffe des
doods verboden; den bisschoppen werd gelast, streng toezicht te houden op het
verkondigen van verdachte denkbeelden in de scholen; op de pers werd strenge
censuur toegepast. De landvoogd beraamde nu plannen, om den financieelen
toestand der gewesten te verbeteren. Toen het bleek, dat het verkoopen der in
beslag genomen goederen niet genoeg opleverde, kwam hij met het voorstel, om
het stelsel der in Spanje toegepaste ‘alcabalas’ in te voeren, nl. den 100sten penning
van alle goederen, den 20sten van de onroerende en den 10den van de roerende,
een denkbeeld, dat Philips II reeds in 1559 had opgevat. In de commissie van
onderzoek, voor deze zaak benoemd, werd het voorstel heftig bestreden, vooral
door Viglius, die ook later zijne stem er tegen bleef verheffen. In het geheele land
was de oppositie algemeen. Vele steden van Vlaanderen, Brabant en Henegouwen
en in het Noorden Utrecht moesten met gewapende macht gedwongen worden, om
hare toestemming tot de nieuwe belasting te geven. Aangezien de Staten-Generaal
slechts den 100sten penning aannemelijk verklaarden, stemde Alva erin toe, om
de beide andere belastingen voor twee jaar (13 Aug. 1569 - 13 Aug. 1571) voor een
bedrag van twee millioen gulden 's jaars te laten afkoopen.
In deze jaren hield Alva zich bezig met de verwezenlijking van een sinds lang
door hem en Philips II gekoesterd denkbeeld, nl. om de nederlandsche gewesten
tot eene volkomen eenheid samen te smelten, door opheffing van alle locale
verschillen van bestuur en rechtspraak. De privilegiën zouden worden vervangen
door één algemeen landsprivilege; eenheid zou worden gebracht in munt, maat en
gewicht. In plaats van de stedelijke schutterijen zou een landsleger worden opgericht,
terwijl op vele plaatsen citadellen zouden worden gebouwd. Voor den adel zouden
kommanderijen worden gesticht, waaruit de trouw gebleven edelen ondersteuning
zouden ontvangen; de bisschoppelijke organisatie zou worden uitgebreid. Een begin
van uitvoering werd aan deze plannen gegeven door het eindelijk benoemen van
een aantal bisschoppen, door de stichting van een algemeen arsenaal te Mechelen,
door het verleenen
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van kommanderijen aan verschillende edelen en bovenal door de uitvaardiging der
bekende Crimineele Ordonnantiën van Juli 1570, bewerkt door de juristen van den
Raad der Beroerten. Zij waren bestemd om een algemeen wetboek van strafrecht
te vormen in plaats van de bestaande plaatselijke rechten en behooren tot het beste,
wat onder Alva's bestuur is tot stand gekomen.
Op 16 Juli werd te Antwerpen ook eindelijk, nadat Philips er herhaaldelijk op had
aangedrongen, eene algemeene amnestie afgekondigd, waarbij aan ieder, die tot
de Kerk terugkeerde, vergiffenis werd toegezegd. Alva beschouwde zijne taak in
de Nederlanden als afgedaan en verlangde ontheffing van zijne waardigheid, te
meer daar zijn invloed in Spanje sterk verminderde. Op 24 Oct. benoemde Philips
den hertog van Medina Celi tot zijn opvolger, maar het zou tot in den zomer van
1572 duren voor deze hier te lande verscheen, juist toen de opstand in het Noorden
Alva noodzaakte te blijven. Medina Celi is in Nov. 1573 weer onverrichter zake naar
Spanje teruggekeerd. Tot den opstand van 1572 heeft vooral bijgedragen de
invoering van den 10den en 20sten penning bij afkondiging van 31 Juli 1571. Een
stroom van protesten, zelfs geuit door Alva's naaste raadslieden, door verschillende
bisschoppen, de Staten van Vlaanderen, Brabant en Henegouwen en van den
geheelen handelsstand, was hiervan het gevolg. Op 26 Febr. 1572 werd eene
belangrijke beperking toegestaan en op het eind van 1573 is men ten slotte
overgegaan tot de geheele opheffing van de gehate belasting.
Eene groote verrassing was (1 April 1572) de inneming van Brielle door de
Watergeuzen, gevolgd door de weigering van Vlissinger, om spaansch garnizoen
op te nemen, welk voorbeeld spoedig door Mechelen werd gevolgd. Van Dillenburg
uit richtte prins Willem een oproeping tot verzet tegen de tyrannie; op 24 Mei werd
Bergen genomen door zijn broeder Lodewijk en hij zelf rukte in Juli met 24000 man
naar de Nederlanden op; in enkele maanden verjoegen bijna alle steden in de
noordelijke gewesten de spaansche bezetting, daarbij krachtig geholpen door de
uit Engeland verdreven Watergeuzen.
Alva talmde niet lang met zijne wraak. Bergen werd op 3 Juni door zijn zoon don
Frederik ingesloten en na een beleg van 4 maanden tot de overgave gedwongen;
het legertje der Hugenoten onder Genlis, dat tot ontzet aanrukte, werd op 19 Juli
geheel verslagen; het leger van den Prins werd op een afstand gehouden, zonder
dat een slag geleverd werd. De moorden in en na den Bartholomaeus-nacht deden
alle samenwerking van de Hugenoten met de Nederlanders ophouden. Zonder veel
moeite konden de zuidelijke gewesten tot rust gebracht worden. Mechelen, waar
van 2-4 Oct. geplunderd werd, moest het hier het zwaarst ontgelden. Volgens het
plan van Alva, die te Nijmegen kwam, waar verschillende bijeenkomsten plaats
hadden tusschen hem, zijn zoon don Frederik, Medina Celi en de generaals, ging
het spaansche leger bij Maastricht over de Maas en bij Lobith over den Rijn. Zutphen
en Naarden (ingenomen 16 Nov. en 1 Dec.) werden grootendeels uitgemoord.
Don Frederik ontving te Amsterdam den vaderlijken zegen en de koninklijke
goedkeuring en begon vervolgens het beleg van Haarlem (11 Dec. 1572 - 12 Juli
1573), terwijl Hiërges onderwijl de oostelijke provinciën onderwierp. In den herfst
van 1573 kwam echter een einde aan het succes der spaansche wapenen. Door
muiterij werd don Frederik verhinderd Enkhuizen te nemen; daarop volgden het
ontzet van Alkmaar (8 Oct.) en de
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slag op de Zuiderzee (11 Oct.). Alva's verblijf in de Nederlanden liep in denzelfden
tijd ten einde. Ontmoediging over de gevolgen van zijn zending, de hem overal
omringende haat, voortdurend lijden aan jicht en overlast van zijne schuldeischers
deden hem naar een spoedig vertrek verlangen. Op 19 Oct. verleende de Koning
hem na herhaalde aanvragen ontslag en op 18 Dec. verliet hij met zijn zoon don
Frederik en zijn getrouwen volgeling de Vargas het land, om over Milaan naar Madrid
terug te keeren.
De ontvangst bij den koning was verre van hartelijk. Don Frederik en Vargas
werden zelfs niet in Madrid toegelaten. Een onderzoek werd ingesteld naar
verschillende van Alva's handelingen in de Nederlanden, terwijl hij zelf op zijne
goederen vertoefde. Eenigen tijd later werd hij weer aan het Hof teruggeroepen,
maar in 1578 viel hij nogmaals in ongenade en werd hij naar zijn kasteel Uzeda
verbannen wegens de volgende verwikkelingen. Zijn zoon don Frederik had in 1566
eene liefdesbetrekking aangeknoopt met eene hofdame, doña Magdalena de
Guzman en in 1578 wilde Philips hem dwingen haar te huwen. Alva, die dit als
nadeelig voor de eer van zijn huis beschouwde, was zijn zoon behulpzaam geweest
bij een huwelijk met een zijner nichten en werd daarvoor gestraft, evenals don
Frederik, die gevangen genomen werd. Met het oog op den veldtocht tegen Portugal
werd Alva echter, mede op aandrang van Granvelle, weer begenadigd. 22 Febr.
1580 werd hem het opperbevel in den portugeeschen oorlog opgedragen. Na de
overwinning bij Alcantara op den pretendent don Antonio, prior van Crato, was hij
meester in het land, waar hij op het eind van 1582 te Lissabon overleed. Philips
toonde zich zeer koel, aangezien hij het Alva niet had kunnen vergeven, dat hij
Antonio had laten ontkomen. Op zijn sterfbed zeide Alva, dat zijn geweten volkomen
gerust was ter opzichte van zijne handelingen in de Nederlanden. Toch heeft hij
daar minstens 6000 personen doen terechtstellen. Volgens eene andere mededeeling
zouden het er 18000 geweest zijn, maar dit is in strijd met de officieele gegevens.
Hoezeer hij de vervolging der ketterij als een nuttig werk beschouwde, blijkt ook
hieruit, dat hij den Bartholomaeusnacht vierde door een aantal gevangen Hugenoten
te laten ombrengen. Het oordeel over zijn karakter luidt meestal ongunstig. In den
omgang was hij stug en trotsch: groote moeite had het gekost hem te overreden,
zijn hoed af te zetten in tegenwoordigheid van keizer Karel V, wat hij wegens zijne
hooge geboorte tegenover den koning niet verplicht was. Als veldheer stond hij
ontegenzeggelijk hoog, vooral door zijne voorzichtigheid en door zijn invloed op de
soldaten, die hij geheel beheerschte, door tucht en rechtvaardigheid. Van eene
zwakke positie van zijn tegenstander wist hij op meesterlijke wijze gebruik te maken.
Alle onzekere kansen vermeed hij, zoodat hij weinig veldslagen geleverd heeft en
hij wel eens de moderne Fabius Cunctator genoemd is. Als landvoogd beging hij
de groote fout, om alleen met enkele vertrouwden, de Vargas, del Rio, de Roda,
zijn secretaris Albornoz, allen Spanjaarden, te rade te gaan. Hij meende zijn wil te
kunnen voorschrijven aan zijne ondergeschikten zonder met hunne wenschen en
belangen rekening te houden. De handel van de Nederlanden heeft door de invoering
van den tienden penning en door de voortdurende oneenigheden met Engeland
onder Alva's bestuur groote schade geleden.
Alva was in 1528 gehuwd met M a r i a H e n r i q u e z , dochter van Henriquez de
Guzman,
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hertog van Alba en Catharina van Aragon. Zijn oudste zoon don F r e d e r i k , markies
van C o r i a en later hertog van A l v a begeleidde zijn vader naar de Nederlanden
en nam daar aan verschillende wapenfeiten deel. Zie onder zijn naam.
Alva's tweede zoon, don D i e g o , was hertog van Lerin, Briande en Bamonte.
Diens zoon Antonio van Toledo en Bamonte, hertog van Alva en Huesca, graaf van
Lerin, markies van Coria, ridder van het gulden vlies en erfelijk connétable van het
koninkrijk Navarra, is de stamvader der latere hertogen van Alva. Hij richtte voor
zijn grootvader een praalgraf op.
Alva's dochter B e a t r i x huwde met den hertog van Feria. Een natuurlijke zoon,
F e r n a n d o d e T o l e d o , was veldheer in het leger van Alva in de Nederlanden.
Zie onder zijn naam.
Alva's portret is geschilderd door Ant. Moro (Museum te Brussel), W. Key
(Rijksmuseum te Amsterdam), e.a., en gegraveerd door N. Nelli, F. Huys, e.a.
Gedenkpenningen met Alva's beeltenis komen voor bij G. v a n L o o n , Nederl.
Historiepenningen 1, 31, 101-179, 250, 287-88.
Bronnen voor Alva's geschiedenis zijn zijne brieven, uitgeg. in de Colleccion de
documentos ineditos para la historia de Espan̅a, in G a c h a r d 's uitgaven:
Correspondance du duc d' Albe sur l'invasion du comte Louis de Nassau en Frise
et les batailles de Heyligerlee et de Gemmingen (Brux. 1850) en La Bibliothèque
nationale à Paris (Brux. 1875-77), in Quelques lettres du Duc d' Albe uitgeg. door
J. D i e g e r i c k (1860); in de Documentos escogidos del Archivo de la casa de Alba,
uitgeg. door de H e r t o g i n d e B e r w i c k y d e A l b a (Madrid 1891).
Biografieën van Alva zijn o.a. J a n . M e u r s i u s , Ferd. Albanus seu de rebus
ejus in Belgio per secennium gestis libri IV (Lugd. Bat. 1614, Amst. 1638); J u a n
A n t . d e V e r a y F i g u e r o a , c o n d e d e l a R o c a , Resultas de la vida de
Don Fern. Alvarez de Toledo, tercero duque de Alva (1643); Vita Ferd. Tolentani
ducis Albani (Salamanca 1669); Histoire de Ferdinand Alvarez de Tolède, duc d'
Albe (Paris 1698); J.V. d e R u s t a n t , Historia de Fern. de Toledo, clamado el
Grande, duque de Alva (Madrid 1750).
Zie verder vooral: A l p h . d e U l l o a , Commentarios de la guerra que Alva he
hecho contra Guillermo de Nassau en las tierras baxas (Venecia 1569, vertaling in
het duitsch, Dillingen 1570, in het fransch, Parijs 1570, in het italiaansch, Venetië
1570); El discurso sobre la forma de reduzir la disciplina militar a meyor y antiquo
estado, por D o n S a n c h o d e L o n d o ñ o dirigido al Illustr. Principe Don
Ferdinando Alvarez de Toledo (Bruselas 1587); B. d e M e n d o ç a , Commentaires
des guerres de Flandres et Pays-Bas (Paris 1591, nieuwe vertaling door L o u m i e r ,
Brux. 1860) H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analeeta Belgica (Hagae Com.
1743); G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives de la maison d'Orange Sér. 1;
G a c h a r d 's uitgaven: Correspondance de Guillaume le Taeiturne, enz. K e r v y n
d e L e t t e n h o v e , Relations politiques des Pays- Bas et de l' Angleterre sous le
règne de Philippe II (Brux. 1882-1888), enz. L. D i d i e r , Lettres et négociations de
Claude de Mondoucet (Paris et Reims 1891-92); Calendar of State Papers, Foreign
Series 1555-74; Miroir de la tyrannie des Espagnols, perpétrée aux Pays-Bas par
le duc d' Albe (Amst. 1620); M a r c u s , Sententiën en indagingen van den Hertog
van Alba (Amst. 1735).
Geschriften over het tijdvak van Alva zijn:
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C h . F. E l l e r m a n , l' Amnestie ou le duc d' Albe dans les Flandres (vert. uit het
engelsch door de C o m t e s s e d e R o h a n , Brux. 1844); B a k h u i z e n v a n
d e n B r i n k , Notice sur le dixième denier (Gand 1848), ook in Studiën en Schetsen
(Haag 1875) 1 en Cartons voor de Geschiedenis van den Ned. Vrijheidsoorlog (Haag
1891); A r r u e , Campanas del duque Alba de Toledo (1879); F r . C o m b e s , l'
Entrevue de Bayonne (Paris 1884); E. M a r c k s , Die Zusammenkunft von Bayonne
(Strassb. 1889) en Studien zur Geschichte des Niederl. Aufstandes (Leipz. 1902);
E. T e u b n e r , der Feldzug Wilhelms von Oranien (Halle 1892); A. F r a n z ,
Ostfriesland und die Niederlande zur Zeit der Regentschaft Albas (Emden 1895);
E. G o s s a r t Espagnols et Flamands au XVIe Siècle (Brux. 1905);
Zie: B r o m , Archivalia in Italië ('s Grav. 1908-1911) reg., vooral van dl. I; verder
de algemeene werken over den tachtigjarigen oorlog, zooals die van M o t l e y ,
W e n z e l b u r g e r , B l o k , Geschiedenis III; P i r e n n e , Histoire de Belgique IV,
F r u i n 's Verspreide Geschriften (zie reg.).
Voor verschillende tijdschrift-artikelen, brieven enz. zie P e t i t 's Repertorium kol.
101, 106-134, 595, 972, 987, 1128. Voor pamfletten over Alva's bestuur K n u t t e l 's
Catalogus van Pamfletten I, 31-42.
Haak

[Ameshoff, Mr. Herman Arnold]
AMESHOFF (Mr. Herman Arnold), geb. te Amsterdam 30 Juli 1860, overl. te Parijs
19 Oct. 1905, zoon van H e r m a n u s A. (pres. N. Rijnspoorwegmij. en jkvr. A n n a
A m e l i a A l b e r t i n a d e M e y v a n A l k e m a d e ; studeerde te Utrecht, waar
hij 30 Sept. 1879 werd ingeschreven en promoveerde daar 15 Nov. 1887 op eene
dissertatie getiteld: De Utrechtsche Gasfabriek uit Rechtskundig oogpunt beschouwd.
Daarna vestigde hij zich als advocaat in Pretoria en werd in 1889 rechter in het
Hooggerechtshof der Z.A. Republiek, welke betrekking hij in 1899 nederlegde.
Gedurende den oorlog keerde hij naar Nederland terug en werd, na eenigen tijd
ambteloos te zijn geweest, vertegenwoordiger der Levensverzek. Maatsch. Kosmos
te Parijs.
Hij was 17 Nov. 1887 gehuwd met E r n e s t i n a H e n d r i k a I g n a t i a bar.
van Ittersum.
de Savornin Lohman

[Ameyden, Dirk]
AMEYDEN (Dirk), A m i d e n u s , zoon van G e r r i t A. en M a r i a a C a m p e r (v a n
C a m p e n ?), geb. 1586 te 's Hertogenbosch, gest. te Rome 1656. Hij had zijn
eerste opvoeding genoten in Duitschland, als page bij het hofgezin van kardinaal
Andreas van Oostenrijk en was in 1600 met dezen naar Rome vertrokken. Daar
stierf nog in datzelfde jaar zijn Maecenas, de kardinaal; hij zelf keerde voor eenigen
tijd naar Duitschland terug, bezocht toen ook zijn vaderland maar was in 1604
wederom te Rome, waar hij nu werd opgenomen in het collegium Romanum. Hier
bekwaamde hij zich vooral in het kerkelijke recht en trad vervolgens, na het behalen
van de laurea, in 1607 op als advocatus Curiae, d.i. als pleitbezorger aan
verschillende Congregaties van Rome, maar bleef niettemin tot den leekenstand
behooren. Van zijn oom, C h r i s t i a a n A., die in 1605 als zanger van de Palatijnsche
kapel te Rome was gestorven, had hij onderwijl een huis geërfd, in de Via Condotti
gelegen. De jonge advocaat trad thans in het huwelijk met eene Romeinsche,
B a r b a r a F a b r i n i , welke hem niet minder dan 17 zonen schonk, welke allen
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werd hij een der voornaamste leden van de toenmaals aanzienlijke
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nederlandsche kolonie te Rome. Evenals eertijds zijn genoemden oom, lag het
hospitaal van S. M a r i a d e l l ' A n i m a , dat in 1350 door een dordtsch echtpaar
was gesticht en sinds door talrijke giften van hun landslieden werd verrijkt, ook hem
nauw aan het hart. Niet slechts werd hij lid van de broederschap aan deze stichting
verbonden, maar behoorde weldra ook tot het bestuur der Anima en heeft daarin
meerdere malen het voornaamste ambt, dat van provisor, vervuld. Het meest echter
verdient zijn groote en veelzijdige arbeid op letterkundig gebied de aandacht.
Gedurende zijn gansche leven bleef hij den stelregel getrouw: ‘nulla dies sine linea.’
Maar een klein gedeelte van dien arbeid is echter gedrukt; het overige ligt verspreid
over verschillende bibliotheken van Rome, voor een deel ook in Florence, Napels
en Berlijn. De langdurige regeering van Urbanus VIII en ook de eerste
regeeringsjaren van Innocentius X zijn voor hem zeer fortuinlijk geweest. Reeds
toen kardinaal Maffeo Barbarini 6 Aug. 1623 tot paus werd verkozen, wijdde A. hem
een lofrede, welke een jaar later ook in het licht is verschenen. Wel werd hij in 1630
door zijn eigen onbesuisd optreden gemengd in een proces, dat gevoerd werd tegen
zijn vriend, Orazio Morandi, abt van het Benedictijner klooster S. Prassede te Rome,
op grond van het verspreiden van lichtzinnige geruchten, welke aan sterrenwichelarij
waren ontleend, doch het geval liep ten slotte nog gelukkig voor hem af. De nauwe
omgang met dezen Morandi moet deels verklaard worden door den rechtskundigen
bijstand welken A. aan het klooster had te verleenen, ook door zijn verlangen om
de zeldzame boeken te raadplegen, welke de geleerde abt in S. Prassede had
saamgebracht, maar bovenal door de belangstelling welke onze advocaat stelde in
de werkzaamheid van zijn vriend als m e n a n t e d.i. als verzamelaar en opsteller
van nieuwstijdingen. Deze nieuwstijdingen, gewoonlijk avvisi geheeten, waren de
eerste proeven van journalistiek, het genre stond echter nog laag, was dikwerf
verbonden met sterrenwichelarij, ook wel een rijke bron van kwaadspreken en
lasteren. De pausen hadden derhalve het opstellen en verspreiden van zulke
geschriften onder zware straffen verboden; toch werden ze heimelijk uitgedeeld en
gretig gelezen. Nu is het de groote verdienste van A. geweest, dat hij als schrijver
van dergelijke nieuwstijdingen, welke in den vorm van diarii, dagboeken, werden
geschreven, een nieuwen en beteren weg heeft ingeslagen. Hij wordt daarom nog
door schrijvers van de 19e eeuw, als Bertolotti en Ademollo, hoog geprezen; de
laatste noemt hem zelfs: ‘il principe dei menanti.’ Alles werkte saam om hem tot een
bekwaam journalist te maken. Vooreerst de uiterlijke omstandigheden: behalve
advocaat aan de curie, was hij ook in 1630 rechtskundig en politiek agent van Spanje
geworden, sinds 1633 bovendien assessor van het gemeentebestuur. In de voorname
kringen van Rome, geestelijke en wereldlijke, had hij talrijke vrienden en bekenden,
zooals blijkt op elke bladzijde van zijn Elogia, persoonlijke herinneringen aan de
pausen en kardinalen van 1600-1650. Doch vooral komen in aanmerking zijn
eigenaardige geestesgaven. Gelijk meerdere van zijn landgenooten bezat hij veel
talent voor het aanleeren van talen; behalve Latijn en Grieksch verstond hij van
vreemde talen, Spaansch, Engelsch en Duitsch, terwijl hij het Italiaansch volkomen
beheerschte. Voeg daarbij dat hij een scherp opmerker was, die zijn bevindingen
vlot en aanschouwelijk op het papier wist te brengen en dit ook onvermoeid deed,
dan begrijpt men hoe het onzen
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landsman is gelukt zulk een hoog standpunt onder de toenmalige g a z z e t t a n t i
in te nemen. Gelijk ieder voorspoedig Romein van die dagen bouwde hij een eigen
en deftig huis, waar hij met zijn talrijk gezin woonde en de vele, aanzienlijke vrienden,
kardinalen en edellieden, gaarne ontving, en waar hij met het Carneval ook wel
blijspelen liet opvoeren, welke soms door hem zelf uit het Spaansch waren vertaald.
o

Nog heden kan men dat huis in de Via di Monte Giordano n . 7 aanschouwen, doch
de spreuk: ‘unde eo omnia’, welke hij boven de deur liet aanbrengen, werd onderwijl
maar al te zeer aan deze patricische woning vervuld. Zelf heeft hij het vergankelijke
van alles, ook der fortuin, nog op zijn ouden dag moeten ondervinden. In 1654
verscheen van hem te Venetië een werk over de Datarie, een der voornaamste
Congregaties van Rome. Ofschoon onder het opzicht van rechtzinnigheid op den
inhoud van dit standaardwerk niets viel aan te merken, had de auteur, of beter
gezegd zijn drukker te Venetië, verzuimd het ‘imprimatur’ aan te vragen. Er volgde
een aanklacht bij de Inquisitie en A., die toenmaals als decanus aan het hoofd van
het college der advocaten van Rome stond, werd op bevel van Innocentius X voor
immer uit den Kerkelijken Staat gebannen. Wel heeft hij, eer het vonnis werd
uitgesproken en terwijl hij nog gevangen zat in de Tor di Nona, een krachtig
verweerschrift opgesteld ten dienste van de Inquisitie en dit ook toegezonden aan
vroegere vrienden en beschermers, alsmede aan de veelvermogende schoonzuster
des pausen, donna Olimpia, maar niets mocht baten; de bijkans zeventigjarige
moest zijn geliefd Rome verlaten en is uitgeweken naar Florence. Eerst in Febr.
1655, toen onderwijl Innocentius X was gestorven en het conclaaf vergaderde,
mocht A., op voorspraak van den deken van het H. College, kardinaal Carlo dei
Medici, naar Rome terugkeeren. Hier stierf hij ongeveer een jaar daarna, nog tamelijk
onverwacht, en werd plechtig bijgezet in de kerk zijner landgenooten, S. Maria
dell'Anima.
De nagenoeg volledige lijst zijner gedrukte en nog ongedrukte geschriften bij
J.A.F. O r b a a n , Bescheiden in Italië omtrent Nederl. kunstenaars en geleerden
o

('s Grav. 1912) I, 76 n . 100. Het Diario della citta e corte di Roma, door hem
geschreven onder den schuilnaam van D e o n H o r a T e m e d i o (T h e o d o r o
A m i d e n o ), loopende over de jaren 1640-1649, in de Bibl. Casanatense te Rome;
over het jaar 1650 in de Bibl. Nazionale te Napels.
Over hem: O r b a a n , Bescheiden enz., register; I. S c h m i d l i n , Geschichte der
deutschen Nationalkirche in Rom, S. Maria dell' Anima (Freiburg im Breisgau 1906);
de Katholiek 1902, II, 22; 1906, I, 42.
Hensen

[Ammeroy, Cornelis]
AMMEROY (Cornelis), A m e r o o t , werd volgens accoord van 26 Mei 1599
gietmeester der stad Amsterdam. Hij was getrouwd met A e c h t H i l l e b r a n t s
(overl. Aug. 1598) en stierf te Amsterdam 7 Nov. 1606. Er hangen van hem klokken
o.a. te Rotterdam in den beurstoren (1596), te Oude-Niedorp en Scharwoude (1601),
te Ouderkerk a/d Amstel (1603), te Amsterdam in den Montelbaanstoren (1606), te
Hoorn in de S. Marie- of Noorderkerk (1606).
Zie: Bijdr. Bisdom Haarlem XXXIV, 426-429.
van der Loos

[Anselmus]
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ANSELMUS, abt van Kloosterrade te Kerkrade, Limburg. Hij komt voor in oorkonden
van het jaar 1283. Wegens de groote schulden der abdij was hij verplicht eenige
van hare goederen te verkoopen.
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Zie: P. J o e r r e s , Urkundenbuch des Stiftes St. Gereon zu Köln (Bonn 1893) 199;
D.D. B r o u w e r s , Histoire du chapitre noble de Sinnich (Verviers 1904) 111-115.
Goossens

[Ansfried]
ANSFRIED, geb. ± 940, overl. 3 Mei 1010, was de zoon van L a m b e r t , graaf van
L e u v e n ; men houdt het er voor, dat zijne moeder G e r b e r g a was, dochter van
Karel van Lotharingen. Zijn eerste opvoeding ontving hij van zijn oom Rodbertus,
bisschop van Trier (930-956) en broeder van de echtgenoote van Otto I den Groote,
keizerin Adelaïde. Daarna vertrouwde zijn vader hem toe aan den broeder van Otto,
Bruno, den aartsbisschop van Keulen, die den jeugdigen Ansfried onderricht gaf in
het godsdienstige zoowel als in de letteren en in het bedrijf der wapenen. De keizer
nam hem in 961 mede op zijn tocht naar Rome, koos hem tot zijn wapendrager, en
beval hem het zwaard beschermend over zijn hoofd uit te strekken, toen hij 's avonds
vóór de keizerskroning volgens de oude gewoonte bij Sint Petrus' graf de nachtwake
hield. In 965 keerde hij met Otto naar Keulen terug en ontving van dezen uitgestrekte
domeinen, die hem tot een machtig heer maakten. Zijne bezittingen bevonden zich
in Gelderland, Brabant en aan de oevers van de Maas tusschen Maeseyck en
Roermond en omvatten o.a. het graafschap Hoey, het land van Heusden en Altena,
het gebied van Bommel, Tiel en Driel. Op deze laatste plaats hield hij bij voorkeur
verblijf. Zijne bezittingen werden nog vermeerderd, toen hij in 966 H e r e s w i t of
H i l s u i n d e , gravin van Strijen huwde, die hem vele goederen aanbracht in het
land van Geertruidenberg.
Ansfried stond om zijn onkreukbaren rechtvaardigheidszin bij een ieder in hooge
vereering, de keizers namen bij hem raad, en dikwerf werd hij bij oneenigheden tot
scheidsrechter gekozen. Hij was de schrik der roovers, die destijds talrijk waren in
Brabant. Hij hield veel van de studie vooral van die der H. Schrift, welke hij dikwijls
aanhaalde, zoodat de lieden zijner omgeving hem spottend ‘den monnik’ noemden.
In 985 gaf hij aan bisschop Notker van Luik het graafschap Hoei bij Luik ten
geschenke. In 992 bouwde, volgens eene aangevochten oorkonde, zijne echtgenoote
Hereswit eene kerk en stichtte zij een klooster voor benedictinesser-nonnen op haar
gebied van Thorn bij Maeseyck. Zij stond aan deze stichting hare vrijgoederen van
Strijen af, zooals zij die van haar bloedverwant koning Zwentibold had ontvangen,
nl. de heerlijkheden Strijen, Geertruidenberg met de cella, die geconsacreerd was
door den H. Amandus, Gilsen, Baerle, en Sprundel. Ansfried nam deel aan deze
stichting zijner vrouw, en hunne dochter Benedicta (zie I kol. 290) werd er de eerste
abdis. Hereswit kon aan haar voornemen, zich eveneens in dit klooster terug te
trekken, geen gevolg geven. Kort daarna toch, ongeveer 994, ziek geworden, liet
zij er zich heen voeren, maar stierf onderweg. Ansfried gaf er haar hare
begraafplaats. Weduwnaar geworden, dacht hij er over monnik te worden; hij bevond
zich bij den keizer, toen het bericht kwam van den dood van Balduinus, den bisschop
van Utrecht. Otto III bood Ansfried het episcopaat aan, hetgeen eerst door dezen
geweigerd werd wegens zijn reeds vergevorderden leeftijd, doch eindelijk dank
vooral aan de bemoeiingen van vele bisschoppen, met name Notker van Luik, door
hem werd aangenomen (995).
In 996 schonk Frethebold ter wille van bisschop Ansfried het grootste gedeelte
zijner erfgoederen in Teisterbant aan de utrechtsche Kerk. Deze
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schenking werd in 999 door Otto III en in 1003 door Hendrik II bevestigd. In 999
stond hij zelf het bezit over het graafschap Strijen af aan de beide kerken van de
H. Maria en van den H. Martinus van Utrecht, ‘ad restaurandum ibidem Dei servitium’,
om aldaar den dienst Gods te herstellen. Van keizer Otto III ontving hij het
rechtsgebied over het land van Bommel en andere goederen voor zijne utrechtsche
diocese, van Hendrik II in 1003 verschillende privilegies voor dat zelfde doel. In
1005 nam hij deel aan de synode te Dortmund. In 1006 stichtte hij op Hohorst, het
Iatere Heiligenberg, bij Amersfoort, een abdij voor benedictijner-monniken, waaraan
hij zijn Iandgoed te Driel en andere inkomsten schonk. De 12 eerste monniken
kwamen van de Sint-Vitus-abdij bij Gladbach en tot eersten abt stelde hij W e r i n g e r
aan. De abdij werd omstreeks 1050 naar Utrecht verplaatst en heet van dien tijd af
Sint-Paulus-abdij. Met blindheid getroffen, werd Ansfried monnik op Hohorst zonder
evenwel van het bisschoppelijk bestuur afstand te doen. Somtijds verliet hij nog
zijne kloosterlijke afzondering bijv. om tegenwoordig te zijn bij synoden (zoo was
hij bij die van 1007 te Frankfort), of als de keizer hem riep.
Met een groot geduld verdroeg hij zijne blindheid, diende zelf iederen dag 72
armen aan tafel, gaf overvloedige aalmoezen, reinigde de melaatschen, ontving
nederig de berispingen en zelfs slagen met de roede, en droeg voortdurend een
haren boetekleed. Zijn medelijden zelfs tot de dieren uitstrekkend, liet hij 's winters
voor de spijziging der vogels volle korenschoven in de boomen van Hohorst plaatsen.
De mare zijner heiligheid verspreidde zich ver: in 1007 of 1010 kwam een vloot der
Noormannen tot voor Utrecht en zonder eenige schade te veroorzaken, vroegen ze
verlof geschenken te mogen doen aan de kerk ter wille van den hoogen eerbied,
dien de heiligheid van bisschop Ansfried hun inboezemde. Tevens waren ze evenwel
beducht voor hem om de versterkte stellingen, die hij overal had ingericht om aan
hunne invallen weerstand te kunnen bieden. Hij stieri in zijn klooster op Hohorst.
Zijn laatste ziekte duurde van Kerstmis tot het feest van Kruisvinding (3 Mei) en al
dien tijd at hij niet meer dan 3 brooden. Den dag van zijn dood zag hij, hoewel blind,
een lichtend kruis aan het venster en stierf onder het maken van het kruisteeken.
Aan zijn sterfbed stond een zijner bloedverwanten, Unroch, graaf van Teisterbant,
en zijne dochter Benedicta, de abdis van Thorn. De monniken van den Heiligenberg
plaatsten het lijk in hunne bidkapel, en brachten den nacht in waken door met de
bedoeling den volgenden dag tot de begrafenis over te gaan. Intusschen waren
echter de Utrechtenaren gekomen, blootsvoets maar gewapend, om het lichaam
naar de bisschoppelijke zetelstad over te voeren. Van een brand in de aangrenzende
gebouwen maakten ze gebruik om het weg te nemen en in een schuit naar de
overzijde van de rivier te brengen. Maar ook de monniken hielden gewapende lieden
te hunner beschikking en een dreigend gevecht werd enkel verhinderd door de
smeekingen van de abdis van Thorn, die het overbrengen van het lijk haars vaders
toestond. Onder het zingen van psalmen had de tocht naar Utrecht plaats, en een
wonderbare geur, die zich over den weg verspreidde, getuigde van de heiligheid
van bisschop Ansfried. Hij werd te Utrecht bijgezet in zijne Kathedraal van Sint
Maarten. Men bewaart in het Aartsbisschoppelijk Museum aldaar nog een rijk
gebonden evangeliarium uit de 11de eeuw, den ‘Codex
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Sancti Ansfridi’, die een latijnsch inschrift draagt met de vermelding, dat bisschop
Ansfried hem ten geschenke gaf aan Sint Maarten.
Men heeft onzen Ansfried verward met een martelaar van denzelfden naam, die
in 880 stierf te Ebstorf. De oudste documenten over Ansfried zijn de Kronyk van
T h i e t m a r u s , A l p e r t u s , de Diversitate temporum, beiden tijdgenooten van den
heilige, en verder nog een onvoltooid leven geschreven omstreeks 1050 door een
monnik van Sint Paulus van Utrecht.
Zie: Act. SS. Maji II, 433-436; T r i t h e m i u s , De viris illust. O.S.B. III, 289; Act.
SS. Ben. Saec. VI, 77-84; Bat. Sacr. I, 124-125; Hist. Litt. de France VII, 503; Mon.
Germ. Hist., Script. IV, 696 volg; B e c d e l i è v r e , Biog. Lièg. I (1836), 334-336;
Vaderl. Letteroef. II, 417; M i g n e , Pat. Lat. CXL, col. 440-466; CXXXIX, col.
1259-1262; M u l l e r , Het oudste Cartularium van het Sticht Utrecht (Werken Hist.
Gen. 3e Ser. III ('s Grav. 1892); C o e m a n s in Biogr. nat. de Belgiq. I, 334-336;
Arch. Gesch. Aartsb. Utrecht XXI, 325 volg; d e s R o c h e s , Dissertation sur les
Comtes de Louvain, in Mémoires de l'Académie scien. de Bruxelles (1780) II 601
volg.; K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen V, 129-156; P y n a c k e r H o r d i j k in
Ned. Archievenblad XX, 36.
Graux

[Anspach, Jacobus]
ANSPACH (Jacobus), geb. te Zalk 16 Febr. 1830, overl. te Bergeyk 4 Oct. 1908,
eenige zoon van den voIg. en van Johanna Judith ter Haar. In 1848 theol. stud. aan
het athenaeum te Deventer, in 1850 aan de academie te Leiden, waar hij, onder de
auspicia van Prof. Juynboll, in 1853 uitgaf een Specimen e Litteris Orientalibus
exhibens Historiam Kalifatus Al-Walidi et Solaimani. Verliet als theol. licentiaat de
hoogeschool en werd te Middelburg in 1853 S. Min. cand.; predt. te Eck-en-Wiel 6
Aug. 1854, herdacht daar 5 Aug. 1894 zijn 40 j. dienst aldaar, werd predikant te
Bergeyk 15 Juli 1900, emeritus 1 Januari 1906 en bleef te Bergeyk tot zijn dood
wonen. In 1885 werd hij lid van de Maatsch. der Ned. Letterkunde te Leiden.
Hij gaf uit een vrije bewerking van E r n s t M e y e r , Over het Hooglied (1855);
J.S. E i c h l e r , Geen goed-ingerichte staat kan de R.C. kerk naar hare wetten laten
leven (1855); en met een liefdadig doel: Twee stichtelijke overdenkingen (1862);
verder: Stichting door orgelstichting (1870); Leerplichtigheid (1872); Grafwoord
(1875) (alle te Tiel); Kerkelijk woord, op 19/20 Febr. 1877 (Nijmegen).
Anspach was een vlijtig beoefenaar der geldersche geschiedenis in het algemeen
en een groot kenner van de nederbetuwsche historie in het bizonder. Zijn kennis
van plaatselijke geschiedenis uit die landstreek, van geslachten, bizondere personen
en volksoverleveringen was ongeëvenaard. Talrijk zijn dan ook de kleine en groote
opstellen die hij daarover in het licht gaf. Men vindt ze in: Geldersche Volksalmanak,
Jaarboek Gelre, Herald. Bibl., Ned. Heraut, Alg. Ned. Familieblad, Nederl. Leeuw,
Wapenheraut en Navorscher. Van dit laatste tijdschrift was hij van 1874 af
medewerker en van Juli 1880 tot 1890 redacteur. In Nomina Geogr. Neerlandica
beschreef hij (III, 5-306) de Plaatsnamen in Gelderland. Ook in de Tijdspiegel en
Euphonia komen bijdragen van zijn hand voor. In 1894 verscheen nog afzonderl.
De voormalige Heerschap Malsen en het gesl. v.M. in de Betuwe van 850 tot heden
(Leerdam).
27 Mei 1859 was hij te Maurik gehuwd met zijn achternicht E u p h r o s i n a M a r i a
v a n B r a b a n d , geb. te Amsterdam 22 Nov. 1838, overI.
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Eck-en-Wiel 28 Dec. 1878 dochter van J a c o b u s W i l l e m en van M a r i a
B r a u n . Zij schonk hem dertien kinderen.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XII, 104, 105; XXVI, 321, 22.
Regt

[Anspach, Dr. Jan Adolph]
ANSPACH (Dr. Jan Adolph), geb. te Amsterdam 8 Nov. 1803, ged. Westerkerk 20
Nov., overl. te Deventer 10 October 1885, zoon van J a c o b u s , kassier en van
M a r g a r e t h a S i b l e s z . Hij studeerde in de theologie, eerst aan het athenaeum
te Amsterdam, later te Leiden en promoveerde hier in 1829 op een dissertatie: De
Pauli Apostoli Oratione in Areopago (in het licht gegeven met een Welkomstlied op
Zalk, gedicht door P r o f . B e r n a r d t e r H a a r , zijn zwager). Als cand. in dienst
getreden te Zalk en Veecaten 21 Sept. 1828, vertrok hij vandaar in 1831 naar
Deventer, waar hij 1 October 1869 emeritus werd en tot zijn dood is blijven wonen.
Behalve gemelde dissertatie en eenige leerredenen schreef hij: Woorden van
vermaning en raadgeving, inzonderheid voor jeugdige menschen (Dev. 1853). Voorts
bijdragen, meestal onder de eindletters N.H.H., in het Nederlandsch
Tractaatgenootschap, de Kerkel. Courant, de Morgenster, de Evangeliespiegel, de
Evangel. Almanak (o.a. een gedicht op Kevelaar), het Dagb. bij den Bijb. Almanak,
Christophilus, de Fakkel, de Evang. Christ. Huisvriend, de Christel. Volksalmanak
e.a.
Den 30 April 1829 huwde hij te Amsterdam met J o h a n n a J u d i t h t e r H a a r ,
geb. ald. 10 Dec. 1803, overl. te Deventer 30 Jan. 1874, zuster van den utr. theol.
prof. B e r n a r d bovengenoemd, en dochter van B a r e n d , koopman te A., en van
J o h a n n a J u d i t h H a m m i n g . Uit dit huwelijk sproten vijf kinderen, waarvan
de eenige zoon, zie hiervóór, en de jongste dochter A l i d a A d o l p h i n e
A n s p a c h , geb. te Dev. 27 Aug. 1846, 20 Sept. 1866 in eerste huwelijk trouwde
met M r . J a n I z a a k v a n D o o r n i n c k , den bekenden rijksarchivaris in Overijsel.
Zijn portret is gelithografeerd door F. Schroeder.
Zie: Mdbl. Ned. Leeuw XII, 102, 103.
Regt

[Apeldern, Albertus van]
APELDERN (Albertus v a n ), de Apostel van Lijfland, gest. 1229; zijn geboortejaar
is onbekend. Een herhaald verblijf van Albert hier te lande heeft sommige schrijvers
er toe gebracht in hem een Nederlander te zien van geldersche afkomst en
behoorende of tot de veluwsche van Apeldoorns of tot de maas-waalsche familie
van Appeltern. Daar hij echter door de lijflandsche schrijvers ook A l b e r t v a n
B u x h ö v d e n wordt genoemd, is het waarschijnlijker, dat hij afkomstig is uit het
aartsbisdom Bremen, waar deze familienaam inheemsch was; zijn tweede naam
ontleent hij dan aan Apeldern of Apeler, eveneens in het Bremensche gelegen. Als
kanunnik van Bremen werd hij door den bremenschen aartsbisschop Hardwich II
in 1198 bisschop gewijd en ter bekeering der heidenen naar Lijfland gezonden.
Reeds waren daar vóór hem twee predikers werkzaam geweest, Meinhard en
Berthold, welke laatste in een gevecht was omgekomen. In den zomer van 1198
naar Lijfland vertrokken, predikte Albert aldaar het Evangelie, daarin gesteund door
een leger van ongeveer 500 kruisvaarders. In den herfst van dat jaar teruggekeerd,
verzamelde hij een vloot van 23 schepen, waarvan één bemand met Friezen. In
1200 wijdde hij op verzoek van Utrecht's bisschop Dirk van der Are het nieuw
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zijn verblijf in Gelderland ook toen het aanwerven van kruis-
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vaarders, evenals enkele jaren later, toen hij, blijkens een oorkonde van 1206, de
Bergkerk te Deventer inwijdde. In hetzelfde jaar 1200 stichtte hij de stad Riga, waar
hij ook zijn bisschopszetel vestigde, en het klooster St. Maria aldaar, waarvan zijn
broeder E n g e l b e r t de eerste proost werd. Tot bevestiging van het Christendom
stelde hij in 1202 de lijflandsche ridderorde der Zwaardbroeders in (fratres militiae
Christi), welke later door paus Innocentius III werd goedgekeurd. Daar hij telken
jare er in slaagde nieuwe kruisvaarders en priesters voor de bekeering van Lijfland
te winnen, gelukte het hem door wijs beleid en onverdroten ijver het Christendom
definitief te vestigen, niet slechts in Lijfland, maar ook in Lithauen, Esthland en
Semgallen. Onder zijn medewerkers vinden wij behalve bovengenoemden Engelbert,
nog vier zijner broeders: T h e o d e r i k , die in het huwelijk trad met een russische
vorstin en, in de veronderstelling van Albert's nederlandsche afkomst, misschien
dezelfde is als T h e o d e r i k v a n A p p e I t e r n , die 13 Mrt. 1250 voor de
schepenen enz. van Nijmegen zijn goederen te Weurt verkocht aan het klooster
Mariënweerd; J o h a n , die bij de bestorming van Dorpat het eerst den wal beklom;
R o t h m a r , die proost werd van de kathedraal van Dorpat, en Herman, die volgt.
In 1215 woonde Albert het vierde algemeen Concilie van Lateranen bij. Ten onrechte
wordt hij door sommige schrijvers gerekend tot de orde der Cisterciensers; evenzeer
is het twijfelachtig of hem de titel van Zalig toekomt en hem als zoodanig ooit wettige
vereering werd bewezen.
Zie: Chronicon Livonicum Vetus, ed. J.D. G r u b e r (Francofurti et Lipsiae 1740);
W i n t e r , Die Cistercienser des nordöstlichen Deutschlands (Gotha 1868) I, 224;
H e n r i q u e z , Menologium Cisterciense (Antv. 1630) ad diem 1 Jun.; M a n r i q u e z ,
Cisterciensium annal. III (Lugd. 1649) 328; C h e v a l i e r , Repertoire des Sources
hist. du moyen age I (1905), 108 en aldaar aangegeven bronnen; E u b e l , Hierarchia
cath. I, 441; B o n d a m , Charterboek der Hertogen van Gelderland en Graaven van
Zutphen (Utrecht 1783-1809) II, 269; III, 375-378; Geldersche Volksalmanak 1853,
1; 1887, 126; D u m b a r , Kerkelijk en Wereltlijk Deventer I, 453; Archief Gesch.
Aartsbisd. Utrecht IV, 168.
Huurdeman

[Apeldern, Herman van ook Buxhöwden geheeten]
APELDERN (Herman v a n ) ook B u x h ö w d e n geheeten, broeder van den voorg.,
overl. 1245 in de door hem gestichte abdij Falkenau O.Cist. Hij was abt der
kanunniken van St. Paulus te Bremen, toen hij door toedoen van zijn broeder Albert
tot bisschop van Leale verheven werd 15 Jun. 1220. Hij verplaatste 1224 zijn
bisschopszetel naar Dorpat (Tarbatum), een door hem gestichte stad. Na den dood
van zijn broeder, den bisschop van Riga, werd hij door de overmacht der duitsche
Orde genoodzaakt zijn diocees te verlaten 1229. Volgens E u b e l Hierarch. cath.
II, 209 zou hij een en dezelfde persoon zijn als H e r m a n n u s L e o n e n s i s , die
onder bisschop Willebrandus 1227-1233 in Utrecht als wijbisschop optrad (Hist.
episc. Ultraject. 17; C o p p e n s , Kerkgesch. v. Noord Nederland, (Utrecht 1902)
189). Op verzoek van WiIlem, heer van Egmond, wijdde Herman Leonensis,
wijbisschop van Utrecht, de kapel met het kerkhof te Egmond op den Hoef, 8 Oct.
1229. Waarschijnlijk verrichtte Herman nog meerdere wijdingen in ons land en heeft
hij invloed gehad op den heer van Egmond, toen deze in 1234 deelnam aan den
tocht tegen de Stadingers. Herman verbleef een tijd in de benedictijner abdij Iburg
en was werkzaam als
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wijbisschop in Trier 1229 en 1233, in Munster 1230; in 1234 was hij wedergekeerd
in zijn bisdom. Hij deed afstand omstreeks 1245 en begaf zich in de abdij Falkenau,
waar hij als monnik overleed en begraven werd. V a n H e u s s e n , Hist. episc.
Ultraject. zegt, dat de wijbisschop Herman Leonensis in de abdij St. Servaas te
Utrecht werd begraven, zonder hiervoor het minste bewijs te geven.
Zie: J.C. M ö l l e r , Geschichte der Weihbischöfe von Osnabrück (Lingen 1887)
22-23; J o . d e L e i d i s , Chronicon Egmundanum ed. M a t t h a e u s (Lug. Bat.
1692) 45; J a n a u s c h e k , Origines Cisterciensium I, 236; W i n t e r , Die Cisterc.
nordöstl. Deutschlands II (Gotha 1871), 267; Cistercienser Chronik XXII (1910) 220;
o

XXIII (1911) 335; J. B ö h m e r , Regesta imperii V (Innsbruck 1881-1901), n . 3991,
96, 4297, 8684, 10143.
Fruytier

[Appeldoorn, Johannes]
APPELDOORN (Johannes), leeraar a.d.H.B.S. te Delft, overl. ald. 1 Sept. 1905.
Geb. 11 Jan. 1852 te Rotterdam, werd hij hier voor het lager onderwijs opgeleid,
was er aan verschillende scholen werkzaam en legde onderwijl met goed gevolg
de examens voor de hoofdakte, Fransch, Duitsch en Engelsch af. In 1889 behaalde
hij ook de akte M.O. nederlandsche taal- en letterkunde en werd het volgend jaar
tot leeraar aan de Zeevaartschool te Rotterdam benoemd. In 1891 werd hij leeraar
a.d. hoogere burgerschool te Delft en twee jaar later tevens aan de
burgeravondschool aldaar. Beide betrekkingen heeft hij tot zijn dood met grooten
ijver waargenomen.
Met W.F. v a n V l i e t , schreef hij verscheiden veel gebruikte schoolboeken,
waarvan wij noemen: Taaloefeningen ter herhaling van de voornaamste regels uit
de grammatica en de spellingleer (1905); Oefeningen in het spellen, 3 deeltjes,
beide bij herhaling herdrukt; Kijkjes in het rijke leven, leesboek voor scholen, 3 dltjes,
ook vele malen herdrukt; Neerlands groote mannen, een leesboek (1903); Beknopte
geschiedenis der Nederl. Letterkunde (1899; 4de dr. 1910) en Kunstvormen in Proza
en Poëzie, maat en rijm (1901; 2de dr.1908).
Zuidema

[Arbon, Johannes George]
ARBON (Johannes George), geb. te Rotterdam 25 Mei 1786, overl. aldaar 23 Mei
1857. Op 20-jarigen leeftijd werd hij benoemd tot examinator der stuurlieden bij de
Marine. Later was hij lector in de wiskunde aan de Erasm. School te Rotterdam en
van 1821, bij de invoering van het metrieke stelsel van maten en gewichten, tot aan
zijn dood arrondissements-ijker. In 1828 werd door hem het Alg. Meisjes-, Vrouwenen Weduwenfonds opgericht, nadat iets vroeger de Maatschappij voor Weezen haar
ontstaan voornamelijk aan hem te danken had gehad, evenals later de Maatschappij
voor Levensverzekering, inrichtingen, die van zijne diepe en grondige kennis op het
gebied der kansrekening, ten opzichte der levenskansen, getuigen.
Ook was hij lid der Commissie voor het berekenen van den Zeemansalmanak.
Aan zoo uitstekende verdiensten in de vakken der wiskundige wetenschap, paarde
hij een hooge mate van kennis der nieuwere talen, ook van die der zuidelijke en
noordelijke volken van Europa. Men heeft van zijn hand: Zeemans Handleiding voor
zijne berekeningen op zee (Rott. 1819); Verhandeling over de
binominaal-coëfficiënten, een aantal merkwaardige eigenschappen van dezelve,
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benevens een beknopte Theorie der getallenreeksen, naar de binominaalwet
geordend (Rott. 1844) en Aanwending van de handelingen der kleinsten vierkanten
op .... zeevaartkundig voorstel (Amst. 1848).
Zie: Konst- en Letterbode 30 Mei 1857.
Mulert
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[Arnoldus, bisschop van Semgallen Seloniensis]
ARNOLDUS, bisschop van Semgallen (S e l o n i e n s i s ) 1243 of 1244, had reeds
in 1247 zijn ontslag genomen en was sinds werkzaam als wijbisschop in Keulen en
in Luik (E u b e l , Hierarchia. Cath. II, 305, 307). Hij behoorde niet, zooals E u b e l
aangeeft, tot de duitsche, maar tot de cistercienser orde, zooals blijkt uit de
wijdingsakten, de eenigste gegevens over dezen bisschop. Plaats of jaar van zijn
dood zijn onbekend. In 1247 verleende hij te Keulen ten voordeel der St. Cunibertus
kerk een aflaat en wijdde in de abdij Marienstatt O. Cist een altaar. Op de synode
te Maastricht 1255 verklaarde hij in naam van den elect van Luik eenige geestelijken
voor irregulier. De elect van Luik Hendrik verleende hem verlof 12 Mrt. 1250 het
kerkhof der Kruisheeren te Hoei te wijden; de aartsbisschop van Keulen gaf dezelfde
toestemming 1252 voor de kerk van Gravendal O. Cist. bij Gennep. In 1251 verleende
bisschop Arnold aflaten aan de bezoekers der kerk te Rutten, 1240 wijdde hij den
abt van St. Truyen, altaren in de cistercienserabdij Villers 1250 en 1253 assisteerde
hij bij de kerkwijding der abdij Morimond. Als wijbisschop van Luik wijdde hij 1254
de kerk der abdij Otterberg (bisdom Mainz) en 1256 de kloosterkerk der Kruisheeren
te Namen. D a r i s verzekert, dat hij nog voorkomt in een oorkonde van 1267; zijn
naam is er echter onduidelijk vermeld.
Zie: J o s . H a b e t s , Gesch. bisdom Roermond I, 238; J.C. M ö l l e r , Geschichte
der Weihbischöfe von Osnabrück (Lingen 1887) 25; H e r m a n s , Annales ord. S.
Crucis (Silv. duc. 1858) II, 72, 74; R. S c h o l t e n , Das Cistkl. Grafenthal (Kleve
1899) no. 7; D u b o i s , Hist. de Morimond (Par. 1851) 193; Analectes pour serv. à
l'hist eccl. de la Belg. XXV (1895) 472; XXVII (1898) 95, 96; F r e y u n d R e m l i n g ,
Urkundenb. des Kl. Otterberg (Mainz 1845) 89; Cisterc. Chronik XXIII (1911) 301;
J. D a r i s , Hist. du dioc. de Liège pendant le XIII et le XIV siècle (Liège 1891), 198;
o

J.F. B ö h m e r , Regesta imperii V (Innsbruck 1881-1901), n . 4893, 8160, 10186,
11481.
Fruytier

[Arntsz, Jan]
ARNTSZ. (Jan) beschilderde in 1468, 1470 en 1471 beelden, wapens enz. in het
stadhuis te Haarlem.
Zie: V a n d e r W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 40.
Moes

[Arum, P. van]
ARUM (P. v a n ), houtgraveur omtrent het midden der 19de eeuw, heeft naar
teekeningen van R.J. van Arum het een en ander in hout gesneden, dat door K.
Fuhri in 's Gravenhage gedrukt is.
Moes

[Arum, R.J. van]
ARUM (R.J. v a n ), een verdienstelijk houtgraveur in den Haag, in het tweede kwart
der 19de eeuw. Zijn meest bekende werk is wel de reeks: Karakter- Typen, die in
1847 door K. Fuhri uitgegeven zijn.
Moes
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[Arxhouck, Johannes]
ARXHOUCK (Johannes), geb. te Utrecht 3 Aug. 1687, gest. te Veere 2 Jan. 1762,
zoon van A d r i a a n A. en C h r i s t i n a v a n B e y e r e n , hoorde wellicht colleges
in zijn geboorteplaats, maar werd 13 Febr. 1705 als stud. theol. ingeschreven te
Leiden en vervolgens in 1710 te Franeker, waar hij vooral de lessen van Vitringa
en Röell volgde. In 1711 werd hij proponent bij de classis van Amersfoort en in
plaats van zijn gestorven neef Johan de Visscher in 1713 beroepen als predikant
te Vrouwenpolder (W.), waar hij 30 Juli is bevestigd. Van hier werd hij 17 Mei 1722
beroepen naar Veere (bev. 1 Sept.), waar hij 24 Sept. 1731 huwde met de weduwe
van den veerschen burgemeester J a c o b G o d i n nl. A d r i a n a J o h a n n a
G o v a a r t s . Haar
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spoedig overlijden in 1744, gevoegd bij een inwendig, smartelijk gebrek deed hem
Jan. 1747, op zijn verzoek, emeritaat verwerven. A. was niet van talent ontbloot.
Van zijn portret, in 1753 geschilderd door P. Oets, bestaat een gravure door J.
Houbraken met vers van A.'s collega Andreas Andriessen (I kol. 138); zijn
ambtgenoot Jac. de Schoesetter hield over A. een lijkrede. Men heeft van hem: Het
gelukkig en ongelukkig einde der rechtvaardigen en godtlozen ... nader verklaart ...
op het Lusthuis te Zoestdijk voor ... den prins en princesse, douariere van Oranje
en Nassau (Amst. 1749).
Zie: Boekzaal 1762, I, 330-34; 1749, II, 383-414; R e n i e r , Nieuwe naamlijst van
pred. te Vere (Midd. 1834); Zelandia ill. I (Midd. 1876) 598, 99; V i s s c h e r e n
v a n L a n g e r a a d , Het prot. Vaderland I (Utr. 1904) 262-63.
de Waard

[Asperen, Pieter van]
ASPEREN (Pieter v a n ), koopman in olie te Schoonhoven, waar hij tevens de
functies uitoefende van: boekhouder van het Oude Mannenhuis, electeur 1663 en
1672, vroedschap in 1672, schepen van 1671-73 en burgemeester van 1674-78.
Zijn kinderen zijn P e t r o n e l l a geh. met N i c o l a a s v.d. P i j l , M a r i a , H i l l a
en J o h a n n e s .
Zie Protocollen van de notarissen J.v. P u t t e 11 Sept. 1676, G. B u l l i c k 14
Jan. 1690 en H. P i j l l e 26 Oct. 1707 (Notarieel archief Schoonhoven, Rijksarchief);
H.v. B e r k u m , Beschrijving van Schoonhoven 593 e.v.
Morren

[Asschenbergh, Lucas]
ASSCHENBERGH (Lucas), zoon van J a n A s s c h e n b e r g h te Amsterdam. Hij
wordt vermeld als hoofdman van het Goud- en Zilversmidsgilde te Schoonhoven
waar hij tevens de functies uitoefende van electeur 1687, vroedschap 1694, en
schepen 1696-98, 1702-1704, 1716, 1722-23 en 1725. Hij huwde C a t h a r i n a v.d.
P u t t e n , en testeerde 15 Jan. 1684 voor not. G. Bullick en 9 Jan. 1690 voor not.
H. Pijlle te Schoonhoven.
Zie verder de protocollen van not. H. P i j l l e 15 Juni 1694 en J. v.d. P u t t e 3
Juni 1709. (Notarieel archief Schoonhoven, Rijksarchief); H.v. B e r k u m , Beschrijving
van Schoonhoven 598 e.v.
Morren

[Asschens, Lavienne Lodewijk]
ASSCHENS (Lavienne Lodewijk), of v a n A s s c h e n , opperstuurman in dienst
der O.-I.C., vertrok met J.E. Gonsal, luit. ter zee, in 1756 met de ‘Rijder’ en de ‘Buys’,
waarop A. gezagvoerder was, op last van den gouv. gen. Mossel, van Batavia op
een ontdekkingstocht naar Nieuw-Holland. De ‘Buys’ dwaalde reeds ter hoogte van
Banda af, zonder medeweten van Gonsal, ten gevolge van storm, en zette van daar
1 April, op eigen gelegenheid, de reis voort. A. liep in het zicht van Kaap Keerweer
de golf van Carpentaria in, deed eenige ontdekkingen - volgens het verslag van den
equipage-meester de Haan dd. 30 Sept. aan de Hooge Indische Regeering
‘misleidend’ opgegeven - verloor een op onderzoek uitgezonden sloep met twee
stuurlieden en 6 andere schepelingen, waarvan nooit meer iets vernomen werd en
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keerde reeds 12 Mei terug, via Ambon naar Batavia, waar hij 24 Juli - een dag na
de ‘Rijder’ - aankwam.
Zie: L.C.D. v a n D i j k , Mededeeling uit het O.I. archief I (Amst. 1859); J.E.
H e e r e s , Het aandeel der Nederlanders in de ontdekking van Australië (Leiden
1899); Rapport van den ‘baas-kaartemaker’ G e r r i t d e H a a n te Batavia aan
den G.G. dd. 30 Sept. 1756 (ms. Rijksarchief).
Mulert
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[Assele, Melchior]
ASSELE (Melchior), overl. vóór 26 April 1669, gehuwd met H e l e n a D i s p o n t i j n
was vioolmaker te 's Gravenhage (?).
Zie: Alg. ned. Familieblad XII (1895) 34; vgl. de volg. artikels: Asselinck.
Enschedé

[Asselinck, Andries Jansz.]
ASSELINCK (Andries Jansz.), ook wel A s l i n c k en A s s e l e genoemd, overl.
voor 4 Juli 1658, was citer- en luitmaker te Leiden; 16 Febr. 1657 werd hij in het
Album der leidsche universiteit ingeschreven. 17 Maart 1617 was hij reeds werkzaam.
Een A n n e t A s s e l i n g s (zijn dochter?) is in 1644 gehuwd met den luitspeler
Johannes Fresnau.
Zie: Bouwsteenen III, 2; Alg. ned. Familieblad XII (1895) 34, 38, 39.
Enschedé

[Asselingh, Hendrick]
ASSELINGH (Hendrick), was in 1649 instrumentmaker te Leiden, die in 1657 op
een bruiloft in Noord-Holland speelde. Misschien staat hij in eenig verband met
Hendrik Aerninck (kol. 12), die in 1672 vioolmaker te Leiden was.
Zie: Alg. ned. Familieblad XII (1895) 34.
Enschedé

[Assen, Cornelis Jacobus van]
ASSEN (Cornelis Jacobus v a n ), geb. 25 Aug. 1788 te Harlingen, waar zijn vader
J o h a n n e s (overl. 1820) predikant was, overleed te Velp 13 Sept. 1859. Van 1805
tot 1809 studeerde hij aan de franeker hoogeschool rechten en letteren. Hier was
Hendrik Willem Tydeman hem tot leermeester en vriend. Onder dezen verdedigde
hij 12 Oct. 1809 een Disputatio jur. lit. de M. Tullii Ciceronis oratione pro Aulo Cluentio
Avito. Met uitstekenden naam verliet hij de friesche hoogeschool om nog eenigen
tijd te Leiden door te brengen, waar hij 17 Oct. 1809 werd ingeschreven. Tydeman
beval hem bijzonder aan bij Bilderdijk, met wien hij in 1810 in kennis kwam. Te
Leiden genoot hij korten tijd het onderricht van van der Keessel, Smallenburg,
Hageman en Kemper. Vooral met den laatste sloot hij nauwe vriendschap. Te
Franeker promoveerde hij 14 Sept. 1810 tot doctor in de rechten na verdediging
van Quaestiones Juridicae inaugurales (Fran. 1810). Daarna vestigde hij zich als
advocaat te 's Gravenhage. Uit dezen tijd dagteekent zijn vriendschap met van
Hogendorp. Hem en Kemper was hij in 1813 behulpzaam door als afgevaardigde
van het Algemeen Bestuur in November van dat jaar naar de noordelijke provinciën
te trekken om daar tot aansluiting bij den opstand te bewegen. De Souvereine Vorst
erkende zijn diensten door hem in Oct. 1814 tot secretaris van prins Frederik aan
te stellen. Dien prins gaf hij onderwijs en vergezelde hij naar Leiden (18 Oct. 1814
ingeschreven), weldra naar de zuidelijke provinciën en in 1815 naar Parijs. Zes
jaren bleef hij zijn secretaris, tot hij in April 1820 referendaris van den Raad van
State werd. Kort daarop (28 Mei 1821) werd hij tot hoogleeraar te Leiden benoemd.
Dien post aanvaardde hij 29 Sept. 1821 met een Oratio de studio Juris Romani, hoc
ipso tempore diligenter tuendo (opgenomen in de Annales Acad. L.B. 1821/22). In
1830 sprak hij als rector-magnificus de vrijwillige leidsche jagers bij hun vertrek toe,
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terwijl hij het rectoraat nederlegde met een Oratio de immoderata libertatis cupiditate
Europae calamitatum effectrice (Lugd. Bat. 1831). In het laatste jaar werd hij als
staatsraad in buitengewonen dienst prins Frederik en daarna den Prins van Oranje
als secretaris en adviseur toegevoegd. In die invloedrijke functie bleef hij tot Oct.
1833 werkzaam, toen wrijving met den laatste hem naar Leiden deed terugkeeren.
Hier hervatte hij zijn colleges over romeinsch recht, waarnaast hij spoedig ook het
geldend burgerlijk recht ging onderwijzen. Met het einde van den cursus 1859
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legde hij het professoraat neder en reeds eenige maanden later overleed hij.
Hij was 1821 gehuwd met A n n a M a r i a v a n R o y e n , die hem een vijftal
dochters schonk.
Van Assen had in zijn tijd een groot gezag als jurist. Vooral als beoefenaar van
het romeinsche recht verwierf hij zich naam. Met groote belangstelling volgde hij de
vorderingen, die de kennis der romeinsche bronnen maakte; men denke hier vooral
aan het in 1816 door Niebuhr te Verona ontdekte handschrift der Commentarii van
Gaius, waaraan van Assen buitengewone aandacht schonk. Uit zijne colleges
daarover ontstond zijn Adnotatio ad Institutionum Gaii Commentarios (liber primus,
Lugd. Bat. 1826, herdr. 1838 en 1849; liber secundus, Lugd. Bat. 1855). Ook aan
het nationale recht wijdde hij zijn studie, speciaal nadat hij na 1836 ook den Code
en kort daarna het Burg. Wetboek behandelen ging. Zoowel voor zijn
romeinschrechtelijk als voor zijn burgerrechtelijk college gaf hij een leidraad uit:
Lineamenta extrema iuris privati Justinianei secundum textum Institutionum (Leidae
1855, 1856 en 1858, 3 stukken), het personen-, zaken- en verbintenissenrecht
behandelend, en Leiddraad voor het collegie over het Burgerlijk Wetboek (Leiden
1846; verkorte en herziene uitgaaf Leiden 1854). Beide zijn geheel op zijn onderwijs
ingericht, geven slechts zeer kort gestileerde aanteekeningen, welke door mondelinge
voordracht aanvulling vonden. Zij hebben daardoor thans in hoofdzaak hun practische
waarde verloren. Verder schreef van Assen tal van recensies en kortere historische
en juridische verhandelingen. Daarvan dienen nog genoemd: Hulde aan Chr. G.
Heyne ('s Grav. 1816); Over de aditio haereditatis als grondslag der verpligting
tusschen erfgenaam en legataris (in Bijdragen Regtsg. IV), thans nog van groot
belang; Het onwettige der petitiën aan de Staten-Generaal, of geschied- en
regtskundige uitlegging van art. 161 der Grondwet (Leiden 1829) (Pamflet Knuttel
o

n . 25824); De Hooge Raad van Nederland, of eenige bedenkingen op art. 175 en
o

182 van de Grondwet ('s Grav. 1830) (= Knuttel n . 25919); Wenken, herinneringen
en aanteekeningen uit de dagen van Nederlands Herstelling (Leiden 1830, 2 stkn.)
o

(= Knuttel n . 25978-9); De Taal der Grondwet (Leiden 1844-48, 2 stkn.); Levensber.
van Mr. G.C.J. van Massow in Levensber. Letterk. 1852.
Zijn portret is gelithografeerd door J.H. Hoffmeister.
Zie: J. d e B o s c h K e m p e r in Levensber. Letterk. 1860, 135-196; H.J.
K o e n e n in Jaarboek K. Acad v.W. 1859, 98-115; H.W.T. T y d e m a n , Briefw. van
Mr. W. Bilderdijk met de hoogl. en Mrs. M. en H.W. Tydeman (Sneek 1866-7) register
in voce, en P e t i t , Repertorium kol. 1125.
van Kuyk

[Attena, Ulrich van]
ATTENA (Ulrich v a n ), ‘hovetling’ van of ‘thoe’ Dornum, Esens, Witmundt en
Oldersum, geb. 1473, gest. te Oldersum 12 Maart 1536 en daar in de kerk begraven,
zoon van den, in 1473 overleden, oostfrieschen jonker S i b o A t t e n a en van
M a r g a r e t h a v a n W e s t e r w o l d e . U l r i c h v. D o r n u m (of D o r n h u m ),
gelijk hij meestal genoemd wordt, of ook U l r i c h v. E s e n s , naar een van de beste
plaatsen van zijn, hem door zijn rumoerigen halfbroeder H e r o O m k e n betwist,
vaderlijk erfgoed, was aanvankelijk evenmin als deze op goeden voet met graaf
Edzard, doch sloot zich bij diens groningsche tegenstanders aan. Immers met de
invloedrijke dertienmannen - een soort van militair bewind in Groningen - sloot hij
een verdrag, nadat hij in de stad ontboden was uit Winsum, waar hij
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met eene bende lag. Volgens dat verdrag zou hij 7000 gld. bekomen, waarvan het
grootste deel hem zou worden uitbetaald, zoodra hij den graaf uit Appingedam,
Oterdum en het overige, door dezen opgeëischte, deels reeds bezette gebied zou
hebben verdreven (1499). Gesloten in een tijd, dat de stadsregeering zelve niet
ongenegen scheen in te gaan op de bemiddelingsvoorstellen van den utrechtschen
bisschop, was dat verdrag merkwaardig, te meer daar er o.a. in was vastgesteld,
dat Ulrich niet op eigen hand eenige overeenkomst met Edzard mocht treffen en in
geen geval vóór het einde van het jaar tot de vijanden der Groningers zou overgaan!
Deze laatsten waakten er trouwens zorgvuldig voor, dat Ulrichs bende buiten de
stad bleef. Onder dergelijke bewijzen van vertrouwen (?) begon de Oostfries, die al
eerder in groningschen dienst geweest was en nu het nog onder leiding van Slenitz
en George Kobler in Gelre liggende deel der Zwarte Bende tot zich trok, den strijd
tegen de der stad vijandig gezinde Ommelanders. Zoo werd het huis van den
bekenden Johan Rengers ten Post verwoest, doch voornamelijk gold het
Appingedam, dat, evenals Oterdum, door Edzard was ingenomen. Van uit drie
plaatsen, vooral echter uit Tjamsweer, bestookte Dornum genoemde stad met kracht,
doch hij moest steeds verder terugwijken voor het water, dat Edzard, bij gelegenheid
van een hoogen vloed op 25 Oct., over de heele omgeving wist te leiden. Toen nu
ook eene beschieting van het slot Dijkhuis niet het gewenschte resultaat had, brak
de jonker het beleg op. Hij deed dit in de hoop graaf Edzard, door een strooptocht
in diens gebied, tot terugtrekken te dwingen. Doch zijne pas aangeworven huurlingen,
wellicht door den graaf omgekocht, lieten Ulrich in den steek en trokken door
Oost-Friesland naar graaf Johan van Oldenburg, die een aanval tegen Butjadinge
en Stadland voorbereidde. Van de 4000 man hield hij slechts een tiende deel bij
zich, een getal, dat te gering was om nog aan de vervulling der groningsche
voorwaarden te denken. Toen hij later nog eene andere, insgelijks uit Gelre over
Drente opgerukte schare wist te werven, trok de hoofdeling eveneens over de Eems,
en wel om, in dienst van den Edzard vijandig gezinden hertog van Lauenburg te
treden, waarin hij echter ten gevolge van eene bij eene nederlaag tegen de Wurster
Friezen opgeloopen ernstige beenwonde, voor geruimen tijd buiten gevecht werd
gesteld. Niet lang na zijn herstel, in 1503, verzoende hij zich met zijn wettigen graaf,
voor wien hij vervolgens bij verschillende gelegenheden optrad. Zoo
vertegenwoordigde hij Edzard, met diens vertrouwde, Dr. Harcke Suyderhuysen,
op de bijeenkomst te Rolde, gehouden op initiatief van Everwijn van Bentheim (Zie
I kol. 292). Evenzoo op die te Appingedam van 18 Nov. 1505, toen Groningen in
het nauw gebracht werd door Saksers en Oostfriezen. Ook deze vergadering leidde
niet tot een resultaat; dit kwam eerst in het volgende jaar, toen de stad met Edzard
over hare onderwerping onderhandelde. Behalve deze, was hierbij ook zijn
‘hofmaarschalk’ Ulrich Attena tho Dornum tegenwoordig, gelijk bij de daarop gevolgde
huldiging zelve; het was Ulrich, die daarbij het woord voerde en den Groningers
den eed afnam. Spoedig daarop is hij naar Oost-Friesland teruggekeerd, waar hij,
vooral tijdens 's graven afwezigheid, eene leidende rol speelde, eene rol, die hij
trouwens ook buiten het graafschap, ook na diens dood, heeft voortgezet, totdat hij
zelf gestorven is. Ulrich Attena wordt geprezen om zijn trouw aan het grafelijk
geslacht, nadat hij dit eenmaal weer genaderd
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was. Hij was een wakker krijgsheld, doch gold tevens als een, voor dien tijd,
ontwikkeld en geletterd man. Zijn ijver voor de Hervorming is vooral uitgekomen bij
de samenspraak, die hij in 1526 tusschen Katholieken en Gereformeerden heeft
laten houden in het bovengen. Oldersum en waarvan hij eene uitvoerige, te
Wittenberg in het plat-duitsch gedrukte, voorstelling heeft uitgegeven (Disputation
to Olderssum, in de Graveschap Oostvreesland kortes na Viti geholden, tusschen
D. Laurens und M. Jurjen Evangelisten to Emden, in zaken den christliken geloven
bedrepen. Gedruckt tho Wittenberg durch Nicolaum Schirlenz. 1526). De oostfriesche
o

o

hoofdeling is tweemaal gehuwd geweest: 1 . met E s s a v a n O l d e r s u m ; 2 .
met H y m a v a n G r i m e r s u m of H y m a B e n i n g a , zuster van den
geschiedschrijver. Twee dochters, beiden uit het tweede huwelijk, M a r g a r e t h a
en E s s a , zijn van hem bekend. Door zijne huwelijken had hij aanzienlijke
betrekkingen en goederen, ook in de Ommelanden.
Zie, behalve de tijdkronieken, W i a r d a , Ostfriesische Geschichte I (de stamtafels)
en II; O. K l o p p , Geschichte Ostfrieslands bis 1570 (Hann. 1854); J.I.
H a r k e n r o h t , Oostfriesche Oorsprongkelijkheden 689; W. Z u i d e m a , Wilhelmus
Frederici; O. S p e r l i n g , Herzog Albrecht der Beherzte von Sachsen 36. Vgl. nog
M.O. G r a t a m a e n J.A. F e i t h in hunne Geschiedkundige Aanteekeningen bij
een uitvoerig Programma van den optocht van Edzard I binnen Groningen (Gron.
1879).
Kooperberg

[Audenfort, Jonker Gomar van]
AUDENFORT (Jonker Gomar v a n ), geb. omstreeks 1530, overl. te 's Gravenhage
11 Juli 1611, was raad en hofmeester van den Prins van Oranje. In Febr. 1604
verleenden de Staten-Generaal hem een toelage van 50 pond per maand ‘42 dagen
voor één maendt gerekent, ten respecte van sijnen ouderdom ende van de diensten
Sijne Excellentie ende den huyse van Nassau gedaen, mitsgaders om eenige andere
goede consideratien’.
Hij testeerde 1 Oct. 1610; codicil van 11 Oct. 1610, 16 April en 16 Juni 1611. Zie
akte van opening van 11 Juli 1611 in het protocol van not. L. K e t t i n g t e 's
Gravenhage fol. 43. e.v. (Gem. Archief). In het codicil van 16 Juni 1611 bepaalde
hij o.a. dat een boek uit zijn bibliotheek get. Theatrum instrumentorum J a c o b i
B o s s e n i i eerst moest worden aangeboden aan den Prins en indien deze het niet
begeerde aan Simon Stevin (Protocol not. K e t t i n g fol. 49).
Hij stierf in den ouderdom van 81 jaren in zijn woning op het Buitenhof, zonder
kinderen na te laten, en werd begraven in de Hofkapel op het Binnenhof bij zijne
echtgenoote.
Zie ook Transportreg. 's Gravenhage 1605. 28vs en 150 (gem. Archief) en
Ordonnantieboek St. Gen. 1604 fol. 49 (Rijksarchief.)
Morren

[Aukes, Jan]
AUKES (Jan), geb. 26 Jan. 1852 te Woudsend. Na zijn studiën voltooid te hebben
aan de seminariën te Culenborg en Rysenburg, werd hij in 1876 te Salford (Engeland)
priester gewijd. Met veel ijver en vrucht werkte hij aldaar tot 1909, toen hij wegens
ziekte ontslag nam. Hij vestigde zich te St. Oedenrode en stierf daar 27 Dec. 1909.
Hij gaf uit een bundel Versjes (hollandsch en engelsch) (St. Michiels-Gestel 1909).
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Gasman

[Auvans, Martinus d']
AUVANS (Martinus d'), Ord. S. Crucis, geb. omstreeks 1272, overl. 17 Juli 1344 op
reis ter visitatie van de ordesprovincie Toulouse, begraven te Rheims. Hij trad in de
orde in 1302, werd in 1318 eerste prior van het Kruisheerenklooster te Asperen
(Z.-H.), gesticht door Jan van Arkel, heer van Arkel en Gorcum (1314-1318),
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en was, sinds 1320, 9de Magister-Generaal der Orde.
Vgl. C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858), I:1, 65
vv.; II, 101; B e e k m a n , Beschrijving van de stad en baronie van Asperen (Utr.
1745) 115.
Brandsma

[Aytta, Wigle van]
AYTTA (Wigle v a n ) van Zwichem lat. V i g l i u s ab A y t t a , S u i c h e m i u s , meestal
V i g l i u s genoemd, tweede zoon van F o l k e r t v a n A y t t a en I d a H a n i a ,
geb. 19 Oct. 1507 op de state Barrahuys bij Wirdum in de nabijheid van Leeuwarden,
gest. 18 Mei 1577 te Brussel. Zijn oom van vaderszijde, B e r n a r d u s B u c h o
v a n A y t t a , nam hem tot zoon aan, nadat zijne ouders bij een brand groot verlies
hadden geleden en droeg zorg voor zijne opvoeding. Naar dezen oom, die pastoor
te Zwichum was geweest, noemde hij zich ‘Suichemius’, tevens ook met de bedoeling
om de bezittingen van het geslacht aldaar te kunnen verwerven. In 1519 werd hij
naar de school van Deventer gezonden en in het volgende jaar reisde hij met zijn
broeder R i n t z e naar den Haag, waar zijn oom en beschermer deken van het
kapittel was. In 1520 ontving Viglius te Utrecht de tonsuur. De klassieke talen
bestudeerde hij onder leiding van Gulielmus Verius te Leiden. Te 's Gravenhage
werkte Viglius nog een tijdlang onder Jacob Volkert uit Bergen, totdat deze benoemd
werd tot rector over de studenten, die zich kwamen vestigen bij de Begijnen te
Leuven. Viglius vergezelde hem daarheen en volgde er de letterkundige colleges
van Conradus Goclenius en Rutger Rescius en vervolgens die over rechtsgeleerdheid
van Joannes Hagius en NicoIaus de Bruxella. Herhaaldelijk bezocht hij in deze jaren
zijn oom in den Haag, die hem bij zijn dood op 3 Dec. 1528 een belangrijk legaat
en zijne bibliotheek naliet. Van het najaar van 1527 tot het voorjaar van 1529
studeerde Viglius te Dôle, in welken tijd hij de vriendschap verwierf van Erasmus,
die te Bazelwoonde. Met eenige medestudenten. aan wie hij de Instituten verklaarde,
reisde hij vervolgens naar Avignon, om Alciatus te hooren. Door de pest verdreven,
begaf hij zich naar Valence en promoveerde daar in de rechten op 8 Mei 1529.
Gedurende twee jaren was hij daarna te Bourges gevestigd, hoorde er Alciatus, die
thans hier doceerde en verving dezen een tijd lang, toen hij naar Italië was
vertrokken. Te Bourges vervaardigde Viglius ook zijn eerste geschrift: De institutione
Jurisconsulti (niet gedrukt). In 1531 bezocht hij Orleans en Parijs en reisde vervolgens
over Lyon, Genève en Bazel, door Duitschland en Oostenrijk naar Padua. Onderweg
bezocht hij verschillende beroemde personen, te Bazel den jurist Amerbach en den
uitgever Frobenius, te Freiburg Erasmus. Te Augsburg kwam hij door zijne
bekendheid met Anton Fugger in aanraking met de familiën Fugger en Baumgartner,
te Innsbruck werd hij voorgesteld aan Anna, de echtgenoot van koning Ferdinand
en aan zijn beide zoons.
Te Padua maakte hij spoedig naam door zijn privaat onderricht en door deel te
nemen aan openbare disputaties en in 1531 werd hem een leerstoel in de Instituten
aangeboden. Een jaar vervulde hij dezen werkkring met succes, doch toen besloot
hij, na veertien jaren buitenslands geweest te zijn, naar zijn vaderland terug te
keeren. Eene mogelijke benoeming tot hoogleeraar te Venetië werd door Viglius
niet gewenscht. Twee zeer eervolle benoemingen had hij eveneens van de hand
gewezen, nl. eene aanstelling tot rechterlijk vicaris op Cyprus en de opdracht om
de opvoeding van den zoon van Karel V, Philips,
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te leiden. Schroom voor het hofleven hield hem waarschijnlijk hiervan terug, waarover
Philips later zijn spijt betuigd heeft.
Erasmus, dien hij te Freiburg bezocht, trachtte hem met het uitzicht op zijn erfenis
over te halen, hem in zijn ouderdom gezelschap te houden, maar ook dit weigerde
hij. Aan zijne familie in Friesland bracht hij slechts een kort bezoek. Ook hier wilde
hij niet blijven, want in 1530 had hij reeds eene aanstelling tot pastoor te Zwichum
afgeslagen. Ten slotte aanvaardde Viglius de benoeming tot kerkelijk rechter van
het bisdom Munster onder bisschop Franz von Waldeck en aangezien de stad door
de Wederdoopers bezet was, vestigde hij zich in de nabijheid. In 1534 vertoefde hij
eenigen tijd te Keulen bij zijn landgenoot en vriend Joannes Doccumensis, uitnemend
jurist en voormalig raadsheer te Spiers. Diens zoon Hieronymus werd door Viglius
geadopteerd, en bij zijn dood in 1535 maakte hij voor hem een grafschrift. Keizer
Karel V benoemde Viglius in 1535 tot raad in het Rijks-Kamergericht van Spiers,
welk ambt hij meer dan twee jaar waarnam, totdat bisschop Willem van Beieren
hem tegen het eind van 1537 een professoraat in de rechten aan de hoogeschool
te Ingolstadt aanbood. Viglius had reeds dergelijke aanbiedingen naar Dôle, Marburg
en Frankfort aan de Oder afgeslagen; in laatstgenoemde plaats was hem door
Joachim II van Brandenburg eene zeer voordeelige positie toegedacht, maar Viglius
kon zich niet vereenigen met de hervormingsgezinde stroomingen aan die
hoogeschool. Te Ingolstadt werkte hij vijf jaren met groot succes, ook als rector en
deken van de juridische faculteit. Tweemaal ontweek hij de stad, eens voor de pest
en de tweede maal om zich te Augsburg, waar zijn vriend Anton Fuggerwoonde, te
herstellen van eene ziekte.
Weldra liep nu zijne academische loopbaan ten einde en trachtte men hem te
bewegen, zijne talenten in dienst van de staatkunde te stellen. In 1541 wist zich nog
te onttrekken aan eene benoeming door Karel V tot vice-kanselier, in de plaats van
Matthias Heldt, waarvoor o.a. de kardinaal van Granvelle hem aanbeval, maar toen
hem in hetzelfde jaar door bemiddeling der koninginweduwe Maria van Hongarije
eene plaats in den Geheimen Raad te Brussel werd aangeboden, zwichtte hij voor
den aandrang van zijne familieleden en begaf zich naar de Nederlanden. In Mei
1543 werd hij vervolgens lid van den Grooten Raad te Mechelen en vestigde hij
zich in deze stad. Zijne werkzaamheden in den Geheimen Raad bleef hij op
verlangen van den Keizer tevens waarnemen. Eene benoeming tot kanselier van
Gelderland wees hij echter van de hand. Steeds nieuwe ambten werden hem
opgedragen; in Jan. 1544 werd hem het recht toegekend, om zoo dikwijls hij in
Friesland vertoefde, als eerste raad na den voorzitter zitting te nemen in de Staten
van dit gewest; kort daarna werd hij ook in den keizerlijken Raad beroepen. Op het
eind van 1546 werd hem het beheer der archieven in het kasteel van Rupelmonde
opgedragen, welke functie hij in 1550 verwisselde met die van chartermeester van
Holland. Sedert 1559 was Viglius ook conservator van de bourgondische bibliotheek,
waarvoor hij den eersten inventaris liet opmaken. Hoe groot het vertrouwen was,
dat de Keizer in hem stelde, blijkt hieruit, dat Viglius in 1548 de opdracht kreeg om
13 leden van het Rijks-Kamergericht te benoemen. In het begin van 1549 werd hij
voorzitter van den Geheimen Raad en zegelbewaarder, terwijl hij tevens in den
ridderstand werd verheven. De eer om den troonopvolger
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Philips op zijn tocht door de nederlandsche gewesten te begeleiden en hem van de
toestanden aldaar te onderrichten, viel hem in hetzelfde jaar ten deel. In 1553
aanvaardde hij nog het voorzitterschap van den Raad van State bij zijne andere
ambten.
Sedert zijne komst in de Nederlanden werd Viglius bovendien nog als gezant in
verschillende aangelegenheden naar het buitenland gezonden. In 1543 had hij de
aanspraken van Karel V op het hertogdom Gelderland te verdedigen tegen Willem
van Gulik en Kleef, naar aanleiding waarvan hij eenige verweerschriften in het licht
gaf, zooals de Justificatio rationum, ob quas Regina Hungariae, Belgii Gubernatrix,
contra Ducem Cliviae arma sumpsit (Antv. 1543). Eene gedeeltelijke nederlandsche
o

bewerking wordt genoemd in K n u t t e l 's Catalogus van Pamfletten, I N . 83. Op
23 Mei 1544 wist hij den vrede van Spiers tusschen Christiaan III van Denemarken
en Karel V tot stand te brengen en te Bremen te doen bekrachtigen. In het volgend
jaar had hij op den rijksdag van Worms de lastige kwestie te behandelen, in hoeverre
de Nederlanden tot het Duitsche Rijk behoorden. Tegenover koning Ferdinand
verdedigde hij de rechten der koninginweduwe Maria van Hongarije in zake haar
erfenis en huwelijksgift. Verder bewees hij belangrijke diensten als onderhandelaar
tijdens den Schmalkaldischen oorlog, waarin hij den veldtocht van 1546 gedeeltelijk
medemaakte in het gevolg van Karel V. Een belangrijk aandeel had hij aan de
bewerking der Pragmatieke Sanctie van 1549 en het verdrag van Passau van 1552.
De voorwaarden voor het huwelijk tusschen 's Keizers zoon Philips en Maria van
Engeland waren door hem opgesteld. Het strenge plakkaat van 1550 tegen de
ketterij werd door velen als het werk van Viglius beschouwd, maar hij zelf zegt er
nog zooveel mogelijk verzachting in gebracht te hebben.
Toen Karel V in 1555 zijne heerschappij in de Nederlanden beëindigde, achtte
Viglius het oogenblik gekomen, om zich uit de staatszaken terug te trekken. Eene
ongezochte gelegenheid daartoe deed zich voor door zijne benoeming tot Coadjutor
van Lucas Munich, abt van Sint Bavo te Gent. Gaarne had Viglius zich in deze
rustige wijkplaats teruggetrokken; koning Philips echter keurde wel de benoeming,
maar niet zijn uittreden uit den staatsdienst goed en Viglius voegde zich naar zijn
wensch. In het begin van 1556 werd hij nu ook lid van den Raad van State. In 1562
volgde hij Lucas Munich op als proost van het St. Bavokapittel; de kardinaal van
Granvelle wijdde hem tot priester, maar ook toen bleef hij geheel ter beschikking
der regeering. Eene ernstige ziekte belette hem in 1558 eene zending naar Frankrijk,
om over den vrede met dit land te onderhandelen, te volbrengen. Eerst in den zomer
van 1559 herstelde hij, maar nooit herwon hij zijne vroegere gezondheid. In 1562
werd hij op uitdrukkelijk verlangen van den koning tot kanselier van de orde van het
Gulden Vlies verheven. Op 29 Aug. 1563 werd hij tevens pauselijk protonotarius.
Inmiddels begonnen de moeilijkheden, die de regeering van de zijde der
ontevreden edelen ondervond, steeds grooter te worden en Viglius kon moeilijk
buiten den partijstrijd blijven, hoewel zijne houding zoo verzoenend mogelijk was.
In den regel stond hij aan de zijde van Granvelle, met wien hij evenals Berlaymont
zitting had in de Consulta, welke voor de begeving der ambten door de landvoogdes
geraadpleegd moest worden. Grooten lof verwierf hij van Margaretha van Parma
met eene redevoering over de oneenigheden
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in het land, gehouden in eene vergadering der Vliesridders in Mei 1562, maar op
de edelen maakte zij weinig indruk. Had de haat der oppositie zich in het begin
vooral tegen Granvelle gekeerd, op den duur werd Viglius eveneens van
verschillende zijden aangevallen, vooral na het vertrek van den Kardinaai. De
landvoogdes wendde zich van hem af, zooals zij ook ten opzichte van Granvelle
had gedaan en wilde hem alleen in tegenwoordigheid van haar secretaris Armenteros
ontvangen. Met de edelen geraakte Viglius op slechten voet, doordat hij hun streven,
om de werkzaamheden van den Geheimen Raad en den Raad van Financiën op
den Raad van State over te brengen, tegenging. Gaarne hadden zij gezien, dat de
koning zijn verzoek om ontslag had aanvaard, doch Philips wilde hem niet laten
gaan. Van de taak om de instructie voor den graaf van Egmond op zijne reis naar
Spanje op te stellen, kweet Viglius zich op den laatsten dag van 1564. Na de
voorlezing hield de Prins van Oranje eene heftige rede, die zooveel indruk op Viglius
maakte, dat deze een slapeloozen nacht doorbracht en tegen den morgen door
eene aanval van beroerte werd getroffen. Joachim Hopperus verving hem tijdelijk;
Viglius' hernieuwd aanzoek om ontslag werd op het eind van 1565 in zooverre
verhoord, dat Karel van Tisnacq hem zou vervangen als voorzitter van den Geheimen
Raad; het zou echter tot 28 Januari 1569 duren, voordat deze uit Spanje
teruggekomen was en hij Viglius' plaats kon innemen.
In dezen tijd van lichamelijke zwakte vestigde Viglius zijn hoop op Wijbrand van
Aytta, een broederszoon, dien hij zich als erfgenaam zijner rechtsstudiën wenschte.
In 1568 zond hij hem naar Dôle, waar ook hijzelf gestudeerd had. Later, in 1573,
koesterde hij het voornemen dien neef aan Philips voor eene benoeming tot lid van
den Geheimen Raad voor te dragen, opdat - naar hij hem schreef - hij in staat zou
zijn hem tot een goed dienaar des konings op te leiden. Van het plan is niets
gekomen. In brieven aan Joachim Hopper, waarin Viglius hem aan dezen vriend
aanbeval, worden Wybrands talenten als jurist hoogelijk geprezen.
Op het besluit van Philips tot het verleenen van het gevraagde ontslag kan van
invloed geweest zijn, dat Viglius in dezen tijd verdacht werd gemaakt wegens
onrechtzinnigheid en bescherming der ketterij, met name door Fray Lorenzo de
Villavicencio, kapelaan bij de gemeente der spaansche kooplieden te Brugge, en
Alonso del Canto te Antwerpen, die de regeeringsambtenaren in dit opzicht moesten
controleeren, en door Armenteros. Tot een proces is het echter niet gekomen. Viglius
was wel verre van vervolgziek, maar stelde onderwerping aan den wil des konings
boven eigen inzichten. In talrijke schotschriften werd Viglius aangevallen, vooral na
de sluiting van het Verbond der Edelen. Toen na het uitbreken van den beeldenstorm
de landvoogdes in overhaasting Brussel wilde verlaten, werd zij voornamelijk door
Viglius daarvan teruggehouden. Margaretha vaardigde hem daarna met den graaf
van Egmond af om de verbonden edelen tot rede te brengen, maar zijne zending
had weinig resultaat. De brief, dien de landvoogdes op 16 Febr. 1566 aan Hendrik
van Brederode zond, was door Viglius opgesteld.
Onder het bestuur van Alva heeft Viglius zijne zelfstandigheid zooveel mogelijk
trachten te bewaren en kwam hij meermalen op voor de belangen der Nederlanders,
waarmede hij den landvoogd soms hevig vertoornde. Zijn geestelijke waardigheid
en zijne drukke werkzaamheden
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dienden hem tot verontschuldiging om geen zitting te nemen in den Raad van
Beroerten, waarvoor hij verschillende andere personen bij Alva aanbeval. Van den
beginne af verzette hij zich tegen de invoering van den tienden penning; zijne
opvatting daarvan legde hij later bloot in zijn geschrift Commentarius rerum actarum
tempore Ducis Albani, super nova impositione seu vectigali Decimi denarii rerum
venditarum, uitgeg. door H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t in Analecta Belgica
(Hagae Comit. 1743) I, 287-336. Bij de beraadslagingen in den Raad van State over
de invoering van de nieuwe belasting kwam het tot eene hevige woordenwisseling
tusschen Viglius en Alva, die dreigde den eerstgenoemde bij koning Philips te zullen
aanklagen, zoodat zich het gerucht verbreidde, dat Viglius voor zijn verzet in
hechtenis was genomen. Overigens treedt deze onder het bestuur van Alva en van
Requesens weinig op den voorgrond. Sedert Tisnacq hem verving als president
van den Geheimen Raad, was hij alleen voorzitter van den Raad van State, in 1573
nam hij om Alva te believen den titel van zegelbewaarder des konings aan.
Herhaaldelijk werd hij door ziekte verhinderd de staatszaken af te doen; ook zijne
geestelijke waardigheid eischte hem telkens op. Kort voor zijn dood werd hij nog
slachtoffer van den aanslag op den Raad van State en werd hij op 4 Sept. 1576 te
Brussel gevangen genomen. Het is niet zeker, of hij met de andere leden in het
Broodhuis is gebracht, of dat hij in huis werd bewaakt; in elk geval werd hij na eenige
weken weer vrijgelaten.
Viglius overleed op 8 Mei 1577 en heeft dus de komst van den nieuwen landvoogd
Don Juan nog beleefd. Zooals in zijn testament van 14 Maart 1576 was aangewezen,
is hij begraven in de crypt van de Sint-Bavokerk te Gent, waar later een prachtig
gedenkteeken is opgericht.
Viglius is dikwijls ongunstig beoordeeld wegens zijn meegaan met het spaansche
bestuur; dat de belangen der Nederlanders hem echter niet onverschillig waren,
blijkt uit zijne bestrijding van den tienden penning. Op godsdienstig gebied was hij
verdraagzaam. Slechts omdat de koning het verlangde, verleende hij zijne
medewerking tot de geloofsvervolgingen. Wegens zijne betrekkingen met humanisten
als Erasmus en lutheranen als Melanchton is hij dikwijls verdacht van lutheranisme
en atheïsme; hij is echter steeds de katholieke Kerk trouw gebleven. Gedurende
zijn politieke loopbaan bleef hij zich steeds met wetenschappelijke studiën
bezighouden, hetgeen blijkt uit verschillende nagelaten handschriften. Het vermogen,
dat hij verworven had, besteedde hij ten bate van zijne familieleden en landgenooten
en voor verschillende stichtingen, die hij in het leven riep. Zoo kocht hij zijn neef
T a c o v a n M o n t z i m a van de Watergeuzen los; na de overstrooming van 1570
in Friesland droeg hij groote sommen bij tot het herstel der dijken; te Zwichum richtte
hij een tehuis voor oude mannen en vrouwen op, het Aytta-Godshuis en in 1569
stichtte hij te Leuven het Viglius-college, dat hij op milde wijze ondersteunde.
Viglius was in 1543 gehuwd met J a c o b a D a m a n t , dochter van Petrus Damant,
raad van Karel V. Zij overleed in 1552 kinderloos. Viglius' zinspreuk was ‘Vita
mortalium vigilia’. In zijn wapen voerde hij een tarweschoof.
Zijn portret is geschilderd door F. Pourbus (te Leeuwarden en te Gent), door een
onbekende (te Weenen) enz.
Gedenkpenningen met zijne beeltenis worden
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beschreven bij v a n L o o n , Nederl. Historiepenningen I.
Viglius' uitgegeven werken zijn behalve de reeds genoemde: Commentaria in X
titulos Institutiones juris civilis (Basil. 1534, 1552, met bijvoeging van het hier
volgende geschrift nogmaals uitgeg. Leovard. 1643); Commentatio in tit. Digestorum
de rebus creditis et ad tit. Codicis de edicto D. Adriani tollendo (Colon. 1585);
Institutiones D. Justiniani in Graecam linguam per Theophilum Antecessorem olim
traductae, cum adnot. Petri Nannii (Lovan. 1536). Viglius vond het handschrift hiervan
in de bibliotheek te Venetië; Dissertationes historico-pragmaticae V de rebus
Lotharingicis, Brabanticis, ed. C.F. d e N e l i s , p. 1-48, niet verder gedrukt. (De
Nelis beoogde een uitgave van stukken. betr. de belgische geschiedenis, die gedrukt
werden op de univ. drukkerij te Leuven. De druk is echter spoedig gestaakt, de
afgedrukte stukken zijn nooit uitgegeven en daardoor hoogst zeldzaam. De
Dissertationes is 't begin van tome I, 2e partie. Een exemplaar o.a. op de univ. bibl.
Leiden, en kon. bibl. den Haag. Zie Nouv. Archives hist. des Pays Bas VI (1832)
340. De Biographie Nat. de Belgique XV, 582, i.v. de Nelis, is minder juist op dit
punt). Als jurist was Viglius de leerling van den laatste der commentatoren, Alciatus,
die echter reeds een nieuwen koers uitging. Dien volgend werd Viglius de eerste
der hollandsche school, die in aansluiting aan de fransche, haar studie richtte op
de rechtsbronnen zelve. In dezen tijd - de eerste helft der 16e eeuw - vallen de
eerste uitgaven der niet-geglosseerde teksten en werden verschillende rechtsbronnen
nieuw ontdekt en uitgegeven. In deze richting bewoog ook Viglius zich, na de
ontdekking te Venetië van het hs. van de Paraphrasis van Theophilus. De eerste
uitgave daarvan werd door hem reeds in 1534 te Bazel bezorgd daarna volgde een
uitgave door Petrus Nannius. Het werk verloor practische waarde door de kritische
uitgaven in de 19e eeuw. Zijn verdere rechtsgeleerde geschriften, waarbij hij
bijzonderlijk de Instituten behandelde, hebben thans slechts gering belang; voor
hun gezag in vroeger eeuwen pleit de omstandigheid, dat in

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

52
de Hollandsche Consultatiën er meermalen een beroep op wordt gedaan. Zij komen
zelden voor; de Kon. Bibl. te den Haag bezit niet anders dan de bovengenoemde
Dissertationes. Voor kleinere werkjes zie G. d e W a l , Oratio de Claris Frisiae
jureconsultis (Leovard. 1825) 103-119 en 430-432.
De brieven van Viglius zijn uitgegeven door S.A. G a b b e m a in Epistolae politicae
et historicae ad Joach. Hopperum (Leovard. 1661), in de Batavia Sacra van v.
H e u s s e n en door H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t in Analecta Belgica (Hagae
Comit. 1743) I en II. Dit werk bevat verder Viglius' autobiographie, zijn testament,
genealogie, de inventaris van zijn nagelaten handschriften enz. Vele van zijne
handschriften zijn in het bezit van de bibliotheken der hoogescholen van Leuven
en Göttingen. Eene lijst van brieven van Viglius uit de jaren 1576 en 77 geeft
K e r v y n d e L e t t e n h o v e in Bulletin de la Commission d'Hist. de l' Acad. Roy.
de Brux. IVe S. I, 71-76.
Zie: B u s s e m a k e r , Verslag van een onderzoek naar Archivalia (den Haag
1905).
Zie ook voor Viglius de bekende werken Correspondance de Philippe II. Corresp.
de Marguerite d' Autriche, uitgeg. door G a c h a r d en de Archives de la maison d'
Orange- Nassau, uitg. door G r o e n v a n P r i n s t e r e r .
Verder: H o p p e r u s , Epistolae ad Viglium (Ultr. 1802); P. L e h m a n n , Johannes
Sichardus (München 1912) 41, waar een brief aan Vigl.; C. S t a r N u m a n , Over
de verdiensten van Vigl. van Aytta van Zwichem (1825), bekroond door de
Leuvensche Hoogeschool; A l p h . W o u t e r s , Mémoires de Viglius et d' Hopperus
(Brux. La Haye 1858); A. v o n D r u f f e l , Des Viglius van Zwichem Tagebuch des
Schmalkaldischen Donaukriegs (München 1877). Tal van gegevens over den laatsten
tijd zijns levens op het rijksarchief te Utrecht, bijzonderlijk onder de papieren van
Floris Thin.
o

Voor zijn portretten zie M o e s , Iconogr. Bat. n . 255-257.
Voor tijdschrift-artikelen zie P e t i t 's Repertorium kol. 1127-28.
Haak
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B.
[Baale, Leendert Marinus]
BAALE (Leendert Marinus), verdienstelijk leeraar in de fransche taal- en letterkunde,
geb. 22 Dec. 1835 te Middelburg en overl. 15 Maart 1909 te Amsterdam. Hij begon
zijn 56-jarige loopbaan bij het onderwijs als secondant op een instituut te Middelburg
(1852-56), werd daarna docent aan de voorbereidende klassen van 't gymnasium
te Groningen (1856-60), vervolgens leeraar aan het gymn. te Brielle (1860-64), en,
na in laatstgenoemd jaar de akte fransch M.O. behaald te hebben, leeraar a.d. rijks
hoogere burgerschool te Groningen (1864-78) en leeraar a.d. gemeentelijke H.B.
Scholen te Amsterdam (1878-1908). Tijdens zijn tweede verblijf te Groningen was
hij tevens eenige jaren schoolopziener in het 3de district dier provincie en verder,
zoowel te Amsterdam als hier, een reeks van jaren lid der examen-commissies voor
de akten Fransch L. en M.O.
Baale redigeerde, met anderen, geruimen tijd
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het Weekblad voor Gymnasiaal en Middclb. Onderwijs, alsmede het in 1878
opgerichte Tweemaandelijksch tijdschrift ‘Taalstudie’; ook schreef of bewerkte hij
verschillende leer- en leesboeken voor de fransche taal, o.a. de Elements de
conversations Fr.-Holl. par L. K o n i n g (18de dr. 1906) en in vereeniging met P.
v a n D u i n e n bekende fransche leesboeken. Verder bezorgde hij den 3den druk
van het Fransch Woordenboek door S e r v a a s d e B r u i n (1904, 2 dln.) en schreef
hij met zijn zoon C.H. B a a l e het Handboek van vreemde woorden, uitdrukkingen
enz. (1905-1908).
Zie Nieuws van den Dag, 16 Oct. 1908; en Weekbl. voor Gymn. en Middelb.
Onderwijs, 25 Mrt. 1909.
Zuidema

[Baarsel, C. van]
BAARSEL (C. v a n ), plaatsnijder te Amsterdam, die van omstreeks 1790 af
voornamelijk landkaarten heeft gegraveerd, o.a. in dat jaar een situatiekaart van de
kwartieren der pruisische troepen voor Amsterdam in 1787. Sedert om-
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streeks 1817 droegen de kaarten die van zijn atelier kwamen veelal de signatuur
C. van Baarsel & Zoon, zoo een kaart van de overstrooming in Overijssel in 1825.
Moes

[Baarsel, W.C. van]
BAARSEL (W.C. v a n ), geb. omstreeks 1791 en 17 April 1854 te Amsterdam
gestorven, zoon van den vorige, en evenals deze een graveur, voornl. van
landkaarten.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstl., in voce.
Moes

[Baart, Cornelis]
BAART (Cornelis), geb. te Westkapelle 26 Febr. 1824, gest. te Middelburg 21 Juli
1897, zoon van J a n B. en W i l l e m i n a R o e l s e , kwam op 16-jarigen leeftijd in
een manufactuurzaak te Middelburg en oefende dat bedrijf later uit tot 1879. Hij was
gehuwd met W.M. B e u n k e , die hij overleefde; hun dochter Elise volgt. Tot zijn
dood was hij administrateur der Nijverheidsvereeniging. B. ijverde voor
volksbelangen: tegen het onbillijke van den voortduur der stedelijke belasting op
het brood kwam hij op in: Een blik in de gemeenschappelijke woning (Midd. 1867).
Behalve niet onverdienstelijke gedichten, schreef hij verder eenige artikelen over
oude volksgebruiken (in de Middelburgsche courant van Mei 1878) en ten slotte:
Westkapelle, hare bevolking, Westkapelsche dijk, geschiedkundig en
karakteriseerend beschreven (Midd. 1689).
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I (Midd. 1889) 17.
de Waard

[Baart, Elize]
BAART (Elize, in de wandeling ook L u c i e geheeten), 20 Juni 1854 te Middelburg
geb., waar haar vader (zie hiervoor) een manufactuurzaak had, 13 Oct. 1879 te
Groningen overl. Zij hield voorlezingen en voordrachten, zoowel alleen als in
vereeniging met M i n a K r u s e m a n ; vooral trad zij met deze onder veel bijval op
in M u l t a t u l i 's Vorstenschool, waarin zij de rol van Hanna, Mina Kruseman die
van koningin vervulde. Elize Baart was korten tijd gehuwd met B.P. K o r t e w e g ,
vroeger leeraar a.d. Mil. Acad. te Breda, later effectenhandelaar te Groningen; zij
stierven samen een tragischen dood. Zij schreef: Een oude jonge jufvrouw (1874),
Koket (1874), Mathilde van Molenbeek (1877) en Drie novellen (1878). Een aantal
brieven van hare hand aan Mina Kruseman, en omgekeerd van deze aan haar, zijn
opgenomen in het boek van M i n a K r u s e m a n , Mijn leven (1877, 3 dln.).
Zuidema

[Baburen, Dirck]
BABUREN (Dirck), utrechtsch schilder, is daar geboren en was er in 1611 een
leerling van Paulus Moreelse. Vermoedelijk is hij reeds spoedig daarna naar Rome
vertrokken, waar hij onder den machtigen invloed kwam van Caravaggio en waar
hij groote opdrachten kreeg voor kerken. Van de drie stukken die daar nog van hem
in S. Pietro in Montorio te zien zijn is een Graflegging 1617 gedateerd. Vermoedelijk
was hij in 1625 weer te Utrecht teruggekeerd, maar verdere levensbijzonderheden
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zijn van hem niet bekend. In 1631 vermeldt Huygens hem als een der bekwaamste
historieschilders; toen leefde hij dus waarschijnlijk nog. Voor Frederik Hendrik heeft
hij borstbeelden van romeinsche keizers geschilderd. Het merkwaardigste was hij
in zijn levensgroote genrefiguren, die verwantschap toonen met dergelijke tafereelen
van Gerard van Honthorst, krachtig en breed in kleur en toets, maar terugstootend
om hun weinig gekuischt naturalisme. Ten onrechte wordt hij ook als graveur
genoemd. Naar werken van hem hebben o.a. Cr. de Passe, Corn. Bloemaert en
J.F. Leonart gegraveerd.
Zie: S. M u l l e r F z ., Utr. Arch. 93; d e
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B i e , Gulden Cabinet 155; Oud-Holland IX, 118; H o f s t e d e d e G r o o t ,
Houbraken 210; N a g l e r , Monogr. V, 561, 667; Helbings Monatsberichte I, 136;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. in voce.
Moes

[Bachelier, I.]
BACHELIER (I.) noemt zich ‘maitre de musique à la Haye’ op den titel van een
Recueil de cantates. Contenant toutes celles qui se chantent dans les concerts,
pour l'usage des amateurs de la musique et de la poësie, door hem in 1728 bij
Alberts & van der Kloot te 's Gravenhage in het licht gegeven en door hem
opgedragen aan Monseigneur de Mendoca-Corte-Real, gezant van den Koning van
Portugal bij de Staten-Generaal te 's Gravenhage. Zijn bedoeling was hiermede den
hoorders de woordenteksten dier fransche zangmuziek in handen te geven. In
hoeverre uit de koptitels ‘nouveau recueil de cantates’, waar de boektitel alleen
spreekt van ‘recueil’, iets afgeleid zou kunnen worden, blijkt niet.
Zie: S c h e u r l e e r , Het muziekleven 76.
Enschedé

[Bachiler, Samuel]
BACHILER (Samuel), B a z i l e r , B a t i l e r , was waarschijnlijk een nakomeling van
dien B a c h e l o r , die predikant te Nantes is geweest, maar om de geloofsvervolging
in 1562 naar Engeland is gevlucht. In 't begin der 17e eeuw was hij eenigen tijd
engelsch predikant te Gorinchem, ten dienste van het daar in garnizoen liggend
regiment van Sir Charles Morgan. In 1622 naar Middelburg beroepen heeft hij voor
dat beroep bedankt. Toch schijnt hij kort daarop Gorinchem te hebben verlaten. Wel
tusschen 1626 en 1629 is hij naar Brazilië uitgezonden, waar hij circa 18 jaar is
werkzaam geweest. Eerst ter verzorging van de geestelijke belangen der Engelschen
in het Noorderfort van Pariba in de Classe Pernambuco; later, sedert 1641, als
voorganger van de kerk van 't Recief, door welke hij echter was aangewezen voor
den dienst van de engelsche kerk in Mauritsstad. In 1644 nam hij dat ambt nog
waar. Maar waarschijnlijk kort daarop heeft achteruitgang zijner verstandelijke
vermogens hem genoopt zijn werk op te geven en naar Holland terug te keeren.
Althans de zuidhollandsche Synode van 1647 besloot om die reden aan de Staten
subsidie voor hem te vragen, die hij zeer noodig had, omdat hij een gezin van 6 of
7 kinderen had te verzorgen. In 1648 en 1649 kwam de zaak nog eens op 't tapijt,
en werd besloten steun voor hem te vragen respectievelijk van de engelsche kerken
en van de engelsche kooplui te Rotterdam. In 1650 vertrok hij naar Engeland, door
de Kerk van Gorinchem voorzien van een goed reisgeld, en een bedrag om
voorloopig voor armoede te zijn gevrijwaard. Hij schreef: Campe royale set forth
in.... meditations on .... Deuteron. 23: 9-14, dat hij aan zijn landgenooten in
staatschen dienst opdroeg, en dat, (onder den titel van Miles Christianus (?) in 1628
te Groningen is uitgekomen in vertaling.
Zie: W. S t e v e n , The History of the Scottish church Rotterdam (Edinburgh 1832)
306; K n u t t e l , Acta der Zuid-Hollandsche Synoden ('s Grav. 1908 v.v.) III, 53, 98,
o

158, 219; H e s s e l s , Register of attestations (Amst.-Lond. 1892) n . 831; Kroniek
van het Historisch Genootschap 1873, 298 v.v., 322 v.v., 375 v.v.
van Schelven
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[Back, Walterus]
BACK (Walterus), B a c , rechtsgeleerde, geb. te 's Hertogenbosch, overl. in 1466.
Als kapelaan van de O.L.V. kerk te Antwerpen komt hij in 1427 in de matrikel van
Heidelberg voor. In 1433 te Keulen, werd hij bacc., licenc. en ten slotte dr. utr. iuris.
In 1447 komt hij voor onder de
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officiarii te Orleans. Nog later in 1451 of 52 vermeldt de leuvensche matrikel hem.
In 1459 was hij rector der keulsche hoogeschool. Hij was officiaal van den Domdeken,
later van den Aartsbisschop van Keulen en daardoor bezitter van verschillende
prebenden.
Tal van archivalia bij H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 485; verder G.
T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I, 173; E. R e u s e n s , Matricule de l' Univ.
de Louvain I, 256.
van Kuyk

[Backer, Adriaen]
BACKER (Adriaen), schilder te Amsterdam, is daar 1635 of 1636 geb. en 23 Mei
1684 begraven. Hij was een zoon van T j e r c k B., die een broeder was van den
schilder Jacob B. (kol. 56). Daar deze laatste in 1651 stierf, toen Adriaen ongeveer
18 jaar oud was, kan hij diens onderwijs nog genoten hebben. Daarna vertoefde hij
echter geruimen tijd in. Italië en was in 1666 te Rome. Naar Amsterdam
teruggekeerd, huwde hij er 27 Aug. 1669 E l s j e C o l y n . Hij heeft groote
historiestukken geschilderd, die duidelijk blijk geven van zijn verblijf in Italië; o.a. is
het Laatste Oordeel op het plafond van de Groote Zaal in het Kon. Paleis te
Amsterdam van zijn hand. Een Justitia, in 1671 geschilderd voor het stadhuis te
Haarlem, hangt thans in het museum aldaar. Verdienstelijker werk heeft hij in het
portretvak geleverd, o.a. in verschillende regentenstukken, nog aanwezig in het
Rijksmuseum, het Stadhuis en het Burgerweeshuis te Amsterdam. Blijkens
verschillende portretten die hij van remonstrantsche predikanten geschilderd heeft,
verkeerde hij veel in remonstrantsche kringen; dat van Daniël Niëllius (1671) is in
het Rijksmuseum te Amsterdam, andere zijn door Hendr. Bary, Jan Verkolje en Petr.
Schenck in plaat gebracht. Hij was de leermeester van Christoffel Lubienietzki.
Zie: H o u b r a k e n II, 186; M e y e r , Künstlerlexikon II, 519; Oud-Holland III, 59;
R i e g e l , Beiträge II, 302-304; C a s p . B r a n d t , Poëzy (Amst. 1723) 69.
Moes

[Backer, Catharina]
BACKER (Catharina), geb. te Amsterdam 22 Sept. 1689, dochter van mr. W i l l e m
B a c k e r , advocaat te Amsterdam en M a g d a l e n a d e l a C o u r t , huwde te
Amsterdam 25 Aug. 1711 mr. A l l a r d d e l a C o u r t , een vermogend
lakenfabrikant te Leiden en bezitter van een uitgelezen verzameling schilderijen. Zij
schilderde ook zelf zoowel genrestukken als bloem- en vruchtstukken en overleed
te Leiden 8 Febr. 1766.
Haar in 1713 door Arn. Boonen geschilderd portret berust nog bij een haar
verwante familie te Amsterdam.
Zie: K r a m m , in voce; E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam II, 824; T h i e m e
u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Backer, Jhr. Mr. Cornelis]
BACKER (Jhr. Mr. Cornelis), geb. te Groningen 20 Nov. 1798, gest. te Zwolle 30
Juni 1864, zoon van Mr. J a n W i l l e m J a c o b u s B a c k e r en J o s i n a
P e t r o n e l l a S i c h t e r m a n . Na een paar jaar te hebben doorgebracht op de
latijnsche school te Groningen, werd hij toevertrouwd aan de leiding van den
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predikant Koppius te Blijham. Daarna student te Groningen, volgde hij de lessen
van van Enschut en van Twist in de rechten en promoveerde 19 Juni 1821 op een
proefschrift de Periculo quod assecuratoris est (Gron. 1821). Hierna vestigde hij
zich als advocaat te Amsterdam, waar zijne familie thuis hoorde. Deed hij reeds als
student veel aan belletrie, thans wijdde hij niet minder aan geschiedenis en economie
zijn aandacht. Daarenboven deed hij zich door menige verhandeling als ernstig
jurist
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kennen. Na grond in Gooiland gekocht te hebben, volgde hij met groote belangstelling
de beginnende ontwikkeling van deze streken en stichtte op de Laarderhoogte het
fraaie landgoed ‘Larenberg’. Over de hier heerschende rechtsverhoudingen, met
name den eigendom der markegronden, heeft hij verschillende studies het licht
doen zien, die, al moge men het met des schrijvers resultaten niet eens zijn, nog
thans voor dit netelig vraagstuk hun belang behouden. Het onderwerp der marken
heeft ook in later jaren zijn belangstelling niet verloren, toen hij, in Overijsel geplaatst,
in zijn anoniem verschenen Burgerschappen (Zwolle 1863) den eigendom der
markegronden opnieuw ter sprake bracht.
In 1827 rechter-plaatsvervanger te Amsterdam geworden, volgde in 1832 zijne
benoeming tot rechter, welke betrekking hij vervulde tot zijne benoeming in 1850
tot commissaris des konings in Overijsel. Dien post vervulde hij tot zijn dood.
Inmiddels was hij in 1848 lid van den gemeenteraad van Amsterdam en van de
Dubbele Kamer en daarop volgende Tweede Kamer geworden. Sinds 1837 was hij
met A. Perk directeur van de Maatschappij ter bevordering van de cultuur in Gooiland.
In 1826 was hij gehuwd met J o h a n n a M a r i a L e o p o l d i n a C a t h a r i n a
B r a n t s e n , uit welk huwelijk geene kinderen.
Behalve een aantal kleinere tijdschriftartikelen en recensies zijn van hem vooral
bekend: Verhandeling over het voorwerp van regterlijke beslissing in burgerlijke
zaken vooral in afscheiding beschouwd van den werkkring der administratie in Bijdr.
tot Regtsg. en Wetgeving I (1826); Iets over Gooiland, de ontginning van hetzelve
en de regten van het domein als eigenaar en der gebruikers (Amst. 1838); Wie zijn
de Geregtigden tot het gebruik van de Gemeente van Gooyland in Ned. Jaarb. v.
Regtsg. en Wetg. II (1840). Hiertegen richtte A. P e r k , secretaris van stad en lande
van Gooiland, zijn Verslag omtrent oorsprong en den aard der gebruikregten op de
heiden en weiden in Gooiland (1842), waarop Backer antwoordde met Verdediging
van het regt der dorpsgemeenten in Gooiland op de heiden en weiden aldaar gelegen
(Amst. 1842).
Zie: J. v a n D o o r n i n c k in Levensber. Letterk. 1866, 73-114 en over hem en
zijn geslacht: Heraldieke Bibliotheek 1874, 97 en 128.
van Kuyk

[Backer, Jacob Adriaensz.]
BACKER (Jacob Adriaensz.), schilder te Amsterdam, geb. te Harlingen 1608 en
overl. te Amsterdam 27 Aug. 1651. Eerst had hij te Leeuwarden onderwijs genoten
van Lambert Jacobsz., daarna omstreeks 1632 te Amsterdam van Rembrandt.
Behalve een vermoedelijk kort verblijf te Vlissingen, waar hij in 1638 vertoefd heeft,
woonde hij steeds te Amsterdam. Onder de leerlingen van Rembrandt behoort hij
tot degenen die hun meester het dichtst nabij gekomen zijn. Reeds in 1634 leverde
hij een regentessenstuk voor het Burgerweeshuis, dat tot de beste regentenstukken
der Hollandsche School behoort en dat nog op de oorspronkelijke plaats zijner
bestemming te genieten is. Ook het groote schilderstuk van 1642 in het Stadhuis
te Amsterdam vertoont nog goede qualiteiten, maar het regentenstuk van het
Nieuwezijds Huiszittenhuis van omstreeks 1650, in het Rijksmuseum te Amsterdam,
is van minder gehalte. Bijzonder fraai en zijn meester ten volle waardig zijn eenige
afzonderlijke portretten, vooral dat van Joh. Wtenbogaert (1634) in de
Remonstrantsche kerk te Amsterdam; S. Savry, J. Lutma en Th. Matham hebben
er verschillende gegraveerd. Daarentegen zijn zijne mythologische
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tafereelen gezocht in de compositie en van een onaangenaam koloriet; er zijn er in
de musea te Brunswijk en Kassel, en M. Mosyn heeft er gegraveerd. Zijn
teekeningen, meestal portret- en naaktstudies, zijn zeer gezocht. Een geteekend
zelfportret van 1638 is in de Albertina te Weenen, een ander is door P. Bailliu en
een derde door Th. Matham naar Th. de Keyser gegraveerd. Tot zijn leerlingen
behooren, behalve zijn neef Adriaen (kol. 55), o.a. Jan de Baen, Jan van Neck,
Bern. Vaillant en Mich. Willmann.
Zie: d e B i e , Gulden Cabinet 129, 130; S a n d r a r t 304; H o u b r a k e n I,
336-338; H o f s t e d e d e G r o o t , Houbraken 239; Oud-Holland XVIII, 226;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstl. i.v.
Moes

[Backer, Mr. Laurens]
BACKER (Mr. Laurens), geb. te Amsterdam in 1664, ongehuwd overl. te Rotterdam
25 April 1704. Waarschijnlijk heeft hij te Amsterdam gestudeerd en promoveerde
hij aldaar in de rechten. Hij vestigde zich daarna te Rotterdam, waar hij in 1692
benoemd werd tot lid van de vroedschap, wat hij tot zijn dood bleef. Van 1694-1700
was hij bewindhebber van de W.-I.C. der kamer Rotterdam, in 1695, 1699 en 1700
burgemeester, tusschen 1693 en 1702 meermalen gedeputeerde ter dagvaart en
van 1695-1699 en van 1702 tot zijn dood gecommitteerde raad.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Backerel, Hermes]
BACKEREL (Hermes), B a c k e r e e l , was afkomstig uit Ronsen, een plaatsje in
de Zuidelijke Nederlanden, waar de reformatie zeer veel invloed heeft gehad, en
o

een niet onbemiddeld man. Hij is zeker driemaal getrouwd geweest: 1 . blijkens een
o

lijst van nederlandsche vluchtelingen in Frankfort, met een zekere H e r m y n e ; 2 .
o

19 Jan. 1574 met A g n e s v a n P e e n e van Rousselare; 3 . 26 Febr. 1579 met
J a k e m i j n e v a n P e e n e van Rousselare, zijn dienstbode, waarschijnlijk een
familielid van de vorige. Daar deze Jakemijne 25 Sept. 1582 hertrouwt met Artus
van Campen van Antwerpen, moet Backerel voordien gestorven zijn. Uit zijn tweede
huwelijk werden twee kinderen geboren: M a r i a (gedoopt 2 Feb. 1575) en J o n a s
(gedoopt 7 Oct. 1576).
Voor 't eerst treffen we hem aan in 1553. Dan reist hij - met de, na den dood van
koning Eduard VI uit Londen uitwijkende nederduitsche vluchtelingenkerk, die daar
door a Lasco, Micron en Utenhove was gesticht en in welken kring hij schoolmeester
en ook ouderling was geweest - naar Denemarken en vandaar - toen in verschillende
lutherschgezinde steden in die streken geen opname voor hen te vinden was - naar
Oost-Friesland. Op dien zwerftocht had een debat van hem met Menno Simons
plaats.
In Emden aangekomen werd hij daar spoedig een bij den kerkeraad gewaardeerde
persoonlijkheid. Meermalen komt zijn naam in de acta voor, en herhaaldelijk werd
van zijn hulp gebruik gemaakt voor de bevordering der Reformatie in het vaderland.
O.a. ging hij - na reeds in het voorjaar van 1557, hoewel vergeefs, te zijn beroepen
door de nederduitsche vluchtelingenkerk te Frankfort - in 1558 met Johannes
Dyrkinus naar Antwerpen om daar zoo mogelijk de moeilijkheden bij te leggen, die
door Adriaen van Haemstede waren in 't leven geroepen. Kort daarop bevond hij
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zich te Aken (5 Mei 1558 was hij er al geweest, maar weer vertrokken; en 13 Juni
van dat jaar werd hij er opnieuw heengezonden) onder de leidende figuren der
nederduitsche vluchtelingenkerk, die daar juist omstreeks dien tijd was tot stand
gekomen. Lang kon hij daar echter niet
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blijven. De magistraat der stad noodzaakte de gemeente spoedig weer tot vertrek.
Eerst deed men een poging om in Worms opname te vinden. Hermes stelde met 't
oog daarop zelfs een belijdenis op en zond die aan de overheid van die stad, aan
keurvorst Frederik III van de Paltz en aan hertog Christoffel van Wurtemberg. Maar
vergeefs. Laatstgenoemde was tot meewerking niet te bewegen. Niet onwaarschijnlijk
is toen een groot gedeelte der gemeente maar naar Frankfort getrokken. Backerel
althans deed het zeker. In 1560 treffen we hem in die stad, - waar hij trouwens ook
vroeger reeds eens moet zijn geweest - aan. Ook hier bleef hij echter maar weer
betrekkelijk korten tijd. Vóór 1566 was hij weer in Oost-Friesland terug en werd daar
predikant te Jemgum (Jemmingen). Nog in 't zelfde jaar werd hij echter door de kerk
van Emden uitgezonden om in Holland eenigen tijd de reformatie te gaan steunen
HoeIang hij dit gedaan heeft, is niet te zeggen. Volgens een vrij veelvuldig verspreid
bericht werd hij in 1568 te Jemmingen, na den slag, die daar in dat jaar heeft plaats
gehad, wreed vermoord. Maar - zooals boven reeds bleek - is dat bericht onjuist
o

(vgl. ook J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat. Arch. III (Cantabr. 1897) n . 485).
Integendeel vinden we hem in 1574 en later nog verscheiden jaren in Engeland.
Het laatste bericht, dat aangaande hem aan te treffen was, is een notitie in de
londensche kerkeraadsprotocollen sub 21 Mei 1579, waar gemeld wordt dat twee
ouderlingen hem hebben vermaand over zijn roekeloos leven, waarin hij een tijd
heeft gewandeld, en dat hij daarover met tranen Ieedwezen heeft betuigd en
beterschap beloofd, waarna de zaak voor afgedaan werd beschouwd.
Zie: W.J.C. M o e n s , The marriage, baptismal and burial registers ... of the Dutch
Reformed Church London (Lymington 1884); J.H. G e r r e t s e n , Micronius. Zijn
leven zijn geschriften, zijn geestesrichting (Nijm. 1895) 43, 50; F. P i j p e r , Jan
Utenhove. Zijn leven en zijn werken (Leiden 1883) 80, 184; E. M e i n e r s ,
Oostvrieschlandts Kerkelijke Geschiedenisse (Gron. 1738) I, 379, 381, 383, 418; II
387; A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908).
register en bldz. 333, 341, 404, 421-423; M. S c h o o c k , De bonis vulgo dictis
ecclesiasticis (Gron. 1651) 483, 484; Tomus I Actorum des Frantzosischen und
o

Niederlandischen Kirchenwesens de A. 1554-1561. f . 166 Register derjeneger so
sich zu der Niderlendisscher kirchen zu Francfurt begeben haben 16 Juli anno 60.
(Archiv der Stadt Frankfurt am Main); Acta van den Kerkeraad der Nederd.
vluchtel.kerk te Londen, sub 5 Febr. en 21 Mei 1579, naar een copie in 't bezit van
Dr. A. Kuyper; O. R e d l i c h , Jülich-Bergische Kirchenpolitik II (Bonn 1911), 718.
van Schelven

[Backhuysen, Ludolf]
BACKHUYSEN (Ludolf), geb. te Emden 18 Dec. 1631, overl. te Amsterdam in Nov.
1708, was de zoon van G e r h a r d B a c k h o u s , die vroeger schrijver bij het
gerechtshof te Aurich geweest was, en M a r g a r e t h a J a n s e n . Ludolf kwam in
1649 te Amsterdam op kantoor bij Guilielmo Bartolotti, die ook uit Emden afkomstig
was. Daarnevens oefende hij zich in het schoonschrijven, en in 1656 wordt hij zelf
in een officiëel stuk als schoonschrijver vermeld. Ondertusschen gaven Aldert van
Everdingen en Hendrick Dubbels hem onderwijs in het teekenen en schilderen, en
hij ontwikkelde zich spoedig tot een uitstekend zeeschilder. Een teekening met
olieverf van de Admiraliteitswerf, in het Rijksmuseum te Am-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

59
sterdam, in de manier van den ouden Willem van de Velde, is waarschijnlijk een
voorbeeld van zijn eerste proeven op dit gebied. Toen de stad Amsterdam in 1665
een beleefdheid wilde bewijzen aan den franschen minister Hugues de Lionne,
bestelde zij bij Backhuysen een groot gezicht op het IJ, dat thans in het Louvre
hangt. Ook van der Helst waardeerde zijn kunst, en liet hem op verschillende van
zijn portretten van admiralen achtergronden schilderen. Zijn roem steeg zóó hoog,
dat Peter de Groote, de koning van Pruisen, de keurvorst van Saksen en de
groothertog van Toscane, zijn atelier met een bezoek vereerden; van den eerste
wordt gemeld, dat hij teekenonderwijs van hem zou genoten hebben. Hij is viermaal
getrouwd: 30 Aug. 1657, wonend in de Haarlemmerstraat, met L y s b e t L u b b e r s ;
29 April 1660, toen en in 1657 nog ‘teekenaar’ genoemd, wonend in de Nes, met
C a t h a r i n a B e v e l : 26 Juli 1664, nu als ‘schilder’, wonend op den Nieuwen Zijds
Voorburgwal, met A l i d a G r e f f e t , weduwe van A l d e r t N i c k e , en 10 Mei
1680, wonend op den Singel, met A n n a d e H o o g h e , een nicht van Romijn de
Hooghe. Na een langdurig ziekbed stierf bij te Amsterdam en werd 17 Nov. 1708
in de Westerkerk begraven. Naast Willem van de Velde is hij nog lang als een der
grootste zeeschilders verheerlijkt, maar later heeft men toch ingezien, dat hij nimmer
de hoogte van van de Velde heeft bereikt; zijn zware luchten, zijn wollige golven en
zijn dikwijls bonte stoffage staan er te ver van af. Toch kan men hem groote
verdiensten niet ontzeggen, vooral in het afbeelden van een hevig bewogen zee,
en in zijn vroegere werken heeft hij vooral blijk gegeven van een beschaafd gevoel
voor de natuur. Van deze vroege werken hangt er een van 1658 in het museum te
Leipzig, en een ander, eveneens van 1658, in het museum te Hamburg. Zeldzaam
zijn zijn werken niet; men vindt er bijna in iedere groote verzameling, meestal
havengezichten of voorstellingen van de open zee; sIechts zelden heeft hij hier een
bijbelsche stoffage in geschilderd, zooals in het museum te Kopenhagen; stoffage
aan gebeurtenissen van zijn tijd ontleend komt meer voor. Ook op het gebied van
het portret heeft hij zich bewogen, en, wanneer de portretten van kleinen omvang
waren, niet ongelukkig; een levensgroot portret ten voeten uit van Petrus Francius,
in de universiteit van Amsterdam (1688) en een van Antonides van der Goes, mede
aldaar (1680), zijn echter weinig verkwikkelijk. Teekeningen van zijn hand komen
zeer veel voor, en voor een reeks etsen heeft hij 22 Oct. 1701 een privilege van de
Staten van Holland gekregen. Tot zijn leerlingen behooren Jan en Hendrik Rietschoof,
Michiel Maddersteg, Jan Dubbels, Pieter Coopse en de dilettant Anthonie Rutgers.
G e r r i t B a c k h u i j z e n en L u d o l f B a c k h u i j z e n d e J o n g e waren
kleinzoons van hem. Zijn portret is herhaaldelijk door hemzelf geschilderd; een van
1699 is in het Rijksmuseum te Amsterdam, een door Willem van Mieris in 1697
geschilderd in het museum te Schwerin; ook hebben J. Gole en J. Houbraken het
gegraveerd.
Zie: H o u b r a k e n II, 236-244; S m i t h , Catalogue VI, 405-455; IX, 777-785;
Jahrbücher Emden VII, 2, 67; Oud-Holland III, 59, 60; XI 30-33; Obreen's Archief
VII, 161; v a n d e r W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 73; B a r t s c h ,
Peintre-graveur IV, 275-283; W e i g e l , Supplement 197-200; F.C. W i l l i s , Die
niederländische Marinemalerei 90; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstl. in voce.
Moes
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[Bacx, Johan of Bax]
BACX (Johan) of B a x , geb. ± 1540 te 's Hertogenbosch, overl. na 1600. Hij was
een zoon van J a c o b B., rentmeester-generaal der Staten van Brabant in het
kwartier van 's Hertogenbosch (geb. ± 1517, overl. 31 Mrt. 1591) en A n n a B a c k
(overl. 18 Juni 1604). In 1578 werd hij tot gouverneur van Heusden benoemd, van
waar uit hij den omtrek van 's Hertogenbosch brandschatte; in 1584 nam hij deel
aan de begrafenis van Prins Willem I. Drie jaren later was hij gouverneur van Muiden
en hield deze plaats voor Leicester; in 1592 werd hij met zijn kornet ruiterij tot
versterking van het leger der Staten aangenomen. Tot kolonel opgeklommen, voerde
hij in den slag bij Nieuwpoort het bevel over een deel der ruiterij en dreef met zijn
broeder Marcelis (zie hieronder) de spaansche ruiterij tot binnen de stad op de
vlucht. Hij was gehuwd met M a r i a v a n H u c h t e n b r o e k .
Zijn portret, door een onbekende geschilderd, is bij den heer W.F. van Erp Taalman
Kip te 's Gravenhage.
Zie: C.P.F.G. v a n E m d e , Krijgsbedrijven en levensbijzonderheden van de
gebroeders Bax, in Kronijk Hist. Genootschap te Utrecht, 1859, 173; R. v a n
B r e u g e l , Het geslacht Bax, ibid. 1860, 226; C h . C.V. V e r r e y t , Iets over J., P.
en M. Bax in Navorscher XLII (1892) 624.
Eysten

[Bacx, Marcelis]
BACX (Marcelis), geb. ± 1556 te 's Hertogenbosch; overl. April 1617 te
Bergen-op-Zoom. Hij was de jongste broeder van den voorg. en den volg., en nam
aan de meeste krijgsverrichtingen van Paulus deel (zie hieronder). In 1581 nam hij
deel aan een ruitergevecht bij Lochem tegen de troepen van Verdugo, door
Hohenlohe van Lochem verdreven. Bij deze gelegenheid werd hij ernstig gewond
en kon slechts met moeite ontkomen. Ook werd hij bij het gevecht voor Steenbergen
(zie PauIus) gekwetst. In December 1589 leverde M.B. een ruitergevecht op de
Calmpthoutsche heide tegen de Spanjaarden, die een convooi, van Antwerpen
komende, geleidden. De vijand werd verslagen, verloor vele manschappen aan
dooden en gevangenen en het konvooi werd genomen. In 1591 (Mei) wist M.B. het
door de Spanjaarden belegerde fort Knodsenburg te ontzetten, terwijl hij in 1592,
bij het beleg van Coevorden, aan Verdugo het ontzet belette. 8 Juni 1593 versloeg
hij op de heide bij Ravels, met 190 man, 400 vijandelijke ruiters onder den markies
van Varambon. In het onbesliste gevecht bij Wezel, 2 Sept. 1595, overdekte M.B.
zich met roem en wist een meesterlijken aftocht te bewerken, evenals eenigen tijd
later in het gevecht bij Rijnberk. In Januari 1596 deden de ruiters van M.B. van
Bergen-op-Zoom uit een tocht naar Maastricht en behaalden daar enkele voordeeIen.
Later in het jaar deed hij met de ritmeesters du Bois en Donk van Bergen-op-Zoom
uit een grooten pIundertocht in het land van Hulst. Een der grootste wapenfeiten
van M.B. was zijn aandeel aan den slag bij Turnhout (Januari 1597). Hierna werd
hij tot bevelhebber over de ruitertochten in Brabant aangesteld, terwijl later de
Staten-Generaal hem tot commissaris-generaal en sergeant-majoor van de ruiterij
benoemden. In den slag bij Nieuwpoort wist hij, als aanvoerder van een deel der
ruiterij, de spaansche cavalerie onder graaf Belgiojoso tot binnen de poorten van
Nieuwpoort op de vlucht te drijven. Nog deed hij een schitterenden tocht op 8 October
1602, bij Bilsen, nabij Maastricht; hij nam 5 kornetten spaansche ruiterij gevangen,
vernietigde er één, die in een kerk gevlucht was en kwam met grooten buit, 500
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paarden en 200 gevangenen, naar Bergen-op-Zoom terug. November d.a.v. nam
M. onder graaf Lodewijk Gunther van Nassau deel aan een tocht in het
Luxemburgsche, en kreeg hij de opdracht Marche, Fransinne en St. Hubert te
rantsoeneeren. Tijdens het gevecht van Mei 1604, bij Stampershoek, tegen de
ruiterij van don Louis de Velasco, versloeg M.B. de Spanjaarden, met 3 compagnieën
ruiterij; bij deze gelegenheid werd hij gewond. In Oct. 1605 gelastte prins Maurits
zijn broeder Frederik Hendrik met 3000 man voetvolk en 16 compagnieën ruiterij
(waarvan 8 onder M.B.) de Spanjaarden onder generaal Trivulzio bij Ruhrort aan
te vallen. Bij Mühlheim leverde B. een ruitergevecht en redde bij deze gelegenheid
prins Frederik Hendrik het leven. Eenigen tijd daarna wist hij een compagnie ruiters
op den terugweg van Brussel bij Eindhoven in de pan te hakken. 27 April 1606 werd
hij als opvolger van zijn broer Paulus tot gouverneur van Bergen-op-Zoom benoemd;
toch stelde hij zich nog steeds voor den dienst te velde beschikbaar. In Januari 1608
werd hem opgedragen de afgevaardigden van den Aartshertog af te halen te Lier
en naar 's Gravenhage te geleiden. In 1610 was hij weder te velde (Mei) en streed
met een ruiterafdeeling onder Frederik Hendrik tegen de troepen van den Aartshertog
in het land van Luik. Hij werd evenals Paulus in de kerk te Bergen-op-Zoom
begraven. M.B. was op 21 Aug. 1607 te Bergen-op-Zoom gehuwd, met A n n a
M a r i a B e r c h , bij wie hij 4 kinderen verwekte.
Zijn portret, door een onbekende geschilderd, is bij den heer W.F. van Erp Taalman
Kip te 's Gravenhage.
Zie dezelfde bronnen als hierboven; verder B a s e l i u s , Historisch verhael
inhoudende sekere notabele explooten van oorloge in de Nederlanden sedert het
oprichten van de compagniën der Gouverneurs en Ritmeesters Paulus en Marcelis
Bax (1615); B o s s c h a , Neerland's Heldend te Land, I 205, 219 noot 1, 228, 236,
237-240, 252, 268 noot 1, 277, 325, 335 noot 4.
Eysten

[Bacx, Paulus]
BACX (Paulus), geb. 1550 te 's Hertogenbosch, overl. voorjaar 1606 te
Bergen-op-Zoom. Hij was een broeder van de twee voorg. Sedert 1576 diende hij
met zijn broeder Marcelis op eigen kosten in den oorlog tegen Spanje, totdat Marcelis
in 1581 commissie kreeg om een compagnie ruiterij in dienst van den lande op te
richten; het bevel hierover liet hij echter aan zijn broeder Paulus over. Met vergunning
van den Prins van Oranje nam hij zijn standplaats te Bergen-op-Zoom. Van daar
uit deden de beide broeders vele uitvallen, o.a. tegen het garnizoen van Steenbergen,
waar de gouverneur Stemborn het bevel voerde. De vijand vluchtte in een toren en
moest zich later met groote verliezen overgeven. Korten tijd later streden de
gebroeders onder den maarschalk de Biron, wederom in de buurt van Steenbergen,
met hun ruiterij deel uitmakende van de fransch-zwitsersch-engelsche troepen. Een
maand vóór de overgave van Antwerpen aan Parma (1585) streden de Bacxen met
succes in een ruitergevecht tegen den Markies del Gasto bij Stabroeck, doch werden
later beiden gevangen genomen. Paulus was reeds aan de hand gekwetst. Later
werden zij uitgewisseld. Op 27 Mei 1586 wisten de Bacxen een convooi fourage
enz., uit 's Hertogenbosch naar Antwerpen vertrokken, bij St. Antonie Capelle aan
te vallen en te veroveren. In November 1588, na het ontzet van Bergen-op-Zoom,
werd P. Bacx door den gouverneur der vesting, Willoughby, in naam der koningin
van
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Engeland tot ridder geslagen. Voorts ontvingen de broeders toen een groote gouden
medaille en een tweede in 1591. In April 1589 namen zij, na een mislukten aanslag
op Bergloon, het stadje Thienen bij verrassing in, plunderden het en keerden daarna
naar Bergen-op-Zoom terug. In Mei van het volgend jaar voerden zij een ruitergevecht
met de Spanjaarden op de heide bij Calmpthout, versloegen de vijanden, vervolgden
hen tot in de grachten van Dambrugge en verijdelden de voorgenomen versterking
van de Oordammerschans. Tijdens het verlof van den gouverneur van
Bergen-op-Zoom, Thomas Morgan, naar Engeland, werd P.B. tijdelijk (Nov. 1592)
tot gouverneur dier vesting benoemd en later definitief. In het jaar 1605 (21 Augustus)
wist hij een aanval op de vesting, die reeds een begin van succes had, nog bijtijds
af te slaan en den vijand op de vlucht te drijven. Zijn groote kloekheid ontving in een
bijzonder schrijven van de Staten-Generaal groote waardeering. Op 20 Sept. d.a.v.
werd de vesting opnieuw en thans met meerdere kracht door de troepen van den
Aartshertog onder du Terrail aangevallen, doch ook nu wist B. den vijand met groote
verliezen af te slaan. P.B. werd in de Groote Kerk te Bergen-op-Zoom ter aarde
besteld; het prachtige grafmonument werd in 1747 geheel en al verwoest. Hij was
in 1588 gehuwd met E l i s a b e t h V e r s i m s , bij wie hij onderscheidene kinderen
had.
Zie dezelfde bronnen als bij de twee voorg. artt. en B o s s c h a , Neerl. Heldend.
te Land I, 205, 206, 226, 236-238, 268 noot 1, 311, 316, 335 noot 4.
Eysten

[Baden, Hans Jurriaensz. van]
BADEN (Hans Jurriaensz. v a n ), schilder te Amsterdam, is omstreeks 1604 geboren
en stierf, na viermaal gehuwd geweest te zijn, in 1663. Hij schiIderde kerkinterieurs
en dergelijke stukken, soms gestoffeerd door bijbelsche stoffage, zoo een met een
voorstelling van Christus en de overspelige vrouw, gedateerd 1641 (indertijd in de
coll. Hammer te Stockholm). Zijn werken, die tijdens zijn leven tamelijk goed betaald
zijn, komen thans weinig voor; er zijn er o.a. in het museum te Stuttgart en in de
Ermitage te St. Petersburg.
Zie: Oud-Holland III, 60; Obreen's Archief V, 13; G r a n b e r g , Les collections
privées 189; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Baden, J. van]
BADEN (J. v a n ), heeft voor het in 1675 te Amsterdam verschenen boek 't
Verwaerloosde Formosa eenige etsen gemaakt.
Moes

[Badens, Francesco]
BADENS (Francesco), schilder te Amsterdam, geb. te Antwerpen in 1571, gest. in
1618. Reeds als klein kind woonde hij te Amsterdam, waarheen zijn vader Joost B.
(die volgt) vermoedelijk nog in het einde van 1576 vertrokken was. Van omstreeks
1593 af woonde hij in Italië, vermoedelijk te Venetië, totdat hij in 1598 te Amsterdam
een huis kocht in de Kalverstraat, daar huwde met M a r y k e n M u n n i c x en er
sedert gevestigd bleef, door zijn tijdgenooten hoog geacht. Daar ons van zijn werken
geen enkel bekend is, kunnen wij niet beoordeelen, in hoeverre de loftuitingen van
Theod. Rodenburg in 1617 overdreven zijn. Uit de beschrijvingen van van Mander
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en uit prenten door Egb. van Paenderen en Bern. Lens naar werken van hem
gegraveerd (deze een Bacchus, Venus en Ceres, gene een St. Hieronymus) kunnen
we echter opmaken, dat hij gedurende zijn verblijf in Italië zich voornamelijk de
venetiaansche meesters tot voorbeeld gesteld heeft. Helaas is ook een in 1618 door
hem voor den Voetboogdoelen te Amsterdam geschilderd schutterstuk verloren.
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Tot zijn leerlingen behooren o.a. Adr. van Nieulandt, Jeremias van Winghe, Philips
Lysart en de dichter Gerbrand Adriaensz. Bredero. Zijn gegraveerd portret komt
voor in den door H. Hondius uitgegeven reeks schilderportretten.
Zie: v. M a n d e r , Schilderboeck (ed. 1618) 211 vo.; Obreen's Archief V, 35; OudHolland I, 197; III, 172; IX, 189; XXI, 79; B r e d e r o , Nederduytsche Poëmata (Amst.
1644); v a n d e r W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 155; T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in voce.
Moes

[Badens, Jan]
BADENS (Jan), broeder van den vorige, is te Antwerpen 18 Nov. 1576 geboren,
doch daar zijn vader vermoedelijk reeds in het laatst van 1577 naar Amsterdam
verhuisd is, zal hij zijn opleiding wel daar genoten hebben, wellicht van zijn ouderen
broeder. Wij weten van hem alleen, dat hij Duitschland en Italië bereisd heeft en al
een goeden naam als schilder had, toen hij op reis naar huis door soldaten
geplunderd en in 1603 aan de gevolgen daarvan gestorven is.
Zie: v a n M a n d e r , Schilderboeck (1618) 212 recto.
Moes

[Badens, Joost]
BADENS (Joost), schilder te Amsterdam, komt in 1569 in het St. Lucasgild te
Antwerpen voor als meesterszoon, en was de vader van de beide vorigen. Kort na
18 Nov. 1577 verhuisde hij naar Amsterdam en daar stierf hij in 1604. V a n
M a n d e r noemt hem een onbeduidend schilder. Werken van hem zijn niet bekend.
Zie: v a n M a n d e r , Schilderboeck (1618) 211 verso.
Moes

[Baders, Arnold en Tobias]
BADERS (Arnold en Tobias) gebroeders, waren orgelmakers, die als zoodanig in
het derde kwartaal der 17e eeuw in Friesland werkten: in 1645 te IJlst, in 1653 te
Dronrijp. Waar zij woonden blijkt niet, waarschijnlijk echter te Leeuwarden; want
E r n e s t B a d e r s , een zoon van Arnold, die in zijn Poemata varii argumenti (Leov.
1702), 138-140 twee latijnsche lofdichten op zijn vader en zijn oom Tobias
publiceerde noemt zich aldaar Leovardiensis. Familierelatie met den Duitscher
Daniël Bader, die in 1600 en 1607 als orgel- en als clavecimbelmaker te Antwerpen
werd geadmitteerd, is waarschijnlijk, maar niet aangetoond (d e B u r b u r e ,
Recherches sur les facteurs de clavecins etc. d' Anvers (1863) 25; G o e h l i n g e r ,
Geschichte des Klavichords (1910) 64).
Zie: K n o c k , Dispositien 10, 19, 35; Navorscher 1874, 226, 227.
Enschedé

[Baders, Conrad]
BADERS (Conrad), orgelmaker, begon in 1667 het orgel te Anjum in Friesland in
1668, na zijn overlijden, voltooid door H. Jans.
Zie: K n o c k , Dispositien 11.
Enschedé
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[Baders, Johan Godfridt]
BADERS (Johan Godfridt), orgelmaker, was 11 Mei 1691 getuige van François
Groenhagen, toen deze te 's Gravenhage testeerde.
Zie: Alg. nederl. Familieblad XII (1895) 38.
Enschedé

[Baders, Tobias]
BADERS (Tobias), orgelmaker, denkelijk dezelfde als de in art. Arnold en Tobias
Baders (zie boven) genoemde, bouwde in 1668, samen met C o e n r a a d B a d e r s ,
het orgel te Arum.
Zie: K n o c k , Dispositien 12.
Enschedé

[Badius, Otto]
BADIUS (Otto), geb. 1594 te Aken, gest. 8 Mei 1664 te Amsterdam. Zijn vader
heette J o h a n n e s , terwijl hij ook wel A r n o l d u s wordt genoemd. Te Rödingen
in 't Guliksche geboren, heeft deze eerst te Dusseldorp onder von Monheim en na
1585 aan de Universiteit te Herborn gestudeerd. Reeds vroeg had de pastoor van
zijn geboorteplaats, Arnold Schuchen of Schoegen van Esch, die vanaf 1539 te
Rödingen stond, reformatorischen invloed op hem geoefend. Na afloop
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zijner studiën werd hij predikant te Heidelberg. terwijl hij later ook te Selz in den
Elzas heeft gestaan, waar hij tevens aan de door Frederik III van de Paltz in 1575
opgerichte school als leeraar is werkzaam geweest. In 1577 om de
regeeringsverwisseling in dat land eruit verdreven, kwam hij het volgend jaar bij de
kruisgemeente te Keulen in dienst. Als haar predikant woonde hij in 1581 de nationale
Synode van Middelburg bij; terwijl hij tevens in die kwaliteit aanleiding er toe werd,
dat de vader van den bekenden Conradus Vorstius zijn zoon besloot te laten
studeeren. 5 Apr. 1590 werd hij op bevel der keulsche regeering tijdens een
godsdienstoefening gevangen genomen. Zeven dagen later, op voorspraak van
Johan Casimir en Willem van Hessen weer vrijgelaten, maar tegelijkertijd uit de stad
verbannen, is hij predikant geworden bij de kruisgemeente te Aken en niettegenstaande zoowel Siegen als Steinfort pogingen deden om hem aan zich te
verbinden; terwijl hij in zijn sterfjaar ook nog in aanmerking kwam voor een beroep
naar Amsterdam - tot zijn dood in 1597 dat gebleven.
Zijn zoon Otto werd 11 Apr. 1611 ingeschreven aan de Herborner hoogeschool,
na van 1607 af te zijn onderwezen aan het paedagogium in diezelfde stad en te
Siegen. 1620 werd hij predikant te Hückelhoven en Lövenich in 't land van Gulik.
17 Sept. van datzelfde jaar werd hij echter - op verzoek van Heinrich Velthusen en
andere uitgewekenen uit Gulik, Kleef en Berg, uit Aken en uit Keulen - reeds
beroepen naar Amsterdam, met 't oog op een daar in te richten hoogduitschen
dienst. 1 Dec. 1620 aanvaardde hij zijn werk. Niet lang daarna kwam hij echter tot
het inzicht, dat het hebben van een geheel afzonderlijke kerkformatie voor de
Duitschers wenschelijker was. 1 Febr. 1624 requestreerde hij in dien geest bij den
kerkeraad. Niettegenstaande deze, hoewel over Badius' manier van optreden in
casu ontevreden, niet ongeneigd scheen om aan zijn verzoek te voldoen: toen 11
Dec. 1625 de kerk van Dordrecht een beroep op hem uitbracht, zou hij gegaan zijn,
indien men te Amsterdam niet geweigerd had hem te laten trekken. Tot zijn emeritaat
in 1659 is hij toen in die stad gebleven. Sedert Febr. 1626 was hij er echter niet
meer hoogduitsch maar nederduitsch predikant. Zijn schriftelijke nalatenschap
bestond in de vertaling van een engelsch boekje van A r t h u r D e n t , dat hij in
1640 te Amsterdam 't licht deed zien onder den titel van Voetpat der eenvoudiger
menschen, nadat reeds vroeger een vertaling ervan door P e t r u s v a n
N i e u w r o e y , predikant te Zijdervelt was verschenen. Naar aanleiding van een
verdichte of werkelijke liefde van Badius voor de dochter van den amsterdamschen
oud-schepen J a n W i l l e m s z . B o o g a e r d (is 't laatste het geval dan misschien
in verband, met een zelfde huwelijksaangelegenheid, waarover hij eenigen tijd
tevoren den kerkeraad voldoening moest geven?) maakte V o n d e l op hem zijn
bekend hekeldicht: Een Otter int Bolwerck (1630).
Zie: B o r g e r Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); V i s s c h e r
e n v a n L a n g e r a a d , Het protestantsche Vaderland in voce; het bij
laatstgenoemden aangehaalde G.J. V o s A z n ., Amstels Kerkelijk leven (Amst.
1903) 39, 80, 81; E. S i m o n s , Kölnische Konsistorialbeschlüsse (Bonn 1905) 132
n. 1, 137, 350, 351 n. 2; B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , Vondel met Roskam
en Rommelpot ('s Grav: 1891) 50, 51; Theologische Arbeiten aus dem Wissenschaftl.
Predigerverein N.F. Heft XII (1910) 35; Z e d l e r u. S o m m e r Die Matrikel der

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

65

Hohen Schule und des Pädagogiums zu Herborn (Wiesbaden 1908) register.
van Schelven

[Baelde, Mr. Pieter (1)]
BAELDE (Mr. Pieter) (1), ged. te Rotterdam 7 Oct. 1710, begr. aldaar 4 Nov. 1763,
was een zoon van J a n B a e l d e en C l a e s i e L e e n d e r t s B o o s t e r t . Hij
werd 16 Aug. 1728 als student te Leiden ingeschreven (met onjuisten leeftijd in het
gedr. Alb. Stud.) en promoveerde aldaar 12 Oct. 1733 in de rechten, op een diss.
de Beneficio Inventarii. In 1744 werd hij tot vroedschapslid gekozen in zijn vaderstad,
wat hij tot zijn dood bleef. Burgemeester was hij in 1759 en 1760, gedeputeerde ter
dagvaart meermalen tusschen 1745 en 1761 en gecommitteerde raad van
1750-1757. In het college der admiraliteit op de Maas had hij in 1762 zitting gekregen.
Hij huwde 22 Maart 1745 te Rotterdam met M a r i a J o h a n n a v a n d e r S t a e l .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Baelde, Pieter (2)]
BAELDE (Pieter) (2), geb. te Rotterdam 21 Mei 1738, overl. aldaar 11 Juni 1822,
zoon van R u d o l f B a e l d e en M a r i a B i s d o m , was in 1766 en 1767 schepen
te Rotterdam evenals in 1786, doch werd 29 April 1787 door den Prins afgezet; van
1795-1798 bracht de omwenteling hem opnieuw in de regeering, in 1811 eindelijk
werd hij tot municipalen raad benoemd, doch in 1814 trad hij voor goed af. Van
1768 tot zijn dood behoorde hij tot de directeuren van de Maatschappij van
assurantie, disconteering en beleening en sinds 1821 tot de directeuren van den
Levantschen handel en navigatie in de Middellandsche zee der kamer Maze.
Hij huwde 8 Jan. 1775 te Haarlem met A n n a C a t h a r i n a l a C l é .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, waar van hem twee personen gemaakt zijn; Rott.
Jaarboekje VI, 72; V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en Wapenboek I, 18, waar
hij ten onrechte baljuw en lid der 2de kamer wordt genoemd.
Moquette

[Baen, Jacob de]
BAEN (Jacob d e ), schilder, is Maart 1673 in den Haag geboren en was zoon en
leerling van den volg. In 1693 kwam hij in Engeland onder de hofhouding van koning
Willem III en de daar door hem geschilderde portretten werden geroemd, o.a. een
van den in 1700 gestorven hertog van Gloucester, levensgroot ten voeten uit.
Reeds eenige jaren vóór 1700 was hij door Frankrijk naar Italië gereisd en bleef
geruimen tijd aan het hof van den groothertog van Toscane, voor wien hij behalve
portretten ook historische tafereelen in fresco schilderde. Te Rome werd hij
opgenomen in de ‘bent’ en kreeg daar wegens zijn forsche gestalte den naam
G l a d i a t o r . Nadat hij in het gevolg van een duitschen prins naar Weenen gereisd
was, is hij spoedig daarna in 1700 gestorven.
Zie: H o u b r a k e n II, 314; v a n G o o l II, 466; H o e t , Aanmerkingen 27; Obreen's
Archief IV, 168, 169.
Moes

[Baen, Jan de]
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BAEN (Jan d e ), portretschilder te 's Gravenhage, geb. te Haarlem 20 Febr. 1633,
overl. te 's Gravenhage in 1702, was de zoon van een koopman en van de zuster
van den schilder Heinrich Pieman te Emden, bij wien hij, jong verweesd, zijn intrek
nam en die zijn eerste meester was. Omstreeks 1645 werd hij naar Amsterdam
gezonden in het atelier van Jacob Backer, waar hij drie jaar bleef. Hij is een degelijk
portretschilder geworden, maar van zijn portretten, die te Amsterdam, stellig nog
onder den invloed van Backer, geschilderd zijn, is ons geen enkel bekend. In 1660
verhuisde hij naar den Haag en daar verwierf hij zich een aanzienlijke plaats als
een vooral in hofkringen gezocht portretschilder. Karel II ont-
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bood hem naar Londen, waar hij den koning, de koningin en vele hovelingen
schilderde. Ook de hertog van Celle (in de Universiteit te Göttingen), de groothertog
van Toscane, herhaaldelijk de Prins van Oranje - diens portret van 1667 is in het
bezit van den duitschen keizer - en de gebroeders Jan en Cornelis de Witt (museum
te Dordrecht) werden door hem geschilderd. Vermoedelijk was dit laatste de oorzaak,
dat hij zich gedurende de onlusten in den Haag in 1672, ofschoon hij toen kapitein
der schutterij was, schuil hield. Te vergeefs ontbood Lodewijk XIV hem, toen deze
in dit jaar in ons land vertoefde. Hij bleef in de gunst van Willem III en taxeerde in
1675 de schiIderijen nagelaten door Amalia van Solms. De Groote Keurvorst
benoemde hem 23 Juli 1676 tot zijn hofschilder, maar van een verblijf te Berlijn is
niets bekend. Van 1666 af was hij herhaaldelijk hoofdman, 1671, 1672 en 1676
deken van Pictura en in 1699 regent van de Academie. Zóó groot was de afgunst
op zijn roem, dat door collega's zelfs tweemaal een aanslag op zijn leven is beproefd,
waarbij hem eens een vinger is afgesneden. Tot de beste van zijn zeer veelvuldig
voorkomende portretten behooren die van Hieronymus van Beverningk en diens
vrouw (1673) in het Rijksmuseum te Amsterdam. Minder gelukkig was hij in zijn
regentenstukken, waarvan er een van 1675 in de Lakenhal te Leiden, een van 1682
in het Gemeentemuseum te 's Gravenhage, twee van 1683 en 1684 in het
Rijksmuseum te Amsterdam en een van 1686 in het museum te Hoorn hangt. De
achtergronden op zijn portretten zijn dikwijls door Barend Appelman en de kleeren
door Johannes Vollevens geschilderd. Voortreffelijk is de eene ets, die van hem
bekend is, voorstellende den brand van het amsterdamsche stadhuis in 1652.
Hij verdiende zeer veel, maar had een groot gezin te onderhouden, behalve vier
eigen kinderen drie van zijn zuster en vijf van een schoonzuster. 8 Maart 1702 is
hij uit zijn woning aan het Noordeinde ten grave gedragen. H. Bary, Abr. Bloteling,
Jan Visscher, P. Philippe, P. van Gunst, D. Coster e.a. hebben vele van zijn portretten
gegraveerd. Tot zijn leerlingen behoorden, behalve zijn zoon Jacobus, zijn neef Jan
van Sweel, en zijn schoonzoon D. Vincentius, o.a. Joh. Vollevens, Nic. van
Ravesteyn, J.F. Bodecker en H. van Limborgh. In het museum te Dresden hangt
zijn zelfportret; een ander portret van hem is door Sam. Blesendorf, die in 1679 in
den Haag vertoefde, geteekend en in zwartekunst uitgegeven.
Zie: H o u b r a k e n II, 303-314, 321, 322; J a c . v a n d e r D o e s , 's Graven
Hage (1668) 91; J.C. W e y e r m a n , Leven der schilders IV, 136; Obreen's Archief
IV, 79, 136, 173; V, 85-89, 131; Ned. Spectator 1875, 349; 1877, 4, 5; Nederl.
Tijdschrift voor geneesk. XXI, 1080; Jahrb. der kön. preuss. Kunstsammlungen XI,
131.
Moes

[Baerle, Caspar van (1)]
BAERLE (Caspar v a n ) (1), B a r I a e u s , overl. Jan. 1595, was de oudste der vijf
zonen van L a m b e r t u s v.B., die gedurende 40 jaren griffier was der stad
Antwerpen. Lambertus was een geleerd man, die zich gelukkig achtte, dat hij
Erasmus had gekend en die aan zijne zoons eene voortreffelijke opvoeding gaf,
waartoe zijn vermogen hem in staat stelde. Caspar van Baerle werd te Antwerpen
geboren en volgde zijn vader op als griffier. In 1569 huwde hij C a e c i l i a B r a n t s
en na haar dood C o r n e l i a E e r d e w i j n s . Door de tijdsomstandigheden ging
het vermogen - der van Baerle's voor een groot deel verloren en door de inneming
van Antwerpen door Parma in Aug. 1585 verloor Caspar van Baerle
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zijne betrekking en week met zijn gezin uit naar de Noordelijke Nederlanden. In
Augustus 1586 liet hij zich te Leiden als jurist inschrijven en in het voorjaar van 1587
trachtte hij daar notaris te worden, wat hem niet gelukt schijnt te zijn. Spoedig verliet
hij Leiden, waar hij vriendschap had gesloten met Jan van Hout, en werd waarschijnlijk in 1588 - rector der latijnsche school in Zalt-Bommel. Hij wist zich in
het kleine plaatsje te schikken en klaagde er alleen over, dat er geen enkele
boekverkooper was en hij zoo moeilijk boeken kon krijgen.
Zijn vrijen tijd besteedde Caspar van Baerle, evenals verscheidene zijner broeders,
aan het schrijven van latijnsche gedichten. Zijne oudere verzen dragen geen bepaald
karakter, maar die welke hij tijdens zijn verblijf te Bommel schreef, zijn eigenaardig.
Hij gaf nl. jaarlijks eene serie gedichten, deels in het Latijn, deels in het Hollandsch,
waarin gezinspeeld wordt op de krijgsbedrijven, die in dat jaar hadden plaats gehad,
en Maurits wordt verheerlijkt. Zoo wordt b.v. in 1588 gejuicht over de nederlaag der
Armada, in 1592 over het innemen van Steenwijk en Koevorden, in 1594 over dat
van Groningen. Er zijn zeven van zulke serieën in hs. over (1588-1594). Toen prins
Maurits in 1591 op zijne reis naar Breda te Bommel kwam, bood van Baerle hem
eenige dier verzen aan en ontving daarvoor een geschenk. Het eigenaardige dier
gedichten is verder, dat zij door de scholieren op straat werden gezongen - zij waren
op muziek gezet door Gerard Wolpard - en wel op den naamdag van St. Martinus,
den patroon van Bommel; dit wettigt het vermoeden, dat zij moesten dienen, om de
oude Sint-Maartensliedjes te verdringen.
Caspar van Baerle liet zijn gezin in vrij droevige omstandigheden achter. Zijne
vrouw is later naar Bremen gegaan met hare twee dochtertjes - alle drie zijn daar
gestorven - terwijl de zoons hier te lande bleven. De gedichten van Caspar van
Baerle zijn nooit gedrukt, maar berusten in hs. in de leidsche en utrechtsche
bibliotheek, waar zich ook enkele brieven van hem bevinden.
Zie: J.A. C o r v i n u s , Lyk-reeden op 't Overlyden van .... Caspar van Baerle (den
zoon) .... Vertaelt....door B. v a n E l s l a n d t .... (Amst. 1648) 7; J.A. W o r p in OudHolland III (1885), 242-245; d e z e l f d e in Historische Avonden, 2de bundel
(Groningen 1907) 476-481.
Worp

[Baerle, Caspar van (2)]
BAERLE (Caspar v a n ) (2), of B a r l a e u s , geb. 12 Febr. 1584 te Antwerpen, gest.
14 Jan. 1648 te Amsterdam, was de oudste zoon van den voorg. en van Cornelia
Eerdewijns. Hij was nog heel jong, toen zijne ouders Antwerpen verlieten, om zich
eerst te Leiden en daarna te Zalt-Bommel te vestigen. Na den dood van zijn vader
(Jan. 1595) schijnt zijne moeder korten tijd te Dordrecht gewoond te hebben, waar
Caspar de latijnsche school bezocht. Maar reeds in het najaar van 1596 was hij te
Brielle onder de hoede van zijn oom Jacobus (zie kol. 71), die in die stad rector was
en de zorg voor zijn neefje op zich nam. Hij liep daar de latijnsche school af en
schreef er al latijnsche verzen. 1 Nov. 1600 werd hij opgenomen in het Staten-College
te Leiden en 15 Dec. als theologisch student ingeschreven. Hij studeerde vlijtig,
disputeerde dikwijls en maakte zich vele vrienden, o.a. Simon Episcopius. Oom
Jacobus liet hem bij zijn dood (1603) zijne boekerij na. In 1604 deed Caspar zijn
candidaats-examen en sloot zich, zooals de meeste jongelui van het College, aan
bij de leerstellingen van Arminius, die in den onderregent Petrus Bertius een uit-
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stekenden verdediger hadden gevonden. 1 Nov. 1606 verliet hij het College, woonde
nog twee jaren te Leiden, waar hij waarschijnlijk den kost verdiende met les geven,
en werd, na eenige vergeefsche pogingen elders, in het najaar van 1608 beroepen
tot predikant te Nieuwe Tonge. 21 Sept. 1610 werd van Baerle te Rotterdam in
huwelijk ingeteekend met B a r b a r a S a y o n , wier vader schepen van Brugge
was geweest, maar was uitgeweken; Barbara had de laatste jaren te Leiden
gewoond. De predikant van Nieuwe Tonge, die in 1610 de bekende remonstrantie
had onderteekend, kwam wel eens in conflict met zijne gemeenteleden, maar in
Aug. 1612 verruilde hij zijn ambt voor dat van subregent van het Staten-College,
waartoe Bertius, die nu regent was, het zijne had bijgedragen.
Barlaeus heeft te Leiden ijverig meegedaan aan den heftigen theologischen strijd
tusschen remonstranten en contraremonstranten en vele pamfletten geschreven.
In zijn Bogermannus ἐλεγχόμενος (1615) bestreed hij een werk van den hoofdman
der contraremonstranten; in 1616 volgde eene Dissertativncvla, in qua aliquot patriae
nostrae Theologorum ac Ecclesiastarum malesana consilia, et studia justâ orationis
libertate reprehenduntur; het werkje werd dadelijk in het Hollandsch vertaald en
lokte veel tegenspraak uit. In 1617 volgde de Epistola ecclesiastarvm, quos in Belgio
Remonstrantes vocant, ad exterarum ecclesiarum reformatos doctores, pastores,
theologos ......., welk werkje herdrukt werd. Intusschen werd Barlaeus in Dec. 1617
benoemd tot hoogleeraar in de logica; hij aanvaardde dat ambt 2 Febr. 1618 met
eene rede de Ente rationis, maar bleef tevens onderregent van het Staten-College,
waarvan G.J. Vossius in 1615, in plaats van Bertius, als regent was opgetreden.
Barlaeus wordt verder voor den schrijver gehouden van verscheidene andere
pamfletten, die in de jaren 1618 tot 1620 het licht zagen. Hij heeft de zittingen der
Synode in 1618 en 1619 als toehoorder bijgewoond en zijne partijgenooten, die
geciteerd waren, met zijne pen en zijn goeden raad ijverig bijgestaan. Toen dan ook
het vonnis van de Synode was geveld en het zuiveren der leidsche universiteit ter
hand werd genomen, werd Barlaeus 20 Juli 1619 ontslagen als subregent van het
College en 31 Aug. als hoogleeraar. Barlaeus heeft zich nooit openlijk bij het
remonstrantsche kerkgenootschap aangesloten.
Hij begaf zich naar de kleine universiteitsstad Caen en keerde ruim een jaar later
naar Leiden terug als Med. Dr. Maar hij heeft nooit de praktijk uitgeoefend en zijn
groot gezin onderhouden door lesgeven, jongelui bij zich aan huis te nemen en
boeken te schrijven. In 1622 gaf hij uit Novvs orbis, sive descriptio Indiae
Occidentalis, naar het Spaansche werk van Antonio de Herrera, dat te gelijk in het
Hollandsch vertaald werd. En in 1626 volgde de Nova et accvrata Italiae hodiernae
descriptio, een compilatiewerk, dat zonder zijn naam uitkwam.
In 1625 kwam Barlaeus toevallig in aanraking met Constantijn Huygens en beide
mannen zijn groote vrienden geworden. Huygens voelde zich tot hem aangetrokken
door zijne groote geleerdheid, zijne dichtergave - Barlaeus was één der meest
bekende latijnsche dichters van zijn tijd - en zijne geestigheid. Door zijne vriendschap
met Huygens is van Baerle later opgenomen in den Muiderkring, waarvan hij een
sieraad geweest is. En Huygens, die zoo velen geholpen heeft, wist ook de moeilijke
levensomstandigheden van zijn vriend draaglijker te maken. Want hij zorgde er
voor, dat Barlaeus voor vele grootere latijnsche
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verzen eene belooning kreeg, zooals voor de Manes Auriaci (1625) op den dood
van prins Maurits, Britannia triumphans (1625) op het huwelijk van Karel I van
Engeland en voor vele andere. En Barlaeus heeft een groot aantal latijnsche
gedichten aan de grooten der aarde opgedragen, den Hymnus in Christum (1628)
aan Lodewijk XIII, andere aan den graaf van Pembroke, aan Richelieu, aan gezanten
en krijgsoversten. Dat hij zich daarvoor liet beloonen, hebben zijne tijdgenooten
hem meermalen ten onrechte verweten. In tal van gedichten heeft hij de wapenfeiten
van Frederik Hendrik bezongen, zooals zoovele zijner tijdgenooten, en meermalen
daarvoor een geschenk aangenomen, zooals natuurlijk is van een man, die, van
zijne ambten ontzet, nu maar zien moet, hoe hij zich door de wereld kan slaan. Al
de grootere gedichten van Barlaeus zijn afzonderlijk uitgekomen.
8 Jan. 1631 nam Barlaeus zijne benoeming aan als professor aan de op te richten
Illustre School te Amsterdam en 9 Jan. 1632, nadat er een einde was gekomen aan
het proces over het recht van de stad om die school te stichten, aanvaardde hij zijn
ambt met eene rede, getiteld: Mercator sapiens, sive oratio de conjungendis
Mercaturae et Philosophiae studiis, die in 1641 in het hollandsch vertaald is. Barlaeus
onderwees te Amsterdam de geschiedenis der wijsbegeerte en heeft er ook gewerkt
aan een boek over Sextus Empiricus, waarmede hij te Leiden reeds was begonnen,
maar dat niet voltooid is. Hij vond in zijne woonplaats een kring, die hem schadeloos
stelde voor den omgang met vele leidsche vrienden, en werd o.a. zeer bevriend
met Hooft en Joachim Wicquefort. 19 Juni 1635 stierf zijne vrouw en van Baerle
bleef met zeven kinderen achter; hij is niet hertrouwd, maar heeft jaren lang het hof
gemaakt aan Tesselschade, die toen weduwe was; Hooft noemde hem den ‘vryer
om den deun, oft om welstaens wil’.
In 1636 werd hij heftig aangevallen wegens een lofdicht op een wetenschappelijk
werk van Menasseh Ben-Israel; de aanvaller was N. Vedelius, professor in de
theologie te Deventer, die door anderen gesteund werd. De ontvangst van Maria
de Medicis te Amsterdam in 1638 werd door van Baerle beschreven in het prachtwerk
Medicea Hospes (1639), dat op kosten van de stad gedrukt werd en o.a. ook
verschillende latijnsche gedichten van hem bevat. In 1641 werd zijn traktement door
den magistraat met f 200 vermeerderd en dus op f 1700 gebracht. In hetzelfde jaar
dichtte hij de Venus Britannica op het huwelijk van prins Willem II met Maria Stuart
en schreef op verzoek van den gouverneur van twee prinsjes van Lüneburg een
paedagogisch werkje, Methodus morum getiteld. Toen in het volgende jaar de
koningin van Engeland, Henriëtte Marie, Amsterdam bezocht, was Barlaeus
aangewezen, om haar met eene latijnsche rede te begroeten; de rede is wel
geschreven en gedrukt, maar aan de koningin ter hand gesteld. Op verzoek van
Cats vertaalde hij vele gedichten uit Cats' Trou-ringh in het Latijn; de bundel, waartoe
ook Cats zelf en C. Boyus hadden bijgedragen, zag in 1643 het licht onder den titel
Faces Augustae (herdrukt in 1656). Barlaeus bezorgde de uitgave van H u y g e n s '
Momenta desultoria (1644) en trad ook als historicus op door het schrijven van het
groote werk Rervm per octennivm in Brasilia et alibi nuper gestarum, sub Praefectura
.... I. Mavricii, Nassoviae etc. Comitis (Amsterdam 1647; herdrukt in 1660 en 1698,
vert. in het Duitsch in 1659). Men meent, dat hij in 1647 ook den tweeden druk heeft
bezorgd
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van J o h a n v a n H e e m s k e r c k 's Batavische Arcadia (1637). 14 Jan. 1648 is
Barlaeus plotseling gestorven en den 18den begraven in de Nieuwe Kerk, dicht bij
zijn vriend P.C. Hooft.
Barlaeus was een man van groote begaafdheid en groote geleerdheid. Hij was
volkomen te huis in de klassieke oudheid en geheel vertrouwd met de geschiedenis
der wijsbegeerte van de oudheid en van de middeleeuwen; voor de philosophie van
Descartes voelde hij weinig. Wetenschappelijke werken heeft hij op dit gebied niet
geschreven. Hij had grooten naam als redenaar en als dichter. Vele latijnsche
redevoeringen heeft hij uitgesproken, die eerst afzonderlijk werden uitgegeven en
daarna in een bundel vereenigd (1643, 1652, 1661; vertaald in 1662, 1689). Tal van
gedichten zijn eveneens eerst afzonderlijk verschenen, daarna in bundels met den
titel Poemata (1628, 1630, 1631, 1645-1646, 1655, 1689). Niet minder dan zijn
ambtgenoot G.J. Vossius, maar op andere wijze, heeft Barlaeus de pas opgerichte
Illustre School luister bijgezet.
Barlaeus heeft ook enkele hollandsche gedichten geschreven, die bijna alle zijn
uitgegeven in de bloemlezing Verscheyde Nederduytsche Gedichten (1651-1653).
Ook zijne brieven zijn verzameld en uitgegeven door G. Brandt, den verzamelaar
der zoo even genoemde bloemlezing, en schoonzoon van Barlaeus, onder den titel
Casparis Barlaei .... Epistolarum Liber (Amst., 1667). Waarom Brandt in die brieven
zooveel veranderd en weggelaten heeft en zoovele data vervalscht heeft, is een
raadsel. J. van Vloten heeft één en ander daarvan hersteld in de nalezing, die hij
gegeven heeft (in H o o f t 's Brieven, IV) van brieven van Barlaeus aan Huygens en
Wicquefort. Ook in de beneden genoemde levensbeschrijving van Barlaeus zijn
vele, vroeger ongedrukte, brieven van en aan hem en vele gedichten opgenomen.
Uit de brieven van Barlaeus begrijpt men eerst recht de charme van zijne
persoonlijkheid en ziet men, hoe hij weI een der hoofdpersonen moet zijn geweest
van den Muiderkring.
Zeven kinderen hebben Caspar van Baerle overleefd: A d r i a n a (geb. 16 Jan.
1613) huwde 23 Nov. 1642 K a r e l d e W o l f f ; A n n a (17 Dec. 1615 - Oct. 1676)
huwde in 1653 J o h a n d e B i s s c h o p ; J o s i n a (geb. 14 Jan. 1617) huwde 19
Mei 1658 J. L e n a e r t s en hertrouwde 29 Oct. 1658 met C o r n e l i s v a n
L e e u w e n ; Caspar (3) en Susanna (2) volgen; E l i z a b e t h (1 Aug. 1624 - 22
April 1651) stierf ongehuwd; A n t h o n y (1626-1666) was kapitein en huwde in 1659
Walburg van Boekhoven.
Een groot deeI van BarIaeus' correspondentie en vele zijner gedichten berusten
in hs. in de leidsche bibliotheek en in de bibliotheken der Remonstrantsche
gemeenten van Amsterdam en Rotterdam.
Barlaeus' portret is geschilderd door David Bailly (1625), Sandrart, G. ter Borch
(Univ. te Amsterdam), geteekend door J. Lievens (Rijksprentenkabinet te
Amsterdam), gegraveerd door W.J. Delff, Th. Matham, Delfos e.a.
De literatuur over Barlaeus is zeer uitgebreid. Men zie over hem vooral de reeds
aangehaalde rede van C o r v i n u s (kol. 67), de uitvoerige studie van J.A. W o r p ,
Caspar van Baerle in Oud- Holland III (1885) 241-266; IV (1886) 24-41, 172-190,
241-262; V (1887) 93-127; VI (1888) 87-103; 241-276; VII (1889) 89-129; L o u i s
D. P e t i t , Bibliographische lijst der werken van de Leidsche Hoogleeraren, van de
oprichting der Hoogeschool tot op onze dagen I: 1 (Leiden 1894) 193-222.
Worp
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[Baerle, Caspar van (3)]
BAERLE (Caspar v a n ) (3), geb. 13 Juni 1619 te Leiden, gest. in Mei 1673 te
Amsterdam, was de oudste zoon van den voorg. en van Barbara Sayon. Hij heeft
eerst te Amsterdam gestudeerd, waar zijn vader sedert 1632 professor was, en
sedert 1639 te Leiden - 17 Mei werd hij als student ingeschreven - waar hij woonde
hij Th. Schrevelius, den rector der latijnsche school. In 1641 reisde hij in het gevolg
der vorsten van Lüneburg naar Engeland, waar hij de vreemdste lotgevallen beleefde.
Het volgende jaar bezocht hij Parijs en promoveerde te Orleans in de rechten (1643).
Nadat hij 24 Juli 1644 getrouwd was met S u s a n n a P e l g r o m , vestigde hij zich
als advocaat in den Haag, maar werd later benoemd tot baljuw van Wassenaar en
Katwijk, welk ambt hij in 1664 verruilde voor dat van resident der Staten-Generaal
te Lissabon. Hij heeft die betrekking bekleed tot 1672, is toen naar het vaderland
teruggekeerd en kort daarna gestorven.
Caspar van Baerle heeft de brieven van zijn vader verzameld en ze aan zijn
zwager Geeraerd Brandt ter hand gesteld, om ze uit te geven. Zijne missieven uit
Lissabon van 13 Dec. 1664 - 1 Maart 1672 berusten in het gemeentearchief van
Amsterdam (Inventaris II, 97).
Zie: J.A. W o r p in Oud- Holland IV (1886) 36; VI (1888) 97, 242, 247, 249; VII
(1889) 90, 92, 107, 108, 110.
Worp

[Baerle, Jacobus van]
BAERLE (Jacobus v a n ), of B a r l a e u s , was een zoon van L a m b e r t u s v.B.
(zie bij Caspar, 1) en werd te Antwerpen geboren. In zijne jeugd heeft hij gereisd;
in 1567 en 1568 was hij te Emden, in 1569 te Bremen en 3 Aug. 1571 werd hij te
Heidelberg als student ingeschreven. Naar zijne geboorteplaats teruggekeerd, werd
hij rentmeester der kerkelijke goederen, maar week na den val van Antwerpen (Aug.
1585) uit. Een tijd lang was hij conrector der latijnsche school te Leiden, daarna te
Amsterdam en sedert 28 Mei 1593 rector in den Briel, waar hij in Dec. 1603 gestorven
is. Jacobus Barlaeus was te Amsterdam bevriend geworden met den bekenden
predikant Johannes Kuchlinus. Hij was een zeer geleerd man en een niet
onverdienstelijk latijnsch dichter. Uit de schipbreuk van zijn vermogen schijnt hij nog
iets te hebben overgehouden, want hij bezat nog al boeken en heeft vele zijner
familieleden geholpen in hun moeilijken strijd in den vreemde. O.a. nam hij zijne
zuster C h r i s t i n a D a m m a n , toen zij weduwe was geworden, bij zich aan huis
- hij was ongehuwd - evenals zijn jongen neef Caspar (2). Enkele gedichten in hs.
en brieven van hem berusten in de leidsche bibl., het leidsche gemeente-archief,
de amsterdamsche bibl. en de bibl. der Remonstrantsche gemeente te Rotterdam.
Zie: J.A. C o r v i n u s , t.a.p., 9, 10; H. d e J a g e r , De Brielsche Archieven I
(Brielle 1883) 119 vlgg.; II (1884) 198 vlgg.; J.G. F r e d e r i k s in Navorscher 1886,
356; J.A. W o r p in Oud- Holland III (1885) 242-247, 251, 260; VII (1889) 125, 126.
Worp

[Baerle, Lambrecht van]
BAERLE (Lambrecht v a n ), of L a m b e r t u s B a r l a e u s , geb. 18 Jan. 1592 te
Zalt-Bommel, gest. 17 Juni 1655 te Leiden, was de tweede zoon van Caspar v.B.
(1) en van Cornelia Eerdewijns. Na den dood van zijn vader (1595) werd hij te
Dordrecht opgevoed, waarschijnlijk ten huize van den koopman Elias Eerdewijns,
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een broeder van zijne moeder. Hij bezocht daar de latijnsche school en genoot er
het onderwijs van den rector G.J. Vossius. In 1611 werd hij opgenomen in het
Staten-CoIIege te Leiden, waarbij zijn broeder Caspar cautie stelde, en werd 31
Mei
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in het album ingeschreven als student in de theologie. Hij ontving onderricht o.a.
van zijn broeder, die sedert 1612 het ambt van subregent van het Staten-College
bekleedde, maar geen braaf student van hem kon maken. In Nov. 1618 verliet hij
het College en werd spoedig daarna als predikant verbonden aan de hofhouding
van Gideon van Boetzelaer, heer van Langerack, die sedert 1614 gezant was der
Staten-Generaal te Parijs. Lambertus Barlaeus keerde in het voorjaar van 1628
naar het vaderland terug, liet zich 22 Mei opnieuw in het leidsche album inschrijven
en werd kort daarna benoemd tot conrector aan de latijnsche school te Amsterdam,
waar hij 20 Oct. 1633 in huwelijk werd ingeteekend met B a r b a r a J e l i s . In Juli
1641 werd hij benoemd tot buitengewoon hoogleeraar in het Grieksch te Leiden:
zijn broeder had een goed woord voor hem gedaan bij den curator Cornelis van der
Mijle en woonde dan ook zijne inaugureele rede bij. In 1646 werd hij gewoon
hoogleeraar. Na zijn dood sprak prof. A. Thysius de lijkrede uit.
Lambertus Barlaeus heeft geene wetenschappelijke werken, maar alleen een
paar gedichten nagelaten. In 1629 gaf hij te Amsterdam uit Epinicivm in
expugnationem Sylvae Dvcis ..... dvce et avspice Frederico Henrico ...., in 1649
schreef hij een grieksch vers bij A. H e i d a n u s ' Oratio funebris in obitum .... Friderici
Spanhemii, in 1653 een latijnsch gedicht, gedrukt achter A. T h y s i u s ' Oratio
funebris in obitum .... M. Harperti Trompii.
Zie: M. S i e g e n b e e k , Geschiedenis der Leidsche Hoogeschool I, 153, 170; II,
T. en B., 124; J.A. W o r p in Oud- Holland III (1885) 245, 258; IV, 25, 176, 241, 246;
V, 104; VI, 243.
Worp

[Baerle, Susanna van (1)]
BAERLE (Susanna v a n ) (1), geb. te Amsterdam 1599, dochter van J a n v a n
B a e r l e (overl. 1605) en J a c o m i n a H o o n (overl. 1617). Zij stamde uit een
aanzienlijke familie; haar broeder D a v i d was voor de eerste maal gehuwd met
S a r a v a n E r p , schoonzuster van P.Cz. Hooft, haar zuster S a r a trouwde met
Philips van Dorp, admiraal van Holland, haar zuster I d a met Arend van Dorp, Raad
en Hofmeester van drie prinsen van Oranje. Daar zij rijk en mooi was, en reeds
vroeg ouderloos, was zij een zeer begeerlijke partij. Christiaan Huygens (1) (zie I
kol. 1179) had haar, maar tevergeefs, voor zijn oudsten zoon Maurits (zie I kol.
1191) tot vrouw gewenscht, getuige den langen en geestigen brief (1623) van zijn
hand aan Susanna (die bovendien een verre nicht van de Huygensen was). Ook
de 45 jarige weduwnaar P.C. Hooft had naar ‘Baereltgen’ - een bijnaam voor Suzanna
- gevrijd en niet minder dan 20 sonnetten aan haar gewijd, waarin hij haar toesprak
als ‘Gloorroos’, ‘Clorinde’ of ‘Arbele’. Ten slotte huwde zij 6 Apr. 1627 te Amst. met
den dichter Constantyn Huygens (1) (zie I kol. 1186). Tien ‘vergulde jaren’, van 1627
tot 1637, had zij aan zijn zijde geleefd, als ‘Sterre’ op zijn levenspad schijnend, toen
zij, na hem 4 zoons geschonken te hebben, den 10 Mei stierf na de bevalling van
een meisje, ten huize van haar zwager Philips van Dorp. Susanna was een flinke
vrouw, die er niet tegen op zag haar man in de legerplaats voor den Bosch op te
zoeken en die, zonder dat er in drie jaar eenig kapitaal voor ‘gelicht of geroert’
behoefde te worden, den bouw van het nieuwe huis op het Plein Ieidde, dat zij echter
zelf niet meer betreden heeft. Men heeft niet zonder eenigen grond beweerd, dat
zij, geestverwante der ‘precieuses’ uit dien tijd, geen gunstigen invloed
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op Huygens' poezie heeft gehad: wat hij tijdens zijn huwelijk maakte, zijn Daghwerck
b.v., kenmerkt zich wèl bij uitstek door gewrongenheid van vorm en gedachte. Uit
sommige bovenbedoelde minneliederen van Hooft zou op te maken zijn, dat zij zelf
gedichten heeft geschreven, waarvan er echter geen tot ons is gekomen.
Een miniatuurportret door G. Coques kwam 3 Dec. 1841 in eene veiling te
Amsterdam voor.
Zie: Dagboek van C o n s t a n t y n H u y g e n s , Oud- Holland III (1885), Bijl. G.;
T h . J o r i s s e n , Constantin Huygens I (1871), passim; Gedichten van P.C z .
H o o f t , ed. P. L e e n d e r t z H z . I (1871) 263-270; J. t e W i n k e l , De
ontwikkelingsgang der nederlandsche Letterkunde II (1908) 77. Zie verder de bij
Constantyn Huygens (1) vermelde literatuur.
Ruys

[Baerle, Susanna van (2)]
BAERLE (Susanna v a n ) (2), wier verwantschap met haar voorgaande naamgenoote
niet bewezen is, was de derde dochter van Caspar van Baerle (2) (zie kol. 67) en
Barbara Sayon; geb. 20 Jan. 1622, overl. 11 Juni 1674. Toen zij geboren werd was
haar vader ambteloos burger te Leiden, en moest door het geven van lessen in zijn
eigen onderhoud en dat van zijn talrijk gezin voorzien. In 1631 naar Amsterdam
verhuisd, waar de vader professor geworden was, werd aldaar in 1646 in hun kring
opgenomen de jonge amsterdamsche horlogemaker Geeraert Brandt (1626-1685),
die door zijn, 6 Oct. 1644 voor 't eerst te Amsterdam opgevoerd treurspel De
Veinzende Torquatus een bekenden naam gekregen had, en eenmaal als dichter
en prozaist nog grooter naam zich zou verwerven. De in veel opzichten begaafde
Susanna vormde in 's professors gezin weldra de grootste aantrekkelijkheid voor
Brandt: zij was niet alleen knap van uiterlijk, maar dichtte ook en bezat blijkbaar een
goede stem. Vondel bracht haar zijn hulde in een gedichtje Op d' Afbeeldinge van
Susanna van Baerle (1653) en de poëet Jan Vos roemde haar zingen in een vers
aan haar zuster Anna (Alle de Gedichten (1662) I, 251). Om haar hand te verwerven,
en daartoe aangemoedigd door haar vader, ging G. Brandt op zijn 22ste jaar in de
theologie studeeren. In 1652 tot remonstrantsch predikant te Nieukoop beroepen,
huwde hij haar Sept. van datzelfde jaar. Zij woonde toen te Katwijk, waarheen het
gezin na 's vaders dood (1648) verhuisd was. Van hun eerste standplaats volgde
zij haar man naar Hoorn, vandaar naar Amsterdam. Zij kregen zes kinderen, waarvan
er één jong, de derde, Geeraert, in de vaag des levens stierf. Naast meerdere
gedichten van Brandt op en aan zijn vrouw, die allen van een gelukkig huwelijksleven
getuigen (Poezy, (1688) passim) bezitten we enkele gedichten van Susanna aan
Brandt gericht: Antwoord (Aug. 1651) en Aan mijn Vrient (Jan. 1652). Uit de jaren
vóór hun huwelijk, 1650-1652, heeft Dr. G. Penon vijf brieven van haar hand
afgedrukt, waarin zij bewijzen geeft een zelfstandige, met een uitstekend geheugen
bedeelde vrouw te zijn: meer dan eens schreef zij gehoorde preeken beknopt op,
waarmee Brandt niet slechts in den loop zijner theologische studiën, maar ook
naderhand in zijn predikambt zijn voordeel kon doen. Toch getuigt zij van zich zelf
in een der bovenbedoelde brieven ‘dat men beter een domina als een domine van
[haar] sou konnen maken.’ Bij haar dood werd zij in grafschriften en gedichten
betreurd door haar man, die 14 Jul. 1675 hertrouwde met K a t h a r i n a v a n
Sorgen.
Haar portret, door een onbekende geschilderd, bevindt zich in de Remonstr. kerk
te Amsterdam
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Zie: J. d e H a e s , Het Leven van Geeraert Brandt (1740); G. P e n o n , Bijdragen
tot de Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde II (1881) 85-108; Oud-Holland
VII (1889) 108.
Ruys

[Baert, Mr. Adriaan]
BAERT (Mr. Adriaan), heer van Kranenbroek, geb. te Schoonhoven 16 Aug. 1707,
overl. te Alkmaar 15 Febr. 1763, zoon van den volg. en Cuniera van Peursum. Hij
was te Alkmaar achtereenvolgens schepen 1731, 32, 35, 36, 40, 41, 43, 44, 46, en
47, raad 1742-63, burgemeester 1753, 54, 57, 58, 60 en 61, bewindhebber der W.I.
Comp. 1727 gedeputeerde ter Staten-Generaal 1751.
Hij huwde te Alkmaar 24 Dec. 1742 M a r i a M a r c h a n t (overl. 7 Nov. 1757),
zijn zoon Jacob (2) volgt.
Zie: Centraal Bur. Genealogie en Heraldiek; B r u i n v i s , Regeering v. Alkmaar
17, 22, en de Alkmaarsche Vroedschap 20 (niet in den handel).
Morren

[Baert, Mr. Jacob (1)]
BAERT (Mr. Jacob) (1), geb. te Alkmaar 27 Mei 1682, overl. te Schoonhoven 23
Dec. 1758, zoon van A d r i a e n en B a r t h a v a n W o u w . In 1706 kwam hij in
de regeering van Alkmaar, maar na zijn huwelijk met de dochter van den lateren
burgemeester van Schoonhoven, Cornelis van Peursum, was voor hem de weg
gebaand om in de regeering dier stad een zetel te verkrijgen. Hij werd dan ook reeds
in 1707 gekozen tot electeur en was vervolgens 1709-10, 1713-14, 1729-30, 1734-35
schepen en in 1710 vroedschap van Schoonhoven en verder drossaard van Zuid
Polsbroek en baljuw van 's Heer-Aartsberg, Bergambacht en Ammerstol.
Hij huwde te Schoonhoven 4 Mrt. 1705 C u n i e r a v a n P e u r s u m , dochter
van Cornelis en Anna Botter. Zijn 3 kinderen zijn: M a r t i n a , gehuwd in 1726 met
mr. A d r i a e n W e v e r i n g h adv. van 't Hof v. Holland, A n n a C o r n e l i a , ongeh.
overleden te Schoonhoven 7 Sept. 1761 en Adriaan (hiervoor).
Hij testeerde 30 Juni 1745 voor not. J.v. Lindt en 6 Mrt. 1754 voor not. A.v. Zuydam
te Schoonhoven. Cuniera v. Peursum overl. te Schoonhoven 19 Aug. 1766.
Zie verder de protocollen van not. G. B u l l i c k 9 Febr. 1705 (huwel. voorw). en
H. P i j l l e te Schoonhoven 30 Nov. 1718; H.v. B e r k u m , Beschrijving van
Schoonhoven 602 e.v.
Morren

[Baert, Jacob (2)]
BAERT (Jacob) (2), heer van Kranenbroek, geb. te Alkmaar 11 Nov. 1744, overl.
aldaar 13 Jan. 1796, zoon van mr. Adriaan en Maria Marchant. Hij werd 22 Apr.
1763 ingeschreven als Jur. stud. aan de Universiteit te Leiden. Na zijn promotie
vestigde hij zich te Alkmaar waar hij achtereenvolgens de functies bekleedde van:
schepen 1768-74, raad 1772-88, thesaurier 1782-85, burgemeester 1786,
gedeputeerde ter Staten-Generaal 1775-83, lid van de Admiraliteit v.h.
Noorderkwartier, hoogheemraad van de uitwaterende sluizen v. Kennemerland en
West-Friesland 1785, dijkgraaf v.d. Hondbosschen en duinen te Petten 1787,
penningmeester van den Heer Hugowaard, de Rijp en de Schermer.
Met de omwenteling van 1795 werd hij uit zijn ambten ontzet.
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Hij huwde te Alkmaar 21 Mei 1769 J o h a n n a M a r g a r e t h a W i n d e r ; dochter
van Mr. W i l l e m , raad en burgemeester van Alkmaar.
Zijn jongste zoon, J a c o b (3), geb. te Alkmaar 23 Juli 1778, overl. te Leiden 12
Juni 1815, werd 2 Aug. 1796 ingeschreven als med. stud. aan de Universiteit te
Leiden. Hij promoveerde tot doctor 9 Jan. 1802 en was stadsgeneesheer te Leiden.
Hij huwde aldaar 30 Nov. 1802 W i l l e -
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m i n a J a c o m i n a v a n I m m e r s e e l . Zijn oudste zoon Mr. A d r i a a n heer v.
Kranenbroek geb. te Alkmaar 28 Apr. 1770 overl. aldaar ongeh. 13 Nov. 1799.
Zie: Centraal Bur. Genealogie en Heraldiek, Protocol not. A.v. Z u y d a m te
Schoonhoven 25 Aug. 1763; B r u i n v i s , De Regeering v. Alkmaar 17, 23, 32 en
de Alkmaarsche Vroedschap 22. (niet in den handel).
Morren

[Baexem, Sophie Charlotte Maria Eleonora]
BAEXEM (Sophie Charlotte Maria Eleonora, barones van - de Raye), eenige dochter
van Leopold, kapitein in dienst van den koning van Pruisen en van Anna Margretha
Louisa barones de Spitael de Knechting, geb. te Gelder 11 Aug. 1740. Zij huwde
op 25 jar. Ieeftijd met den baron A l e x a n d e r J a c o b L i v i n u s d e l a M a r c k ,
gesproten uit een basterdtak van de graven van dien naam.
Dit huwelijk werd voltrokken zonder de toestemming van haar vader, doordat
beiden, zonder voorafgaande afkondigingen, tijdens een kerkdienst, zich naar het
altaar begaven en daar voor pastoor en getuigen elkander trouw beloofden (wat
toen kerkelijk een geldig huwelijk was); voornoemde vader had gedurende geheel
zijn leven zulk een wrok tegen zijn dochter, dat hij haar onterfde, zoodat zij slechts
de goederen van haar moeder, in 1753 overleden, bekwam en het overige aan haar
ooms werd vermaakt. Zij woonde op het kasteel van Baexem in het vorstendom
Thorn, en werd er moeder van twee zonen: M a r i e P h i l i p p e E r n e s t
A l e x a n d e r L e o p o l d en M a r i e F r a n c i s c u s H e n d r i k J a c o b u s (overl.
18 Febr. 1779). De brieven, die zij aan hen schreef in de Fransche taal (door
H a b e t s uitgegeven), doen haar kennen niet slechts als eene zorgvuldige liefderijke
moeder en eene uitstekende opvoedkundige, maar ook als eene geestige en vrome
vrouw.
Zij schreef een Explication de l' Almanac perpétuel commençant avec l'année
1701 jusqu'à l'année 1899, met miniaturen in rooden en zwarten inkt, waaruit blijkt,
dat zij volgens de mode van haar tijd vrij goed op de hoogte was van meetkunde
en natuurwetenschappen.
Zie: Lettres de S o p h i e d e l a M a r c met voorrede en aanteekeningen van J.
H a b e t s in Publ. de Limb. XIX (1822) 179-213.
Flament

[Bailly, David]
BAILLY (David), schilder te Leiden, aldaar geb. in 1584 en gest. in 1657, was de
zoon van den volg. en Willempje Wolphertsdr. Behalve eenig onderricht van zijn
vader genoot hij dit ook van Jacques de Gheyn en Adr. Verburch, totdat hij in 1601
te Amsterdam op het atelier kwam van Corn. van der Voort. Hij bleef te Amsterdam
tot omstreeks 1607 en vertrok 1608 na een kort bezoek aan Leiden, naar Hamburg
waar hij een jaar bleef; over Frankfort, Neurenberg en Augsburg, door Tirol en over
Venetië trok hij toen naar Rome, maar bleef kort daarna weer vijf maanden lang te
Venetië, waarna hij weer huiswaarts keerde, onderweg veel voor verschillende
vorstelijke personen schilderend. Eerst 1613 kwam hij, inmiddels een zeer
verdienstelijk portretschilder geworden, in Leiden terug; Joris van Schooten hielp
hij 1626 bij het schilderen van diens eerste schutterstuk en verschillende leidsche
professoren heeft hij geschilderd, bekend uit de prenten er naar gesneden door
W.Jz. Delff e.a. In 1626 was hij van plan zich elders te vestigen; immers in verband
daarmede verzocht hij van schuttersdiensten vrijgesteld te worden; zijn verzoek is
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echter niet toegestaan, en onbekend is het, of hij toch vertrokken is. In ieder geval
was hij in 1642 terug, toen hij te Leiden een werkzaam aandeel
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had in de voorbereiding van het schildersgild, waarvan hij in 1648 hoofdman werd.
3 Mei 1642 huwde hij A g n e t a v a n S w a n e n b u r g h . Zijn opgegeven sterfjaar
1657 is nog niet documenteel bevestigd. Door hem geschilderde portretten komen
weinig voor; dat van Maria van Reygersbergen (1626) is in het Rijksmuseum te
Amsterdam. Op een groot mansportret (1651), vroeger in de verz. Du mont te
Kamerijk, is zeer verdienstelijk een stilleven afgebeeld, en zijn neven, de
stillevenschilders Harmen en Pieter Steenwijk waren zijn leerlingen. Minder zeldzaam
dan zijn geschilderde zijn zijn geteekende portretten, meestal penteekeningen, een
weinig gewasschen, waarvan o.a. de prentenkabinetten te Amsterdam, Berlijn en
Dresden er zeer fraaie bezitten. Zijn zelfportret is door C. Woumans gegraveerd;
op het schutterstuk van 1626 door Joris van Schooten in de Lakenhal te Leiden
staat hij als luitenant afgebeeld.
Zie: O r l e r s , Leiden, 371, 372; Oud- Holland II, 133; V, 151; VIII, 146; XXII, 124;
Obreen's Archief V, 41, 187, 196; Nederl. Kunstbode I, 49; Werken Letterk. N.R.
VII: 2, 107; Gazette des Beaux-Arts VIII, 306, 307; 2e période X, 485; Navorscher
XXI, 351; W. M a r t i n , Dou 27; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon der bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Bailly, Pieter]
BAILLY (Pieter), geboren te Antwerpen, was schrijfmeester te Leiden en huwde
daar 28 Dec. 1577 W i l l e m p j e W o l p h e r t s d r . Bij de blijde inkomst van prins
Maurits te Leiden in 1594 ontwierp hij een eerezuil in de gracht voor het Rapenburg
en schilderde de verzen in de eerepoort. Sedert 1597 was hij ook schermmeester
in de school van Ludolf van Ceulen. Hij was ook sedert 26 Nov. 1590 academisch
pedel, en werd als zoodanig in de curatorenvergadering van 9/10 Nov. 1598
ontslagen, daar hij met studenten bordeelen enz. bezocht had (Res. Curatoren hs.)
Toen in 1602 de magistraat hem verbood, buiten genoemde school schermles te
geven, vertrok hij naar Amsterdam en ondertrouwde daar in tweeden echt 19 Mei
1604 met C a t h e l i n a d e W i t t .
Zie: Kroniek Hist. Gezelschap 1846, 352-354; Navorscher 1858, 317; 1871, 351;
Versl. en Meded. kon. Akad. Wetensch. afd. Natuurk. IX (1876) 324 v., 357 v.; OudHolland V, 236.
Moes

[Bake, Alexander Jacques Josias]
BAKE (Alexander Jacques Josias), ook enkel A l e x a n d e r B a k e geheeten, geb.
24 Febr. 1791 en overl. 16 Mei 1844 te Leiden, zoon van den volg. en Marg. Mitchell.
Hij studeerde van 1805 tot 1811 in de letteren en rechten en promoveerde 17 Mei
van laatstgenoemd jaar, na 't verdedigen van Theses tot Juris utriusque dr. Later
(16 Mrt. 1829) werd hij door de letterk. faculteit der groningsche hoogeschool honoris
causa tot Philos. theor. mag. et lit. hum. dr. benoemd. Na eerst in den franschen
tijd (1811) voor kort rector der Iatijnsche school te Doesburg te zijn geweest en
daarna gouverneur bij een aanzienlijke hollandsche familie, werd Bake in 1815 tot
conrector aan de Erasmiaansche school te Rotterdam benoemd, welke betrekking
hij in 1821 verwisselde met die van rector te Leeuwarden. Van hier vertrok hij in
1838 naar Leiden, als rector der kort te voren tot een gymnasium hervormde
latijnsche school aldaar. Na slechts 5 jaren dit ambt op voortreffelijke wijs vervuld
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te hebben, stierf de bekwame en algemeen beminde man in den ouderdom van 53
jaren, zijn echtgenoote E l i s a b e t h M a r i a M e s s een achttal kinderen nalatende.
Bake schreef: Lessen over Redekunde, ten dienste van jongelieden die de scholen
hebben verlaten (1828; door de Maatsch. tot Nut v. 't Alg. met goud bekroond);
Commentatio critica de libellis, qui
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Xenophontis nomine feruntur, de Republica Atheniensium et de Vectigalibus
Atheniensium (1827; door het Prov. Utrechtsch genootsch. met zilver bekroond).
Verder Rudimenta der Latijnsche taal (1835; 2de dr. 1843); Themata of Opstellen
ter vertaling in het Latijn (1838; 2de dr. 1849) en Ethnographische en
Synchronistische tabellen der Oude geschiedenis (z.j.). Genoemde Rudimenta en
Themata werden geruimen tijd algemeen op de latijnsche scholen en gymnasiën
van ons land gebruikt.
Zie: Konst- en Letterbode 1844, 369, en Hand. Letterk. 1844, 38.
Zuidema

[Bake, Hermanus Adrianus]
BAKE (Hermanus Adrianus) geb. te Rotterdam 2 Sept. 1754, overl. te 's Gravenhage
1 Juli 1805, zoon van C a s p a r B a k e . Na de Erasmiaansche school in zijne
geboortestad te hebben bezocht werd hij op 16 Mei 1772 te Leiden als student in
de letteren ingeschreven. Na een jaar ging hij echter over tot de studie der
geneeskunde en promoveerde op 4 Maart 1779 op eene Dissertatio de
Haemorrhoidibus. Hij vestigde zich te Woerden, waar hij benoemd werd tot
stadsdokter.
In 1787 vertrok hij van daar naar Leiden, waar hij aangesteld werd tot
stads-vroedmeester en lector in de verloskunde belast met het onderwijs der
vroedvrouwen. In 1795 kwam hij in de stedelijke regeering en werd in 1798 door
den raad van Leiden op een stedelijke commissie naar het voorschrift van een
decreet van de Provis. Representanten van het Volk van Holland van Febr. 1795
tot een der 5 curatoren der Universiteit benoemd. 16 Mei 1804 werd hij tegelijk met
P. van Lelyveld Pzn. ‘honorabel’ ontslagen (over deze Curatoren zwijgt
S i e g e n b e e k en ook het Album Studiosorum noemt hun namen niet. Zie echter
J.W. t e W a t e r , Narratio (1802) 186. Bake verzette zich niet tegen zijn ontslag;
wel van Lelijveld. Een lijvig dossier daarover op het gem. archief te Leiden).
In 1804 benoemd tot commissaris voor de geneeskundige staatsregeling bij het
Departement voor Binnenlandsche zaken verhuisde hij naar 's Gravenhage, waar
hem op 18 Sept. van dat jaar als lector in de verloskunde het onderwijs aan de
vroedvrouwen werd opgedragen.
Op wetenschappelijk gebied leverde hij de volgende bijdragen:
J.J. P l e n k , Heelkundig mengelwerk bev. eene proeve der rechterlijke geneesen heelkunde, uit het Hoogd. en Latijn vertaald (Utr. 1783, 1785. 2 dln.); J.P. F r a n k ,
Geneesk. Staatsregeling of verhandeling van de middelen tot aanwas der bevolking
uit het Hoogd. (Leiden 1787-94, 4 dln); M. B o n d t , Verhandeling over.... den bast
der Surinaamsche Geoffraea uit het Latijn (Leiden 1790); Verhandelingen van het
dierlijk magnetismus door B. F r a n k l i n en and. Uit het Engelsch vert. en vermeerd.
(Leiden 1791); B.C. F a u s t , Verhandeling wegens een noodzakelijke verbetering
der kleeding .... ben. een brief van H.A. B a k e (Amst. 1791); J.J. P l e n k , Natuuren Scheidkundige verhandeling over de vochten des menschelijken lichaams uit
het Latijn vert. (Dordr. 1797); M a t t h . v. G e u n s , De Staatkundige handhaving
van der ingezetenen gezondheid en leven aangeprezen. Uit het Latijn (Amst. 1801).
Hieraan gaat vooraf: Brief v. Dr. H.A. B a k e , rakende eerste en hoogstnoodige
voorzieninge tegen de nadeelen en misbruiken in de uitoefening der Genees-, Heelen Verloskunst, vooral ten platte lande aan Prof. M. v a n G e u n s toegezonden in
Louwmaand 1798. Iets dergelijks komt ook voor in het Geneeskundig Magazijn III,
St. 3, 261; J.A. M i l o t , Volledig samenstel der voortteeling. Uit het fransch (Dordt.
1801).
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Als mede-redacteur van de Verhandelinaen en waarnemingen ter bevord. der
Genees-, Heel-, Verlosen Scheikunde uitgeg. door H.A. B a k e , R. d e K r u y f en
J. L o g g e r te Leiden, leverde hij verschillende bijdragen als:
Dl. I. 105: Over de ontstekingskorst op het bloed der zwangere Vrouwen; II, 79:
Waarneming van een inwendig waterhoofd met buitengewoon groote beenderen
des bekkeneels; 85: Twee waarnemingen van wanschepsels en daar uit afgeleide
gevolgtrekkingen (ook medegedeeld in de Alg. Konst- en Letterbode 1798, 26 Jan.);
231: Waarneming eener verlossing, welke door hevige stuiptrekkingen voorafgegaan,
vergezeld en gevolgd werd. Na zijn dood kwam nog uit: Leerboek der Verloskunde.
Vervaardigd op last van het Uitvoerend Bewind der Bat. Republiek, volgens besluit
van 2 Febr. 1799 en voorzien van een voorrede van den Hoogl. J.H. v.d. P a l m als
voormalig agent der Nationale Opvoeding enz. Met 13 plaaten (Leyden 1806).
Hij was gehuwd met M a r g a r e t M i t c h e l l , dochter van een engelsch predikant
te Rotterdam. Hun kinderen zijn A.J.J. (die voorgaat), John (die volgt) en W i l l i a m
Archibald.
Simon Thomas

[Bake, Mr. John]
BAKE (Mr. John), geb. 1 Sept. 1787 te Leiden, gest. aldaar 26 Mrt. 1864, was de
zoon van den voorg. en van Margaret Mitchell. Na de latijnsche school te hebben
afgeloopen, alwaar hij het voortreffelijk onderwijs van den toenmaligen conrector
F.T. Bosse genoot, studeerde hij te Leiden 1804-1810 onder Wyttenbach en werd
in 1810, na de verdediging van eenige juridische theses, tot doctor in de rechten
bevorderd, bij welke gelegenheid hij een specimen: Posidonii Rhodii reliquiae uitgaf
en verdedigde (het doctoraat in de letteren werd eerst bereikbaar sedert het Kon.
Besluit van 2 Aug. 1815). Hoewel zijn plan was geweest, zich te Amsterdam als
advocaat te vestigen, werd hij als conrector toegevoegd aan zijn vroegeren
leermeester Bosse, die inmiddels tot het rectoraat van de latijnsche school te Leiden
bevorderd was. In 1815 werd hij tot buitengewoon hoogleeraar in de litt. faculteit
aan de leidsche Hoogeschool benoemd, welk ambt hij aanvaardde met eene rede
de Principum tragicorum meritis, praesertim Euripidis, en in 1817, toen Wyttenbach
den zeventigjarigen leeftijd had bereikt, werd hij diens opvolger en hield eene
inaugureele oratie de Custodia veteris doctrinae et elegantiae, praecipuo grammatici
officio, waarin hij zich aansloot bij de critische school van Ruhnkenius en Valckenaer.
In 1857 legde hij wegens het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd dat ambt
neer.
Bake behoort tot de voornaamste vertegenwoordigers der nederlandsche philologie
in de 19e eeuw; hij heeft zich door zijne werken een blijvenden naam verworven en
dien ook buiten de grenzen van zijn vaderland bekend gemaakt (zie S.A. N a b e r
in Vier Tijdgenooten (Haarlem 1894) 173 vlgg.). Zijne wetenschappelijke verdiensten
liggen vooral op het gebied van Cicero en van de grieksche antiquiteiten - hij heeft
de grieksche oratores meer om den inhoud en de latijnsche om den vorm bearbeid.
Aan zijn intieme vriendschap met Geel dankte Nederland de uitgave der Bibliotheca
critica nova (1825-1831), waarin de samenwerking van vernuften als Bake, Geel,
Peerlkamp, Hamaker, Thorbecke e.a. de in het buitenland heerschende meening,
dat de hollandsche philologie met den dood van Wyttenbach van haar meesterschap
had afstand gedaan, op schitterende wijze logen-
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strafte. Maar hij streed niet alleen voor z i j n e wetenschap, doch tevens voor de
wetenschap in het algemeen en hare beoefenaars, getuige zijn gulden boekje Over
de Vertegenwoordiging der Wetenschap (1847), getuige de zelfopoffering en
volharding, waarmede vooral door zijn toedoen de nieuwe leidsche sterrewacht tot
stand kwam, (zie F. K a i s e r , de Hoogleeraar Mr. J. Bake als beschermer der
sterrekunde herdacht (Amst. 1864), getuigen de bemoeiingen van hem en Geel om
in het voormalig Instituut het fonds van Simplicius bijeen te brengen en aan Cobet
de opdracht te bezorgen om de in verschillende europeesche bibliotheken verstrooide
handschriften van dien commentator van Aristoteles te verzamelen (zie de Inleiding
op de Brieven van Cobet aan Geel, Leiden 1891).
Zijne voornaamste werken zijn de uitgave van C l e o m e d e s ' Κυϰλιχὴ ϑεωϱια
(1820), zijne Scholica hypomnemata (sedert 1837), de uitgave van C i c e r o , de
Legibus (1842), A p s i n i s et L o n g i n i , Rhetorica (Oxford 1849); C i c e r o , de
Oratore (1863). Nog mogen vermeld worden zijne rede de Humanitatis laude,
waarmede hij in 1829 het ambt van rector magnificus neerlegde, zijne verhandeling
de Emendando Ciceronis Oratore ad M. Brutum en die de Temperanda admiratione
eloquentiae Tullianae.
Hij was gehuwd met E l i s a b e t h N i c o l i n a S a r a H o o g v l i e t (overl. 25
Dec. 1820); daarna met J o h a n n a M a r i a v a n R o i j e n (overl. 23 Dec. 1863).
Zijn portret is gelithografeerd door J.G. d'Arnaud Gerkens.
Zie verder: R.C. B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , in Jaarboek d. Kon. Acad. v.
Wetensch. 1865, 107 (ook afzonderlijk verschenen met enkele toevoegingen),
opgenomen door S.A. N a b e r in Vermaarde Nederlanders (Haarlem 1906) 1-45;
L. M u e l l e r , Gesch. d. kl. Philol. i.d. Niederl. (Leipzig 1869) 105-109; J.E. S a n d y s ,
A history of class. Schol. III (1908) 278.
Damsté

[Bake, Mr. Laurens]
BAKE (Mr. Laurens), eigenl. Baeck, heer van Wulverhorst enz., was de zoon van
J o o s t B a e c k en M a g d a l e n a v a n E r p , zuster van P.C. Hoofts eerste vrouw.
Hij werd vermoedelijk te Amsterdam geboren omstreeks 1650. Omtrent zijn leven
is weinig bekend. Volgens Frederiks zou hij in 1647 in Utrecht gestudeerd hebben;
dit jaartal kan, in verband met andere gegevens, niet wel juist zijn. De heerlijkheid
in Utrecht, waarnaar hij zich gaarne liet noemen, was in 1671 door zijn vader gekocht
(te Winkel). Hij was lid van ‘Nil Volentibus Arduum’, evenals zijn vriend Antonides,
en zal waarschijnlijk tegelijk met dezen (1671) uitgetreden zijn; blijkens zijn strijd
tegen ds. Balthazar Bekker zal hij het niet met het rationalisme der hoofdmannen
van N.V.A. hebben kunnen vinden (Kalff). Tegen den verwerper van een persoonl.
duivel schreef hij verschillende puntdichten, waarop de vrienden van Bekker
antwoordden met even scherpe hekelverzen. In 1681 werd hij Kerkmeester van de
Amstelkerk (t.W.). Na zijn afscheiding van N.V.A. blijkt hij zich aangesloten te hebben
bij het kunstgenootschap ‘In Magnis Voluisse Sat Est’, dat in 1682 voor 15 jaar
octrooi aanvroeg voor het drukken harer werken. Onder die werken behoorde ook
een bundel stichtelijke gedichten van Bake, opgedragen aan Coenraad van
Beuningen. In de voorrede zegt hij, dat ze ‘na veele moeielijke verhinderingen ...
van tijd tot tijd tot een volkomen boek aangegroeid, nadat ze eenige jaaren onder
de pers geweest zijn, eindlijk, het langverwachte licht zien.’ Het zijn berijmingen en
uitbreidingen van gedeelten uit de H.S., b.v. Klaagzangen v. Jeremia, Hooglied e.a.,
vooraf-
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gegaan door inleidingen in proza, en een verhandeling over de heilige of bijbelpoezie,
welke laatste niet onbelangrijk is, in zuiver Hollandsch gesteld en leesbaarder dan
de verzen zelf, al wordt door L. v.d. Broek daarin Vondel geëvenaard geacht zoo
niet overtroffen, en al zwaaiden de lofdichters: P. Francius, J. Broekhuyzen, J.
Vollenhove, Antonides, A. Moonen, H. Angelkot e.a. hem overmatigen lof toe. In
1701 vroeg I.M.V.S.E. vernieuwing van het octrooi aan, en droeg in 1708 dit over
aan den uitgever Jan Graal, voor zoover betreft ‘het wederdrukken van L a u r e n s
B a a k s Bijbelsche Gezangen.’ Deze gaf ze met 3 andere vakgenooten in datzelfde
jaar uit. Blijkens een lofdicht van Langendijk verscheen er vóór 1721 een derde druk
van. In 1694 gaf hij een lofkrans voor Amersfoort uit, als toevoegsel op de in 1693
verschenen geschiedenis van die stad, nml. Rerum Amorfortiarum Scriptores Duo
inediti, met aanteekeningen uitgegeven door A. M a t t h a e u s .
In 1695 gaf hij met B. N u y t s het 10e en 13e schimpdicht van J u v e n a l i s uit;
het tiende werd later in zijn werken opgenomen, en schijnt dus van zijn hand te zijn.
In 1696 maakte hij een gedicht op de verovering van Azow, door Peter den Groote;
in 1697 gaf hij dit uit ter gelegenheid van de komst van dien vorst in ons land, blijkens
een voorrede, met het gedicht in zijn Mengeldichten opgenomen. In dien bundel
komt ook voor het herdersdicht of spel Gloorroos, dat na zijn dood ook afzonderlijk
is uitgegeven.
Ook na zijn dood verscheen de bundel Mengelpoëzy, met een voorbericht van
den dichter L. van den Broek (Paludanus), w.i. hij o.a. mededeelt, dat Bakes
testament zou ingehouden hebben, dat F. Halma zijn gedrukte en ongedrukte
gedichten zou uitgeven onder toezicht van P. Francius, J. Broekhuyzen en Mr. N.
Muys v. Holy. Daar deze echter gestorven waren, hebben twee andere uitgevers
alles verzameld, wat zij konden vinden, en dit uitgegeven. Tot zijn spijt heeft hij
eigenlijk niets van hem te weten kunnen komen, dan dat hij van het aanzienlijke
geslacht der Amsterd. Baaken was. Geeft deze voorrede weinig licht, uit spotdichten
van en tegen hem, te vinden o.a. in Nederd. en Lat. Keurdigten 1710 (zeker weinig
vertrouwbaar vaak) leeren wij hem kennen als een scherpe persoonlijkheid, heftig
uitvallende op anderen, en daarover even heftig aangevallen; hij schijnt naar een
rechterl. betrekking (‘Koninkl. Zetel v. Themis’) gedongen te hebben, van gestalte
klein, kreupel, linksch geweest te zijn (‘kleine sater’, ‘lampoot’ enz.; ook zijn portret
voor de Mengelpoëzy, wijst op gebrekkelijkheid), niet meer rijk geweest te zijn op
't laatst van zijn leven (‘de mot vreet de zakken, Daar 't geld wel eer in wierd
gevonden’ enz). Met Langendijk, die veel jonger was, blijkt hij zeer bekend (M e i j e r ,
Langendyk). Blijkens lofdichten of hekeldichten blijkt hij behalve de reeds genoemden
onder zijn bekenden geteld te hebben A. Bogaert, L. Smids, G. Bidloo (tegen wien
hij echter ook hekeldichten maakte), S. v.d. Kruissen. Zijn sterfjaar is niet bekend;
v.d. Aa geeft op 1714, Frederiks als begraafdag 18 Dec. 1702. Het laatste is het
waarschijnlijkste als juist aan te nemen. L. v.d. Broek zegt, dat Bake in testament
J. Broekhuyzen aanwees op de uitgave v. zijn ged. toe te zien; deze overl. 1707.
In Ned. en Lat. Keurdigten I (1710) staat een rijmpje, dat Bake op zijn sterfbed
gemaakt zou hebben.
Hoewel uit zijn werken, en zijn kerkmeesterzijn duidelijk blijkt, dat Bake protestant
was, wordt in een hekeldichtje tegen hem (blijkbaar
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toen hij reeds ouder was) gezegd: ‘Met regt roemt Loutje te zijn van 't houtje’, enz.
(N. Keurd., Schied. 1707). Zou hieruit moeten opgemaakt, dat hij later nog katholiek
geworden was (vgl. t.W. II, 345), of moet men in hem zien iemand als F.v.
Hoogstraten, E. Meyster e.a., die neigden tot toenadering tegenover de Kath.?
Werken: Bijbelse Gezangen (Amst. 1682; 2e druk Amst. 1708; 3e druk vóór 1721);
Amisfoorts Lofkrans. Heldendigt (Amst. 1694); Op het Ontzet der stad Weenen
(Amst. 1683); [met P. N u y t s ] 10e en 13e Schimpdicht van Juvenalis (Amst. 1695)
later opgenomen in J u v e n a l i s e n P e r s i u s Schimpdigten (1709); Zegezang
op de verovering van Asof (te?, 1697); Mengel-poëzy, (Amst. 1737); Gloorroos en
Adelgond (Amst. 1748).
Zijn portret vóór zijn Mengel-poëzy: M. Wulfraet pinx., J.C. Philips sculp. 1736,
met bijschrift van L. v.d. Broek.
Zie: F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenb.; K a l f f , Gesch. Ned.
Lett. IV, 548, 559, 564 vlg.; V, 471; t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang II, 345 vlg.
C.H.Ph. Meijer

[Bakker, Barent de]
BAKKER (Barent d e ), plaatsnijder te Amsterdam, die daar blijkens de dateeringen
zijner prenten op zijn minst van 1762 tot 1804 werkzaam was, en vooral
boekillustraties gegraveerd heeft, maar ook eenige portretten en een voorstelling
van den lijkstoet bij de begrafenis van den schoutbij-nacht Bentinck te Amsterdam
(1781) naar een teekening van H.P. Schouten.
Zie: T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bakker, F. de]
BAKKER (F. d e ), plaatsnijder te Amsterdam, daar werkzaam van omstreeks 1736
tot 1765; een reeks portretjes van de stadhouders is 1752 en een groot gezicht op
het stadhuis te Amsterdam, naar een teekening van R. Vinkeles, is 1765 gedateerd;
overigens schijnt hij vooral voor den boekhandel gegraveerd te hebben.
Moes

[Balck, Nicolaas]
BALCK (Nicolaas), gest. te Hempens in Friesland 23 Mei 1742, was van
moederszijde een kleinzoon van Etheus Terwold, predikant te Longerhouw, die een
zwager was van Sixtus, den broeder van Festus Hommius. Na volbrachte studie
werd hij 23 Sept. 1733 als candidaat in de theologie tot predikant beroepen te
Foudgum en Raard; van hier nam hij 19 Juni 1740 afscheid, beroepen zijnde naar
Hempens en Teerns, waar hij 26 Juni 1740 zijn intrede deed. Van zijn zuster, de
vrouw van den burgemeester S i p k e J a n s M o n s m a , ontving hij vierhonderd
door erflating verworven leerredenen van Festus Hommius, welke hij van plan was
te laten drukken. gelijk verhaald wordt in de 12 Febr. 1742 gedagteekende voorrede
van zijn geschrift: Leerreden over Marcus III, 24, 25, 26, genomen uit een
volgeschreven werk over het geheele evangelium van Marcus in bijna CCC tafelen,
eertijds geschetst door Festus Hommius. Hij was gehuwd met G r i e t j e F l o r i s
H o u k e m a , die in 1745/46 nog te Bolsward woonde en in 1750 overleed.
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Zie: Navorscher XVI (1866) 210; R o m e i n , Naamlijst der predikanten van
Friesland (Leeuw. 1886-87) 51, 478; S.D. v a n V e e n , Aanvull. en verbet. daarop
(Leeuw. 1892) 6; W i j m i n g a , Festus Hommius (1899) 405, 6.
de Waard

[Baldaeus, Philippus of Baelde]
BALDAEUS (Philippus) of B a e l d e , geboren te Delft in Oct. 1632 en overleden te
Geervliet nà Maart 1671. Hij was van vlaamsche afkomst en de zoon van J a n
B a e l d e en M a r i a J u n i u s en werd vermoedelijk door een broeder van de
laatste, die van 1629-1643 predikant op Formosa was geweest, opgevoed. B.
bezocht de
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latijnsche school te Delft, studeerde verder te Groningen en werd 17 Oct. 1650 als
student te Leiden ingeschreven. In 1654, op 21 jarigen leeftijd, kreeg hij aanstelling
tot predikant, om in O.I. de heidenen te bekeeren. In dat jaar huwde hij M a r i a
v a n C a s t e l , met wie hij in Oct. naar Batavia vertrok, waar hij haar een jaar later
verloor. In het laatst van 1656 zond men hem naar Point de Gale (Ceylon); te voren
maakte hij den geheelen veldtocht van Hulft ter verovering van de vesting Kaleture
enz. mede, die door B. beschreven is. Vóór zijn vertrek naar Gale, trad hij met
E l i z a b e t h T r i b o l e t in het huwelijk, dat evenals het eerste kinderloos bleef. In
het laatst van 1657 deed hij dienst bij het leger van Rijklof van Goens, die 22 Febr.
1658 het eilandje Manar veroverde en in Maart d.a.v. het beleg sloeg voor
Jafnapatnam, dat 21 Juni bij verdrag werd overgegeven. Ook bij de verovering van
Tuticorin (op de Kust van Koromandel) was Baldaeus tegenwoordig. Veel moeite
wendde hij aan, om de inboorlingen hier, langs die kust wonende, van het roomsche
geloof, waartoe zij door den Jezuïet Xaverius waren gebracht, tot het protestantsche
over te halen, waartoe B. zich bijzonder de portugeesche taal had eigen gemaakt,
maar op het Tamil zich eveneens had toegelegd. Hij hield zich afwisselend te
Negapatnam en te Jafnapatnam op, tot hij in het laatst van 1661 geroepen werd,
om op de vloot van van Goens dienst te doen. Van de verovering van de kust van
Malabar zijn zoowel hij, als de chirurgijn Wouter Schouten, de geschiedschrijvers
geweest. Hij woonde de verovering van Cochin in Nov. 1662 bij en bleef tot midden
1665 zoowel op Ceilon als op de kusten van Voor-Indië werkzaam, maakte zich,
behalve door de bekeering der indische heidenen, in het bestudeeren hunner taal
en godsdiensten verdienstelijk en kan als de eerste Europeaan beschouwd worden
die zich daarop heeft toegelegd. In 1666 in patria teruggekeerd zijnde, wijdde hij
zich geheel aan studie, tot hij in 1669 te Geervliet als predikant werd benoemd,
waar hij schreef Naauwkeurige beschrijvinge van Malabar en Choromandel en het
eylant Ceylon, nevens de afgoderije der O.-I. Heidenen. (Het werk bevat een
malabaarsche spraakkunst en een beschrijving der belegering van Colombo door
den Portugees Antonio de Souza Continho in 1518; 3 dln., Amst. 1672). Er bestaat
een hoogd. en eng. vert. uit denzelfden tijd. Zijn portret treft men voor in zijn boek
aan.
Zie: P.J. V e t h in Gids 1867, II, 193; d e z ., Ontdekkers en onderzoekers i.v.
(Leiden 1884); v. T r o o s t e n b u r g d e B r u i j n , Biogr. Wdbk. O.I. pred. (Nijm.
1893) i.v.
Mulert

[Balde, J.]
BALDE (J.). In de coll. Semenow te St. Petersburg is een mansportret, geschilderd
onder den invloed van Rembrandt, gemerkt: J. Balde. Vermoedelijk zijn van dezelfde
hand eenige werken die Kramm opnoemt als geschilderd door J. B a l d e u s of
Baltius.
Zie: S e m e n o w , Etudes sur les peintres etc. Catalogue 9; K r a m m 49.
Moes

[Balthasarsz, Floris]
BALTHASARSZ. (Floris), goudsmid, plaatsnijder en landmeter, is te Delft omstreeks
1562/63 geb. en daar 10 Dec. 1616 in de Nieuwe kerk begraven. Zijn eerste huwelijk,
10 Febr. 1589 te Delft; waar hij toen aan den Langendijk woonde, gesloten met
D i r c k g e n Z y m o n s d r . v a n O v e r v e s t , was van zeer korten duur, want
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reeds 31 Aug. 1590 ondertrouwde hij in tweede huwelijk te Amsterdam met A n n a
T h o m a s C l a e s d r . Hij was echter te Delft blijven wonen, en wel in de
Choorstraat; in 1600 was hij er kwartiermeester. Zijn vroegst
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gedateerde prent is van 1597 en stelt een hellebardier voor; ook graveerde hij
omstreeks dezen tijd eenige ornamentprenten. Op een aanbeveling van prins Maurits
kreeg hij 3 Juni 1599 een privilege van de Staten-Generaal voor een kaart van het
beleg van Zaltbommel. Ook van andere belangrijke krijgsbedrijven van den Prins
van Oranje uit dezen tijd, als van den slag bij Nieuwpoort (1600), den veldtocht van
1602, het beleg van Sluis (1604) en van Gulik (1610) en den slag bij Gibraltar (1607)
heeft hij prenten gemaakt, waarvoor hij zoowel van de Staten-Generaal als van
verschillende steden belooningen in geld ontving. Behalve eenige portretten is vooral
van belang de afbeelding van den lijkstoet van graaf Philips van Hohenlohe (1606),
waarvoor de goudsche magistraat hem 13 gulden vereerde. Ofschoon hij 23 Oct.
1607 verlof kreeg op het Binnenhof te 's Gravenhage een ‘comptoirken’ in te richten,
bleef hij te Delft wonen, waar hij, daarbij geholpen door zijn zoon Balthasar, als
gezworen landmeter drie groote kaarten van Delfland, Schieland en Rijnland
bewerkte. Het Journaal van J o r i s v a n S p i l b e r g h e n is in 1601/1604 door
hem uitgegeven. 6 Febr. 1615 kreeg hij een vereering in geld voor het in kaart
brengen van den Rijn, van Wesel tot aan het Tolhuis. Zijn weduwe H e y l t g e n
G e r r i t s d r ., met wie hij in derden echt gehuwd was, verkocht de koperen platen
van de kaart van Delfland 21 April 1617 aan dat hoogheemraadschap. Het verdient
opmerking, dat hij zelf zich steeds F l o r i s B a l t h a s a r s z . genoemd heeft, en
dat eerst zijn drie zoons den naam B e r c k e n r o d e (zie daarop in dit deel) als
familienaam aangenomen hebben.
Zie: Versl. van het Kon. Ned. Inst. 1845, 315-340; S o u t e n d a m , Een wandeling
langs Delfts grachten (Delft 1882) 13; N a g l e r , Monogrammisten II, 1928;
Oud-Holland I, 37-41; XVIII, 233; Obreens Archief II, 14; III, 47; V, 37; VI, 19; D o d t ,
Archief IV, 115, 124; V, 2, 24, 237; Nederl. Spectator 1867, 137; J. M e y e r ,
Künstlerlexikon II, 637; III, 623; T i e l e , Nederl. bibliographie van land- en
volkenkunde 223.
Moes

[Balveren, Walraven Elias Johan baron van]
BALVEREN (Walraven Elias Johan baron v a n ) geb. 17 Nov. 1784 te Leur (N. Br.),
overl. 12 Aug. 1865 te Echteld bij Tiel. Hij was te Katwijk a/d. Rijn 9 April 1817
gehuwd met A n n a H e n r i e t t e E l i s a b e t h , baronesse v a n W a s s e n a e r
(geb. 28 April 1788, overl. te Echteld bij Tiel 18 Nov. 1854). Uit zijn huwelijk sproten
2 zonen. Kapitein-instructeur in het 2e Regiment Lansiers van de Keizerlijke Garde
(vroeger regiment Garde-kurassiers van koning Lodewijk) sedert 1 Mei 1807, was
hem op zijn bepaald verzoek vergunning verleend mede naar Rusland te trekken
in den veldtocht van 1812; hij woonde onderscheidene gevechten aldaar bij. In 1815
nam hij deel aan den veldtocht in Brabant en Frankrijk. In het jaar 1830, bij den tocht
naar Brussel, commandeerde hij (nadat hij reeds op 20 Dec. 1826 tot kolonel was
bevorderd) 1500 man in het leger van prins Frederik; op 10 September vertrok v.B.
met drie escadrons van Doornik naar Aalst, met het oog op de toenemende gisting
in Doornik waar de generaal-majoor Wauthier het bevel voerde. Bij den strijd om
Brussel op 24, 25 en 26 Sept. commandeerde hij de 4de colonne, die door de
Vlaamsche poort de stad zou binnenrukken, uit Aalst komende. Op 22 September
was deze afdeeling bij Zellick met de muiters in gevecht geweest en viel nu binnen
Brussel in een hinderlaag, waarbij zware verliezen werden geleden en men
genoodzaakt was terug te
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trekken tot ver buiten de stad. Na het gevecht bij Houthalen, in den Tiendaagschen
Veldtocht, 6 Aug. 1831, kwam de kolonel v.B. in den laten avond met zijn regiment
huzaren en een sectie rijdende artillerie versterking brengen. De huzaren van Boreel,
onder v.B., namen deel aan het gevecht bij Kermpt, deel uitmakende van de 3de
Nederlandsche Divisie onder bevel van den generaal Meijer. De kolonel v.B., werd
genoodzaakt met zijn cavalerie en artillerie naar Kermpt terug te trekken voor de
belgische troepen van Daine en werd bij deze gelegenheid door een sabelhouw
gekwetst (7 Augustus 1831). v.B. werd 13 Februari 1834 benoemd tot
generaalmajoor, was ridder M.W.O. 3e Kl. en werd gepensionneerd 20 Juni 1840.
Zie: B o s s c h a , Neerland's Heldendaden te Land III, 294 noot 3, 436 noot 2, 458
noot 1.
Eysten

[Bamesbier, Hans]
BAMESBIER (Hans), een Duitscher en leerling van Lambertus Lombardus, vestigde
zich als portretschilder te Gouda en daarna te Amsterdam, waar hij op bijna
100-jarigen leeftijd gestorven is, niettegenstaande hij vrijwel aan den drank was.
Zie: v. M a n d e r , Schilderboeck (1618) 148 verso.
Moes

[Ban, Gerbrand]
BAN (Gerbrand), geb. te Haarlem omstreeks 1613, ondertrouwde te Amsterdam
26 Juli 1640 met W i l l e m i j n t j e B o e l e n en was toen kunsthandelaar, wonende
op den Achterburgwal. Hij heeft echter ook geschilderd; een klein mansportret van
1650 is in het Rijksmuseum, andere van 1649 en 1652 zijn in particulier bezit in
Ierland en te Haarlem. Dit laatste en eenige andere niet gedateerde portretten stellen
enkhuizer notabelen voor, zoodat het waarschijnlijk is, dat hij ook daar gewoond
heeft.
o

Zie: Obreen's Archief V, 11; M o e s , Iconographia Batava, n . 7147; P a u i i ,
Gemälde alter Meister im bremischen Privatbesitz, 1904; T h i e m e u. B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bancken, Margaretha van]
BANCKEN (Margaretha v a n ), geb. te Amsterdam, dochter van D i r c k v a n
B a n c k e n en A n n a N o p p e n , gehuwd met A b r a h a m C a s t e l e y n ,
stadsdrukker en courantier te Haarlem, werd na het overlijden van haar man
(tusschen 30 April en 3 Juni 1681) door Burgemeesteren van Haarlem 27 Juni 1681
als zoodanig gecontinueerd. Zij hertrouwde 15 Sept. 1682 voor Schepenen van
Haarlem met F r e d e r i k v a n V l i e t (van Amsterdam); het stadsdrukster- en
courantierschap, waartoe o.a. behoorde het drukken en debiteeren der Oprechte
Haarlemsche Courant, bleef op haar naam staan. In of omstreeks 1694 overleden,
werd zij in deze bediening opgevolgd door haar zoon Mr. G e r a r d C a s t e l e y n
(geb. 1665. begr. te Haarlem 20 Apr. 1702), die in 1697 als drukkersleerling aannam
Izaak Enschedé, den stichter der latere firma Johannes Enschedé en Zonen te
Haarlem. Behalve genoemde courant drukte zij een aantal regeeringsstukken van
localen aard, waaronder van meer algemeen belang is een geïllustreerd Bericht,
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rakende 't gebruyk der slang-brand-spuyten in 1692. Overigens is van haar drukkerij
niet veel meer bekend dan deze drukken: dr. J o h a n V l a k v e l d , Kooning en
profeet Davids harp-zangen, in Neederduits dicht uitgebreid. Op muzyk gebracht
.... door m r . S i m o n l e F e v r e (1683; 2e uitg. Haarlem, W. van Kessel 1706);
E d u a r d a Z u r c k , Epinicium crucis cantatum (1694), en de kinderprent Speelen
van Cupido 1694 (1895 van de oorspronkelijke houtjes door Dirk de Bray (?) opnieuw
gedrukt door Joh. Enschedé & Zonen te Haarlem).
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In navolging van een in 1850 als handschrift gedrukt dossier stukken, gewisseld
tusschen de firma Enschedé te Haarlem en het Bestuur der stad Haarlem over het
eigendomsrecht der Oprechte Haarlemsche Courant wordt haar naam ook wel, ten
onrechte gespeld v a n B a n c k e m .
Zie: C. E k a m a , Cat. van boeken, pamfletten enz. over de geschied. van Haarlem
I, 8, 21, 74; W.P. S a u t i j n K l u i t in Hand. Letterkunde 1873, 25; E m . v a n
H e u r c k et G.J. B o e k e n o o g e n , Histoire de l'imagerie populaire flamande 546.
Enschedé

[Baptist, Jacobus]
BAPTIST (Jacobus). volgens L e B l a n c te Doetinchem geboren, was om en nabij
1700 te Amsterdam als graveur voor den boekhandel werkzaam. Tot zijn werk, dat
gedateerd is van 1696 tot 1704, behooren o.a. prenten in den grooten bijbel van
Mortier.
Moes

[Baptist, Jan]
BAPTIST (Jan), bloemschilder te Amsterdam, wiens naam het eerst in 1629 bij een
straatschandaal vermeld is. In 1640 was hij stellig nog te Amsterdam woonachtig,
en zeer waarschijnlijk is hij identiek met den schilder J a n B a t i s t a die er in 1654
handel in schilderijen dreef met zekeren Johan van Pitten te Lübeck. Zijn
bloemstukken worden wel in oude inventarissen genoemd, maar zijn thans niet
meer aan te wijzen.
Zie: T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Barata, Laurens]
BARATA (Laurens), geb. te Rome, woonde in 1628 te Utrecht en schonk in 1629
aan het Hiobsgasthuis te dier stede een door hem geschilderd landschap. Er bestaat
van zijn hand een reeks geëtste italiaansche landschapjes met bouwvallen
gestoffeerd.
Zie: K r a m m , in voce; M u l l e r , Utr. Schildersarchieven 134; M e y e r ,
Künstlerlexikon II, 689.
Moes

[Barbiers, Anthony]
BARBIERS (Anthony), gedoopt te Roesselaere in Vlaanderen 14 Mei 1676, overl.
te Amsterdam in 1726, waar hij geruimen tijd heeft gewoond. Daar zijn jongere
broeder B a l t h a z a r in Antwerpen geboren is, zal hij waarschijnlijk al vroeg hier
gewoond hebben, maar wie er zijn meester geweest is, is niet bekend. Hij heeft
zeer veel gereisd, en onder de hand elf talen leeren spreken. Te Rome was hij
samen met Pieter van Bloemen. In Amsterdam ondertrouwde hij 4 April 1711 met
G e e r t r u y N a t r o p . Hij moet er historische tafereelen geschilderd hebben, die
echter alle verloren schijnen te zijn.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n II, 141, 142; Oud-Holland III, 60.
Moes
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[Barbiers, Bartholomeus (1)]
BARBIERS (Bartholomeus) (1), geb. te Amsterdam 1740 en gestorven in het begin
van 1808, was de tweede zoon en de leerling van Pieter Barbiers (1). Hij was
landschapschilder, heeft echter voornamelijk tooneeldecoraties geschilderd en
onderwijs in de perspectief gegeven. Als een bijzonderheid wordt verteld, dat hij
met de linkerhand schilderde. Hij huwde J o h a n n a H e n d r i c a K i e m a n en
was de vader van Pieter Barbiers (3).
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n II, 300, 301.
Moes

[Barbiers, Bartholomeus Pietersz. (2)]
BARBIERS (Bartholomeus Pietersz.) (2), geb. te Amsterdam in 1784 en aldaar
overl. 28 April 1816, was zoon en leerling van Pieter Barbiers Pietersz. (2). Hij heeft
landschappen geteekend.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n II, 50.
Moes

[Barbiers, Maria Geertruida]
BARBIERS (Maria Geertruida), bloemschilderes, was de dochter en leerling van
Pieter Barbiers Bartholomeusz. (3). Zij huwde 1823 den schilder
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P i e t e r d e G o e j e en stierf te Haarlem 30 Jan. 1849.
Zie: I m m e r z e e l , in voce.
Moes

[Barbiers, Pieter (1)]
BARBIERS (Pieter) (1), geb. te Amsterdam 1717 en aldaar gest. 7 Sept. 1780, was
de zoon van Anthony B. maar kan van hem niet veel meer geleerd hebben, daar
zijn vader reeds in 1726 stierf. Naar diens nagelaten schetsen oefende hij zich
echter, en toen hij 16 Mei 1737 met P i e t e r n e l l a d e M a a g d huwde, had hij
zich al naam gemaakt als een bekwaam waaierschilder. Hij legde zich nu ook toe
op decoratieschilderen en kreeg op dit gebied veel te doen op de in de omstreken
van Amsterdam gelegen buitenplaatsen. Het meest bekend werd hij door zijn
voortreffelijke tooneeldecoraties, geschilderd voor de schouwburgen te Amsterdam,
Rotterdam, 's Gravenhage en Leiden. Van die voor den amsterdamschen schouwburg
zijn er verschillende door C. Philips, C. Bogerts en R. Vinkeles gegraveerd. Ook
vervaardigde hij een ‘Theatrum Artificiosum’ of ‘Migniaturen Theater’, dat hij 14 Mei
1756 aan het hof te 's Gravenhage vertoonde, dat daarna te Amsterdam voor het
publiek te zien was en waarvan hij een beschrijving in het licht zond. Van zijn
schilderijen schijnt niets bewaard te zijn; vermeld-wordt een gezicht in de manege
te Amsterdam, waarin de paarden door Lud. Bakhuyzen Jr. geschilderd waren. Hij
zal er trouwens weinige geschilderd hebben, daar hij het zeer druk had met het
geven van teekenles en ook nog allerlei andere beslommeringen had; zoo bespeelde
hij verschillende muziekinstrumenten, maakte gedichten en was een verdienstelijk
goochelaar.
Hij woonde 1756 in de Anjelierstraat. Een ‘Verzameling van verscheide
Tuin-gezigten naar Chinees gevolgt, zoogenaamde Grotwerken, Koepels, Kabinetten,
Boogen en Zitbanken enz. van nieuwe en vreemde vinding, zoo hier als elders op
Buitenplaatsen gebouwd en geschilderd van Pr. Barbiers’ is gegraveerd door H.
Henke, een reeks tafereelen van den brand van den amsterdamschen schouwburg
in 1772 door C. Bogerts, twee reeksen bedelaars door P. Langendijk en A. Smit.
Zelf heeft hij 1766 een oudemanskop geëtst. Zijn nalatenschap werd 16 Jan. 1781
verkocht. Behalve zijn zoons Pieter (2) en Bartholomeus (1) worden als leerlingen
van hem genoemd J.P. van Horstok, J. Kamphuysen en J. Hulswit. Zijn portret is
gegraveerd door J.E. Marcus.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n II, 141-145; IV, 193; d e R o e v e r , Uit onze
oude Amstelstad II 38-50; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in
voce.
Moes

[Barbiers, Pieter (2)]
BARBIERS (Pieter) (2), Pietersz., geb. te Amsterdam 26 Oct. 1749 en aldaar gest.
26 Oct. 1842, was zoon en leerling van den voorg. Ofschoon hij evenals deze veel
kamerdecoraties geschilderd heeft - eene door hem geschilderde kamer is op het
Stedelijk Archief te Haarlem - waarin dan J. Lauwers dikwijls de figuurtjes schilderde,
Iegde hij zich voornl. op het landschap toe, waarvoor hij de motieven behalve uit
de omgeving van Haarlem ook in Drente en Brabant zocht; in het Rijksmuseum te
Amsterdam is van hem een boerenhofstede bij Helvoirt. In 1822 werd hij lid van de
Kon. Akademie te Amsterdam. Van zijn talrijke teekeningen verdienen vooral de
aandacht voortreffelijke dierstudies, waarvan een groote verzameling in 's Rijks
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Prentenkabinet te Amsterdam aanwezig is. In 1843 werd zijn nalatenschap publiek
verkocht.
Behalve zijn zoon Bartholomeus (2) worden als zijn leerlingen genoemd J. Hulswit,
J. Jelgerhuis Rz., C.L. Hansen, D. Kerckhoff en A.J. Ruyten-
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schildt. Bij Immerzeel staat zijn portret op hoogen leeftijd.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n III, 49, 50; I m m e r z e e l , in voce.
Moes

[Barbiers, Pieter (3)]
BARBIERS (Pieter) (3), Bartholomeusz., geb. te Amsterdam 23 Jan. 1772, gest.
10 Sept. 1837 te Haarlem aan een beroerte, was de zoon en leerling van
Bartholomeus B. (1). Het genootschap Felix Meritis heeft tusschen 1804 en 1810
driemaal door hem ingezonden teekeningen met historische voorstellingen bekroond,
hetgeen voor hem zeker een aansporing geweest is, nevens het landschap-, ook
het historieschilderen te blijven beoefenen. In het museum te Haarlem is een tafereel
uit het beleg dier stad. Hij was gehuwd met M a r i a G e e r t r u i d a S n a b i l i é ,
zelf een niet onbekwame bloemschilderes. Zijn nalatenschap werd in 1837 te
Haarlem publiek verkocht. Naar een teekening van hem (1812) heeft J.P. Visser
Bender een voorstelling van de bouwvallen der abdij Rijnsburg gegraveerd. Zelf
heeft hij een paar bladen in aquatint uitgegeven, een landschap geëtst en een groot
aantal steendrukken gemaakt. Hij was de vader van Pieter Barbiers Jr. (4), die zijn
portret op steen geteekend heeft; een ander portret, op ouderen leeftijd, geteekend
door J.P. Visser Bender is in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n III, 164-166; IV, 60, 61.
Moes

[Barbiers, Jr. Pieter (4)]
BARBIERS Jr. (Pieter) (4), geb. te Haarlem 27 April 1798, overl. te Zwolle 29 Nov.
1848, was de zoon van den voorg., en oefende zich onder leiding van zijn vader in
het landschapschilderen, totdat hij 1823 stadsteekenmeester te Zalt-Bommel, 1824
te Kampen en 1826 leeraar aan de school voor beeldende kunsten te 's
Hertogenbosch werd. Hier bleef hij tot 1843, toen hij met zijn vrouw M a r i a A g n e s
M e y e r i n k naar Zwolle verhuisde. Hij heeft landschappen, portretten enz. zoowel
geëtst als op steen geteekend (o.a. de portretten van zijn ouders). Zijn eigen
geschilderde portret is in bovengenoemde school te 's Hertogenbosch.
Zie: I m m e r z e e l , in voce; v a n d e r A a , in voce; H i p p e r t & L i n n i g , 62.
Moes

[Barchman-Wuytiers, Arnoldus]
BARCHMAN-WUYTIERS (Arnoldus), uit een amsterdamsch geslacht geb. 10 Nov.
1591, als zoon van C o r n e l i u s en A l e t t a K o o p s , overl. te Keulen 28 Sept.
1656. Hij studeerde aanvankelijk in de rechten, behaalde den graad van licentiaat
en bereisde daarna een groot deel van Europa. In 1625 trad hij te Trier in de
Jezuïeten-orde. Door zijn opgewekt karakter, zijn aangenamen omgang en zijn
uitgebreide talenkennis werd hij de raadsman en toevlucht van personen van allerlei
stand en landaard. Van 1644 tot 1650 was hij overste der Jezuïeten-statie te
Ravestein, die tot de nederrijnsche provincie der orde behoorde. Te voren bestuurde
hij het college van Emmerik, sinds 1650 dat van Düsseldorf. Op beide plaatsen
maakte hij zich zeer verdienstelijk in uiterst moeilijke omstandigheden. Terwijl hij
aan het hoofd stond van het emmeriksche college, wist hij door invloedrijke vrienden
in den Haag te bewerken, dat de bevelhebber der staatsche bezetting, die leerlingen
van het college gevangen had genomen, gedwongen werd ze vrij te laten. Op gelijke
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wijze bevrijdde hij te Düsseldorf eenige zijner ordebroeders, die in handen van
hollandsche soldaten waren gevallen. Zijn laatste jaren bracht hij in de zielzorg te
Keulen door.
Zie: Bijdr. Gesch. Bisd. Haarlem II, 278.
van Miert
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[Barckhuis, Joost]
BARCKHUIS (Joost), een overigens onbekend portretschilder, van wien eenige
1729 gedateerde portretten in particulier bezit te 's Hertogenbosch zijn.
o

Zie: M o e s , Iconographia Batava, n . 4336-4338.
Moes

[Bardes, Willem Dircksen]
BARDES (Willem Dircksen), eigenlijk W i l l e m D i r c k B a e r d e s e n , geb. te
Amsterdam 1496, overl. te Delft, waarschijnlijk in 1577, was gesproten uit een
aanzienlijk amsterdamsch regentengeslacht. In 1426 reeds was een D i r c k
B a e r d e n z . burgemeester van Amsterdam; diens zonen G o o s s e n en S i m o n
maakten vervolgens eveneens deel uit van de stedelijke regeering. Simon's zoon
D i r c k bekleedde tusschen 1484 en 1500 zesmalen de burgemeesterlijke
waardigheid, en liet o.a. een zoon W i l l e m na, die in het huwelijk trad met C l a r a ,
de dochter van den schepen C l a e s H e y n , wier broeder F r a n s C l a e s
H e y n e n z . in 1525 en 27 burgemeester is geweest. Uit dit huwelijk werden geboren
Mr. C l a e s H e y n W i l l e m s z ., die, na lid der vroedschap en herhaaldelijk
burgemeester te zijn geweest, 1 April 1572 kinderloos overleed, en Willem Dircksen
Bardes.
Bardes wordt beschreven als een knap en rijk begaafd man, met hoofsche
manieren, hoewel eenigszins zwaar van tong. In zijne jeugd deed hij eene reis naar
Italië, en onderging daar den invloed van het Humanisme. Na zijn huwelijk met
D i e u w e r D i r c k s d r ., wier jonggestorven vader, D i r c k Q u i n t i n g , lid der
vroedschap was geweest, werd hij in 1529 lid der schepenbank; doch nadat hij zijn
zittingjaar had uitgediend, trad hij niet meer in eenig regeeringscollege op. In dien
tijd behoorden velen der amsterdamsche regenten tot de Hervormingsgezinden; en
zoo werd ook hij als ‘suspect’ beschouwd. Na den aanslag der Wederdoopers in
1535 werd hij door den gemeenen man tot het ‘Jan Beukelszoonsvolk’ gerekend.
Niettegenstaande hij onder verdenking van ‘lutherij’ bleef staan, werd hij op
aanbeveling van den invloedrijken burgemeester Hendrick Dirckszoon tot schout
benoemd, welk ambt hij 9 Oct. 1542 aanvaardde. Gedurende acht jaren was zijne
verhouding tot de stedelijke regeering uitstekend, doch na 1550 kwam hierin
verandering. In dat jaar werd de som, waarvoor Amsterdam in 1509 het
schoutambacht had gepacht, door de landsregeering afgelost, waardoor de
benoeming van den schout weder aan de grafelijkheid kwam. Men verweet Bardes
hierin de hand te hebben gehad; doch of dit werkelijk zoo geweest is zou kunnen
worden betwijfeld, met het oog op het feit dat het zeer lang duurde, eer hij in het
ambt van schout door de Landvoogdes werd bevestigd. Hoe het zij, sinds rezen er
voortdurend allerlei moeielijkheden tusschen de stadsregeering en den schout,
waarbij nog eene persoonlijke veete kwam tusschen den laatstgenoemde en
burgemeester Hendrick Dircksz. De Burgemeester ontzag zich niet een complot
tegen zijn vijand te smeden, en deed hem, in overleg met den pastoor der Oude
Kerk, Floris Egbertsz., door een drietal omgekochte getuigen beschuldigen van zich
en zijn gezin te hebben laten herdoopen. Na een onderzoek, dat jaren duurde, werd
de aanklacht ongegrond bevonden. De hoofdgetuige, Fye Harmans, in den
volksmond Gele Fye genoemd, werd daarom 3 Maart 1562 door het Hof van Holland
ter dood veroordeeld, terwijl de pastoor den 16den daaraanvolgende uit Holland
werd gebannen. Hendrick Dirckszoon, die eveneens wegens de valsche aanklacht
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was vervolgd, doch uit gebrek aan bewijs was ontslagen, was in 1563 en 1564
weder burgemeester,
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en maakte van deze gelegenheid weder gebruik om Bardes te treffen, door te
bewerken, dat de grafelijkheid zich verbond het schoutambacht, na afloop van de
loopende pacht, die in 1566 zou eindigen, weder aan de stad te verpanden.
Ondertusschen hadden de twisten aanleiding gegeven tot het ontstaan van twee
partijen onder de burgerij: de Schoutisten en de Hendrik Dirkisten. Ook was Bardes,
die zich eerst een fel vervolger had getoond, zoodat hij zich nog in 1555 (wel is waar
in een verweerschrift) er op beroemde dat onder geen officier in Holland zooveel
ketters waren geëxecuteerd als onder zijn bewind, later zachter opgetreden en had
hij de om den geloove vervolgden menigmaal, door voorafgaande waarschuwing,
in de gelegenheid gesteld zich te redden. Vandaar dat vele aanhangers der
Hervorming zijne zijde kozen. Men besloot eene poging te doen om vóór 1566 eene
verandering in de samenstelling der stedelijke regeering te bewerken. Nog in 1564
diende een zeventigtal, voor het meerendeel aanzienlijke, burgers bij de
landsregeering eene klacht in over misbruiken in het stedelijk bestuur. Naar
aanleiding van deze doleantie werd wel door de Landvoogdes op verschillende
punten orde gesteld, doch tot een verzetten van den magistraat kwam het niet: en
zoo werd Bardes bij het einde van zijn diensttijd, 12 April 1566, niet herbenoemd.
Hij vestigde zich daarop in den Haag. Daar werd hij 13 Oct. 1567 in hechtenis
genomen, onder beschuldiging van 24 Aug. 1566 een gereformeerd predikant binnen
's Gravenhage te hebben gebracht, en bovendien in verstandhouding te hebben
gestaan met den Prins van Oranje en diens aanhangers. Na eene gevangenschap
van bijna drie jaren, waarbij hem de pijnbank niet werd gespaard, werd hij, 12 Juni
1570, door den Raad der Beroerten vrijgesproken, doch wegens andere zaken,
vermoedelijk in verband staande met zijne geschillen met de amsterdamsche
regeering, naar het Hof van Holland verwezen, dat hem eindelijk in Februari 1571
in vrijheid stelde. Vervolgens vestigde hij zich te Delft, en koos in 1572 openlijk de
zijde van den Prins van Oranje. In bekrompen omstandigheden verkeerend, wendde
hij voortdurend pogingen aan om van de Staten van Holland betaling te ontvangen
van de gelden, hem nog door de grafelijkheid verschuldigd; doch dit gelukte hem
slechts ten deele. Tevergeefs verzocht hij in 1574 dat het St. Ursulen-convent, waar
hij woonde, hem zou worden afgestaan. Hij verviel ten slotte in een staat van
kindschheid, zoodat het den Prins van Oranje, naar Hooft verhaalt, ‘traanen en
klaghten kostte, dat zoo bloeyend een vernuft der wyze geknakt en verwelkt was’.
11 November 1577 werd eindelijk aan zijne weduwe, ter voldoening zijner
vorderingen, eene losrente door de Staten van Holland toegekend van f 200 's jaars,
waarvan echter, tijdens haar leven, slechts éénmaal, 25 Juni 1580, een jaar werd
uitbetaald. In 1586 verkreeg haar zoon W i l l e m B a r d e s , nogmaals twee jaren
betaling, en eerst bij resolutie van 8 Nov. 1603 werd de rentebrief definitief
geconstitueerd.
Bardes bezat eene penningverzameling, die door Hubertus Goltzius als het eerste
der vijf kabinetten wordt genoemd, welke in 1556 door hem te Amsterdam werden
bezichtigd.
Bronnen: In de Memoriën van L a u r e n s J a c o b s z . R e a e l (Bijdr. Hist. Gen.
XVII (1896) 1) wordt het eerst van de geschiedenis van het complot tegen Bardes
melding gemaakt. P e r s putte daaruit voor den eersten druk van zijn Ontstelde
Leeuw, H o o f t behandelde de zaak uitvoeriger. Zie voorts de Beschrijvingen
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van Amsterdam, vooral C o m m e l i n en t e r G o u w , en ook de Doleantie der
Amst. Burgers van 1564 (Bijdr. Hist. Gen. XXIV (1903) 59); E l i a s , Vroedsch. van
Amst., reg.; Res. Holl. 30 Juni 1586 en 8 Nov. 1603. Op het amst. archief berusten
eenige afschriften van processtukken. Zie ook de lijst der door G o l t z i u s bezochte
kabinetten achter diens Julius Caesar.
Breen

[Barendsz, Dirck (1)]
BARENDSZ. (Dirck) (1), geb. te Amsterdam 1534 en daar in de Nieuwe Kerk 26
Mei 1592 begraven, was de zoon en leerling van B a r e n d D i r c k s z . In 1555
kwam hij te Venetië in het atelier van Titiaan, wiens portret hij schilderde. Hij kwam
er in aanraking met tal van aanzienlijke personen, en daar hij beschaafde vormen
had, gemakkelijk vreemde talen sprak, en zelfs in het Latijn, o.a. met Dominicus
Lampsonius correspondeerde, daarbij een groot muziekliefhebber was, kreeg hij
vele vrienden o.a. Marnix van St. Aldegonde. Eerst in 1562 keerde hij naar
Amsterdam terug, zijn weg door Frankrijk nemende, en huwde A g n i e s F l o r i s d r .,
die tot een aanzienlijke familie behoorde. Hij maakte vooral opgang als portretschilder
en reeds in 1564 kreeg hij er een schutterstuk te schilderen, dat evenals drie later
geschilderde, thans in 's Rijks Museum te Amsterdam hangt, Ook heeft hij vele
bijbelsche, mythologische en historische tafereelen geschilderd; hiervan schijnt
slechts een groot triptiek in het museum te Gouda overgebleven te zijn, waarin in
gemaniereerden stijl tafereelen uit het leven van Maria zijn voorgesteld. In 1587
schilderde hij aan een eerepoort die bij Leicesters intocht te Amsterdam opgericht
werd. Hij woonde in 1567 aan de Turfmarkt, en kocht 7 Nov. 1569 een terrein buiten
de Regulierspoort, maar toen hij stierf, stond zijn huis niet ver van de
Gasthuismolenpoort. Hendr. Goltzius, Harmen en Jan Muller, Jac. Matham, Adr.
Collaert, Joh. en Raph. Sadeler e a. hebben verschillende teekeningen van zijn
hand met bijbelsche, mythologische en allegorische voorstellingen gegraveerd.
Eenige hiervan zijn bewaard, o.a. een Jonas in de Albertina te Weenen. Tot zijn
leerlingen behoorde o.a. Hans de Weerdt van Antwerpen. Zijn portret in de door
Hendr. Hondius uitgegeven reeks schildersportretten gaat wellicht terug op het in
1562 geschilderde zelfportret, dat van Mander bij zijn dochter zag.
Zie: H a d r . J u n i u s , Batavia (L.-B. 1588) 239; v. M a n d e r , Schilderboeck
(1617) 176, 177; P o n t a n u s , Rerum et urbis Amst. historia (1611) 245; H o o f t s
o

Brieven, n . 133; T a u r e l , Christelijke kunst II, 175-202; R i e g e l , Das Holländische
Gruppenporträt, 136-145; Wapenheraut 1903, 186; E l i a s , De Vroedschap van
Amsterdam I, 139, 140; Obreens Archief VI, 36; Oud-Holland XXI, 65-80; T h i e m e
u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Barendsz, Dirk (2)]
BARENDSZ. (Dirk) (2) werd in 1644 te Alkmaar leerling van den schilder Zacharias
Paulusz.
Zie: Obreen's Archief II, 44.
Moes

[Barlaer, Abraham van (1)]
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BARLAER (Abraham v a n ) (1), een glasschilder, die 1649/50 als ‘meesterszoon’
in het gild te Middelburg kwam, en in 1668 stierf. Waarschijnlijk was hij een zoon
van Cornelis van Barlaer (1).
Zie: Obreen's Archief VI, 176, 204.
Moes

[Barlaer, Abraham van (2)]
BARLAER (Abraham v a n ) (2) kwam 1665 in het S. Lucasgild te Middelburg. Reinier
à Persyn heeft naar een teekening van hem een portret van Cornelis van den Brande
gegraveerd.
Zie: Obreen's Archief VI, 201.
Moes
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[Barlaer, Cornelis van (1)]
BARLAER (Cornelis van) (1), glasschilder te Middelburg, die daar 1631 en 1639
‘beleeder’ in het gild was en in 1643 of 1644 stierf. In 1638 leverde hij de stad een
geschilderd glas, dat bestemd was voor de kerk te Westsouburg. Waarschijnlijk was
hij de vader van Abraham van Barlaer (1) en van Cornelis van Barlaer (2).
Zie: Obreen's Archief VI, 171, 262, 263; Archief Zeeland VIII: 3, 73.
Moes

[Barlaer, Cornelis van (2)]
BARLAER (Cornelis v a n ) (2), glasschilder te Middelburg, en daar in of vóór 1681
gestorven, was waarschijnlijk een zoon van den vorige. In 1662/63 en van 1666 tot
1672 was hij deken van het gild. Van 1647 tot 1672 leverde hij de stad verschillende
geschilderde glazen, die bestemd waren voor het raadhuis en voor de kerken te
Oostcapelle, St. Laurens, Oosterland, Westcapelle en elders. In 1658 teekende hij
voor de stad een wapen en in 1672 ontwierp hij lichtkronen voor de Nieuwe Kerk.
Hij beoefende ook de dichtkunst en droeg in 1674 aan den magistraat een gedicht
op. Abraham de Roose was een leerling van hem.
Zie: Obreen's Archief VI, 147, 202, 203; Archief Zeeland VIII: 3, 45, 75; VIII: 4,
32, 41, 43, 58, 59, 62, 78, 126, 142.
Moes

[Barnaert, Anthony]
BARNAERT (Anthony), was in 1621 te Amsterdam leerling van Francesco Badens
(kol. 62).
Zie: Obreen's Archief VI, 35.
Moes

[Barnevelt, Hendrik van]
BARNEVELT (Hendrik v a n ), geb. te Utrecht omstreeks 1759 en daar in 1833 aan
de cholera gestorven, was een behangselschilder en teekenmeester, van wien o.a.
Kramm onderwijs genoten heeft; deze was in het bezit van zijn geteekend zelfportret.
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Baron, Abel François]
BARON (Abel François), wordt al in 1658 als schilder te 's Gravenhage vermeld,
ofschoon hij er eerst in 1663 als leerling in de Confrerie kwam.
Zie: Obreen's Archief V, 147; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler
i.v.
Moes

[Barra, Jacobus]
BARRA (Jacobus) of B a r r h a , geb. te Middelburg, promoveerde te Leiden tot med.
dr. 23 Juli 1610 en vestigde zich als practiseerend arts te Amsterdam; als weduwnaar
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van S a r a M o i s ondertrouwde hij Sept. 1621 te Middelburg met M a r g a r i t e
T u l k s c h a e p , wed. van H e n d r i k G e e n s en komt nog voor op een lijst van
amsterdamsche doctoren sinds 1641. Kinderen van hem waren wellicht J a c o b u s
B. geb. te Amsterdam omstr. 1619 en L u c r e t i a , geb. aldaar omstr. 1620.
Eerstgenoemde werd te Leiden als med. stud. ingeschreven 20 Oct. 1639,
promoveerde er 2 Juli 1642 en heeft insgelijks de praktijk te Amsterdam uitgeoefend.
Misschien was hij verwant aan J. B a r a , die een werk van Abraham B o s s e uit
het fransch vertaalde als Algemeene manier van den Hr. Desargues tot een practijk
der perspectiven, gelijck tot die der meetkunde .... mitsgaders der plaatsen en
proportien van de stercke en flaauwe rakingen of kleuren (Amst. 1664, herdr. ib.
1686), van welken zelfden schrijver men ook nog een werk (doch zonder naam van
den vertaler) in het nederlandsch heeft als Algemeen middel tot de practijck der
doorzightkunde op tafereelen (Amst. 1664).
Zie: Oud-Holland III (1885) 60, 240; Bibliotheca mathematica S. II T. III (1888)
10-11.
de Waard

[Barra, Joannes]
BARRA (Joannes), een plaatsnijder, die vermoedelijk te Middelburg geboren is, en
in het laatst der 16de eeuw in Duitschland gewerkt heeft; ten minste een in 1598
naar Hendr. Goltzius gegraveerde voorstelling van Susanna is te Augsburg, en een
Laatste Oordeel in 1599 te Neurenberg uitgegeven. Een allegorische voorstelling
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van den Dood, in 1604 uitgegeven door Richard Schilders te Middelburg, is door
Barra opgedragen aan den middelburgschen schoolmeester Johannes CoutereeIs.
Zijn werk bestaat verder uit prenten naar Jod. van Winge, Hans von Achen, Abr.
Bloemaert e.a. In 1611 woonde hij te Amsterdam, maar toen hij in 1623 een reeks
ornamentprentjes naar teekeningen van Nicasius Rousseel graveerde ‘de Grotesco
perutilis atque omnibus quibus pertinebit valde necessarius liber’, woonde hij te
Londen; deze reeks was opgedragen aan den goudsmid George Heriot. Van 1624
is een uitmuntend portret van Lewis, hertog van Richmond en Lennox, gesneden
naar een schilderij van Paulus van Somer. Zijn sterfjaar wordt als 1634 opgegeven.
Zie: Obreen's Archief VII, 248; S i d n e y C o l v i n , Early engravings and engravers
in England 114, 115; A. v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in voce;
T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, i.v.
Moes

[Bartels, Gerrit]
BARTELS (Gerrit), schilder te Amsterdam omtrent het midden der 17de eeuw; door
een steen werd hij doodelijk getroffen.
Zie: H o u b r a k e n I, 220; J a n V o s , Gedichten (1662) 721.
Moes

[Barthoutsz, Leendert]
BARTHOUTSZ. (Leendert), was 1623 en 1624 te 's Gravenhage leerling van den
schilder Jan van Ravesteyn.
Zie: Obreen's Archief IV, 7.
Moes

[Bartsius, Willem]
BARTSIUS (Willem), geb. te Enkhuizen omstreeks 1612 en vermoedelijk reeds in
of niet lang na 1639 gestorven, was de zoon van den pensionaris P a u l u s B. en
F r e d e r i c k g e n M e y n e r t s d r . Hij kwam in 1634 in het gild te Alkmaar en
schilderde in dat jaar een schutterstuk, dat thans in het museum te dier stede hangt.
Sedert 1636 komt hij te Amsterdam voor. Behalve eenige portretten zijn van hem
ook genrestukjes bekend; een zeer fraai stukje met een luitspeler, van 1633, is in
de collectie James Simon te Berlijn. Zijn zuster A e c h t was de vrouw van Pieter
Potter. Hij was de meester van Abraham Meyndertsz.
Zie: Oud- Holland XI, 36-38; Obreen's Archief II, 41; Nederl. Kunstbode II, 90;
K r a m m , in voce; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Barueth, Johannes]
BARUETH (Johannes), geb. te Breda in 1708, gest. te Dordrecht 29 Aug. 1782, is
een der meest bekende predikanten uit de tweede helft der achttiende eeuw. In
1726 ingeschreven als student in de theologie te Leiden, werd hij in 1732 predikant
te Hoogwoud, van waar hij in 1736 vertrok naar Charlois. Hij bleef hier negen jaar
en werd in 1745 predikant te Dordrecht, waar hij tot zijn dood bleef. Barueth was
een man van groote wetenschappelijke verdiensten. Als leerling van den ouden
Schultens had hij zich meer dan gewone bekwaamheden in oostersche talen
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verworven, terwijl ook zijn bedrevenheid in de klassieke talen geroemd wordt. Ook
als theoloog gaf hij blijk van ongemeene talenten. Als prediker was hij bij het volk
geliefd wegens den eenvoud en bevattelijkheid zijner preeken; een schaduwzijde
was zijn dikwijls platte manier van zich uitdrukken. Bij zijn optreden te Dordt had hij
een grooten aanhang. Na verloop van tijd was hij vooral geëerd door den minderen
man; een groot deel der beschaafden had hij van zich vervreemd door zijn
heerschzucht, twistzieke natuur en onverdraagzaamheid. Telkens was hij in strijd
gewikkeld, nu eens met de overheid, dan met ambtgenooten of andersdenkenden.
Vooral ook zijn politieke overtuiging bezorgde hem vele vijanden.
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Barueth was een vurig aanhanger van het Oranjehuis en stak dit niet onder stoelen
of banken. Herhaaldelijk heeft hij ook in geschriften van zijn liefde blijk gegeven.
Vandaar dat de Patriotten het op dezen orangistischen predikant verzien hadden.
In tal van pamfletten wordt zijn optreden gehekeld en zijn dood gaf in 1782 aanleiding
tot de verschijning van een heele serie vlugschriften. Ook de vervaardigers van
spotprenten lieten hem niet met rust; o.a. ligt hij met andere Oranjeklanten als van
Goens, P. Hofstede enz. geknield op de vuile spotprent Moriatur Orange.
De reeks geschriften van Barueth is zeer groot. Een eigenaardige plaats nemen
daarbij in de door hem uitgegeven preeken. Weinige predikanten hebben een zoo
groote reeks predikaties het licht doen zien, waarbij o.a. een serie van 88
vervolgpreeken. Enkele dier bundels b.v. Jacobs Doodbedde verdienen de aandacht
door de daarbij gevoegde geleerde verklaringen van woorden uit het Hebreeuwsch,
Arabisch en andere oostersche talen. De titels van al zijne preekbundels en
gelegenheidspreeken hier te vermelden mag overbodig heeten; zie de straks te
noemen bronnen.
Ook zonder deze is de lijst van Barueth's geschriften nog groot genoeg. Het zijn
voor een groot deel strijdschriften. Toen hij in de zestiger jaren met zijne
ambtgenooten over hoop lag, gaf hij zijn Contra-memorie van den 5 Februari 1763
dienende ter beantwoording van de Memorie van eenige predikanten van Dordrecht
(Rott., 1763 in fol.) en Verantwoording van ... J. Barueth ... in twee gedrukte
Memorien en echte brief aan den Magistraat dier stad... (1767) en Mondstopper ter
beantwoording van den voorlooper van D. Lud. Kluit (Rott., 1767 in fo.) Als vurig
Oranjeman trad hij op in zijn Historie van het stadhouderschap der heeren Princen
van Orange, hoognoodig tot bewaring van de vrijheid in de kerk en burgerstaat
o

(Dordr. 1766 in 8 .). Heeft hij zich gemengd in den strijd van den remonstr. predikant
Nozeman met P. Hofstede over de kwestie der zaligheid der heidenen en der
deugden van Sokrates, ook tegen de Deïsten heeft hij zich duchtig geweerd. Van
het bekend uitvoerig geschiedwerk van C l . F l e u r y , Histoire ecclésiastique
verscheen in 1766 een zoogenaamd Abrégé de l'histoire ecclésiastique de Fleury,
dat zoogenaamd uit het Engelsch vertaald, blijkbaar de bedoeling had het
Christendom aan te vallen. Barueth was dadelijk gereed met den schrijver den strijd
aan te binden en gaf in het volgend jaar Zedige en bescheide wederlegging der
hedendaagsche Deisten en vrijgeesten; bysonder ingerigt tegen de nieuwe aanvallen
op den christelijken godsdienst in het onlangs uitgekome Fransche werk, genaamt
o

het korte begrip der kerklijke Historie van den abt de Fleury (Rott., 1767 in 8 ). Tot
dezelfde categorie van geschriften behoort De Advocaet der Vaderlandsche kerk,
of vrijmoedige verdediger van derzelver grond constitutie, herformde leer enz. Het
eerste stuk van dat anonym uitgegeven werk verscheen in 1771 en heeft tot heel
wat polemiek aanleiding gegeven. Een breede stroom van geschriften zag naar
aanleiding van dat boek het licht. Barueth deed er het zwijgen niet toe maar nam
onder den schuilnaam P a u l u s D o r t s m a nog herhaaldelijk aan den strijd deel.
Zoo gaf hij Het aanweezen en bestaan der Naam-Remonstranten enz. uit hun eigen
o
schriften opgemaakt enz. ('s Grav., 1772. 8 ); Het echt karakter van een
o
Hollandschen tolerant enz. ('s Grav. 1773, in 8 ); De Rhytmus monachicus of
monnikkendeun der broederschap van vrijheid en tolerantie enz. ('s Grav. 1773 in
o
8 . 2 dln).
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Onder de verdere publicaties van Barueth behooren nog vermeld te worden zijn
Hollands en Zeelands jubeljaar, of 200-jarige gedagtenis der heuchelijke verlossing
o

van het Spaansche juk ... in 1572 enz. (Dordr. 1772 in 8 .) waarin de schrijver van
groote belezenheid blijk geeft; Godgeleerde oefenschool over de leerstellige en
o
practicale waarheden van den Heidelb. Catechismus (Dordr. 1776 in 8 .);
Briefwisseling tusschen ... Jan Jacob Schultens ... en Johan Barueth ... over de
uitgave van een regtzinnige verklaaring over den Heidelbergschen Catechismus
o
(1776, 8 .); De leere der waarheid, vervat in den Heidelb. Catechismus, regtzinnig
en met onze kerkformulieren van eenigheid overeenkomstig verklaard enz. (Dordr.,
o
1777, in 8 . 2 dln.); Letterkundige brieven ter verdediging van de leer en leeraars
der Gereformeerde kerk, tegen de heimelijke aanstagen en de schriften van den
o
o
Denker (in 8 ); Korte schetsen over de philosophie en de zedekunde (in 8 .). Na
zijn dood werd van hem uitgegeven Catechismus der wijsheid en deugd of onderwijs
bij samenspraaken in de grondbeginselen der Natuurlijke en Schriftuurlijke
o
wijsbegeerte en zedekunde. (Dordr., 1789 in 8 .).
Men zie over hem vooral: G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II, 407-24;
V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland i.v. in welke
werken men ook al Barueth's preeken en preekbundels vermeld vindt.
Knuttel

[Bary, Hendrick]
BARY (Hendrick), plaatsnijder geb. te Gouda omstreeks 1640 en aldaar 16 Febr.
1707 van zijn huis in de Wachterstraat uit begraven, was de zoon van den
tabakshandelaar H e n d r i c k B a r y en H e y l t j e A e r t s , die na den reeds spoedig
gevolgden dood van zijn vader 28 Dec. 1642 den Rotterdammer W i l l e m
G o v e r t s z . B o s b o o m huwde. Ofschoon hij daardoor vermoedelijk in Rotterdam
grootgebracht is, werd hij toch te Gouda de leerling van Reynier à Persyn, voor wien
hij ook een blad in de Galeria Giustiniana gegraveerd heeft. Een 1657 gedateerde
voorstelling van de bevrijding van Petrus is nog tamelijk onbeholpen gegraveerd,
maar reeds een portret van zijn zwager Aernout Carlier (1658) was veel beter,
evenals twee kleine zelfportretjes van 1659 en 1660. 6 Maart 1666 betaalde hij zijn
contributie als lid van de confrerie Pictura te 's Gravenhage en 10 Dec. 1667
onderteekende hij hare statuten. Toch is hij vermoedelijk te Gouda blijven wonen,
waar hij 1672-1675 vaandrig der schutterij en 1677-1703 tuchthuisvader was. De
laatste dateering van een prent van hem is 1675 op het portret van Simon Simonides,
en het is waarschijnlijk, dat zijn huwelijk met M a r i a S u y s , een dochter van den
burgemeester G o v e r t S u y s , 4 Febr. 1676, de aanleiding geweest is, dat hij
niet meer gegraveerd heeft. Ten minste, in 1683 wordt hij uitdrukkelijk als
houtkoopman vermeld, en geen van zijn zes kinderen heeft hij in de kunst opgeleid.
Krachtig en tegelijk bevallig waren de talrijke portretten, die hij het licht heeft doen
zien; hieronder munt vooral uit het prachtige portret van Michiel Adriaensz. de Ruyter
naar Ferd. Bol (1673), maar ook portretten als van Hier. van Beverningh naar Jan
de Baen, Joannes de Bout naar Hendr. van Vliet, Barth. Praevostius naar Adr.
Backer en David Vlugh naar Caspar Netscher verschaffen hem een eerste plaats
onder de nederlandsche portretgraveurs. Daarnevens heeft hij ook genrestukken
van Pieter Aertsz., Frans van Mieris e.a. gegraveerd en een aantal boektitels, evenals
alle prentjes in R e g n . d e G r a a f 's De mulierum organis generationi inservientibus
(Lugd-Bat. 1672).
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Zijn portret is door drie gravures van hem zelf bekend.
Zie: J. O u d a e n , Roomsche Mogentheid (Amst. 1664) voorrede; Obreen's Archief
II, 12; IV, 65, 67, 152; V, 134; VI, 65-69; M e y e r , Künstlerlexikon III, 83; T h i e m e
u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Basnage, Henri]
BASNAGE (Henri), heer van Bauval, advocaat en letterkundige, geb. te Rouaan 7
Aug. 1656, overl. te 's Gravenhage 2 Apr. 1710, jongere broeder van den volgende.
Op 20-jarigen leeftijd werd hij advocaat bij het parlement te Rouaan en onderscheidde
zich weldra door zijne welsprekendheid. Naar aanleiding van de herroeping van het
Edict van Nantes vertrok hij in 1687 naar Holland en vestigde zich eerst in Rotterdam,
daarna (Mei 1690) in den Haag. Van 1687-1709 gaf hij een letterkundig maandschrift
uit: Histoire des Ou vrages des Savants, dat het vervolg was van B a y l e 's Nouvelles
de la République des Lettres. Hij trachtte steeds de hoffelijke, onpartijdige
boekbesprekingen na te volgen, die zijn grooten voorganger zoozeer gekenmerkt
hadden. In 1687 zocht Jurieu (I kol. 1232) twist met hem. Er was n.l. een spotschrift
op Jurieu's fantastische profetieën verschenen, waarvan deze hem verweet de
schrijver te zijn. In den strijd tusschen Bayle en Jurieu koos Basnage partij voor
eerstgenoemde. Getrouw aan zijne gewoonte, mengde Jurieu de overheid in zijn
twist, hetgeen ten gevolge had, dat de Staten van Holland den verkoop van twee
geschriften van Basnage verboden. Door zijn boek over de Verdraagzaamheid werd
deze rechtsgeleerde een der eerste voorstanders der tolerante denkbeelden op
godsdienstig gebied. Basnage was gehuwd met M a r i e A m s i n c q , die hem eene
dochter schonk. Behalve vele polemische geschriften als: Examen de la Doctrine
de M. Jurieu, publiceerde hij: Tolérance des Religions (Rott. 1684); Histoire des
Ouvrages des Savants (Rott., 1689-1709, 24 vol.); Dictionnaire Universel recueilli
et compilé par feu M.A. Furetière (2e ed. Rott. 1701. 3 vol.; een herdruk verscheen
na Basnage's dood in 1716.)
2

Zie: N i c e r o n , Mémoires II; H a a g , La France protestante i.v.; P u a u x , Les
Précurseurs de la Tolérance au 17e siècle, 50 e.v.
Serrurier

[Basnage, Jacques]
BASNAGE (Jacques), predikant, staatsman en geschiedschrijver, geb. te Rouaan
8 Aug. 1653, overl. te 's Gravenhage 21 Dec. 1723, oudste zoon van H e n r i
B a s n a g e , heer van Franquesnay, vermaard advocaat te Rouaan en M a r i e
C o g n a r d . Hij genoot zijne eerste opleiding bij den geleerden Tannegui Lefebvre,
die geene moeite spaarde om zijn leerling afkeerig te maken van het predikambt,
waartoe deze zich aangetrokken voelde. ‘Vous êtes trop honnête homme pour être
ministre!’ schijnt hij hem o.a. toegevoegd te hebben. Tot zijn 17e jaar beoefende
Basnage voornamelijk de grieksche en latijnsche letterkunde en de spaansche,
italiaansche en engelsche taal. Nochtans bleef hij den wensch koesteren zich aan
de godgeleerdheid te wijden. In 1670 volgde hij aan de theologische faculteit te
Genève de colleges van Mestrezat, Turretini en Tronchin. Daarna studeerde hij te
Sédan onder leiding van Le Blanc Beaulieu en Jurieu. Op 23-jarigen leeftijd (Oct.
1676) werd hij predikant te Rouaan, als plaatsvervanger van Etienne Le Moyne. 9
Maart 1684 huwde hij S u s a n n e D u m o u l i n en smaakte daardoor het
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sproot slechts eene dochter voort, die in 1705 huwde met den
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haagschen predikant G.L. d e l a S a r r a z . Toen in 1685 de hervormde kerk van
Rouaan werd opgeheven, kreeg Basnage bij hooge gunst de koninklijke toestemming
om zich met zijne vrouw, dochter en eene min naar Holland te begeven. 13 Jan.
1686 werd hij te Rotterdam tot buitengewoon en 16 Sept. 1691 tot gewoon predikant
bij de waalsche gemeente beroepen. In 1703 weigerde hij, als voorstander van de
door Calvijn gepredikte lijdelijke gehoorzaamheid, om zonder opdracht der regeering
openlijk te bidden voor de Camisards, wier oproerigen geest hij laakte. Hierdoor
geraakte hij in onmin met den strijdlustigen Jurieu, groot bewonderaar dier
opstandelingen. Hoewel deze hem zijn verblijf in Rotterdam onaangenaam maakte,
weigerde Basnage in 1695 op aandringen van zijne gemeente en van de magistraten,
eene benoeming als predikant te Leiden. Maar 18 Nov. 1709 liet hij zich door den
raadpensionaris Heinsius overhalen om zich in den Haag te vestigen als predikant
bij de waalsche gemeente. De pogingen, die zijne gemeente in het werk stelde om
hem te behouden, bleven ditmaal vruchteloos. Hier begint zijne loopbaan als
staatsman. Heinsius gebruikte hem in allerlei politieke aangelegenheden waarbij
Basnage hem uitstekende diensten bewees. O.a. werd hem bij de conferenties van
Utrecht eene geheime onderhandeling met den maarschalk van Uxelles opgedragen,
welke met schitterend succes bekroond werd. Echter faalde hij in zijne pogingen
om in 1709 op de conferenties van Geertruidenberg den vrede te bewerkstelligen
en slaagde hij er evenmin in om gewetensvrijheid voor de fransche hervormden in
hun vaderland te verkrijgen. Zijn staatkundig beleid, dat ook door den kardinaal van
Bouillon, gedurende diens verblijf als vluchteling in Holland, hoogelijk gewaardeerd
werd, drong weldra aan het fransche hof door. De regent gelastte den abt Dubois,
toen deze in 1716 naar den Haag reisde om over het Drievoudig Verbond te
onderhandelen, zich met Basnage te verstaan. Deze vergat allen smaad hem en
zijne geloofsgenooten door Frankrijk aangedaan en door zijn toedoen kwam het
verdrag 14 Jan. 1717 tot stand. Uit dank voor zijne bemoeiingen schonk de Regent
hem zijne goederen terug, die sinds 32 jaren waren verbeurd verklaard. Ten onrechte
heeft L e m o n t e y in zijne Histoire de la Régence geïnsinueerd, dat Basnage in
hoop op belooning Frankrijk ten dienste stond. Dit wordt door Dubois zelf
tegengesproken; zie den brief van D u b o i s aan Basnage welke gepubliceerd is in
de Voorrede van de Annales des Provinces- Unies II. Op aandringen van den Regent
wist Basnage een dreigenden opstand van de Camisards te voorkomen door met
hunnen predikant Ant. Court in overleg te treden. Tevens richtte hij een taktvol,
verzoening predikend schrijven aan zijne fransche geloofsgenooten, dat op bevel
van het hof te Parijs werd gedrukt en in de provinciën verspreid. In 1719 dateert
zijne benoeming tot Landsgeschiedschrijver, van welk ambt hij zich beter kweet dan
zijn voorganger Wicquefort. Basnage aanvaardde zijne taak, op voorwaarde dat de
archieven voor hem werden opengesteld en hij volle vrijheid verkreeg om naar zijne
overtuiging te schrijven. Gedurende zijne laatste levensjaren noopte eene kwijnende
gezondheid hem zijn arbeidsveld in te krimpen. Hij wijdde zich dan ook uitsluitend
aan het samenstellen zijner Annales des Prov. Unies en aan zijne uitgebreide
briefwisseling met vermaarde lieden.
Moreel en intellectueel stond Basnage zeer hoog. In de Voorrede van het tweede
deel der Annales teekent de uitgever een zeer waardeerende
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karakterschets van den geleerden predikant. Hij muntte uit door waarheidsliefde,
goede trouw en hulpvaardigheid en werd door katholieken zoowel als protestanten
geacht. Hij was een beschaafd en welsprekend kanselredenaar; wat zijne
godsdienstige en ethische beginselen aangaat bewandelde hij den gulden
middenweg tusschen den onverdraagzamen Jurieu en de voor dien tijd wat àl te
liberale denkbeelden van Bayle. Niettegenstaande de groote vriendschap, die hij
den leeraar aan de Illustere School toedroeg, weerlegde hij in zijn Traité de la
Conscience Bayle's ketterijen over de rechten van het dwalende geweten. In zijne
Hist. de la religion des églises réformées bestreed hij Bossuet's aanvallen op het
protestantisme en deed eene verdienstelijke, doch hopelooze poging om de eenheid
van het hervormde geloof, niettegenstaande de veelheid zijner sekten, aan te toonen.
Als staatsman wordt hij geroemd om zijn taktvol optreden en zijne
verzoeningsgezindheid. Als historicus voldeed hij aan hooge eischen. In zijne Annales
geeft hij goed gedocumenteerde feiten en vele bijzonderheden waaraan hij gaarne
ethische overpeinzingen toevoegt. Men kan hem echter eene groote verkleefdheid
aan Frankrijk verwijten, hetgeen zijn oordeels oms wat eenzijdig maakt. Basnage
was een vruchtbaar schrijver en publiceerde ongeveer 26 geschriften. Zie voor eene
volledige bibliographie het hieronder vermelde werk van H a a g .
Voornaamste geschriften: La Communion Sainte, ou Traité sur la nécessité et
les moyens de communier dignement (Rott. 1688; 5 keer herdrukt en ook in het
Duitsch vertaald); Hist. de la religion des égl. réformées, pour servir de réponse à
l' Hist. des Variations des Egl. prot. par M. l' Ev de Meaux (Rott. 1690, 2 vol., 1699,
1721, 1725); Traité de la Conscience (Amst. 1696. 2 vol., een uitgaaf door
katholieken ondernomen verscheen later in Lyon); Hist. de l' Eglise depuis J.C.
jusqu'à présent (Rott. 1699, 2 vol.); Traité des préjugés faux et légitimes (Delft,
(Rott.) 1701, 3 vol.); Hist. du V. et du N. Testament, représentées par des figures
gravées en taille-douce par Romain de Hooge (Amst. 1704; herhaaldelijk herdrukt
o.a. onder den titel: Grand Tableau de l' Univers, waarvan eene holl. vert. verscheen);
Hist. des Juifs depuis J.C. jusqu'à présent (Rott. 1716, den Haag 1766; werd in 't
Engelsch vertaald en bewerkt; ook verscheen een fransche herdruk in Parijs);
Antiquités judaïques ou remarques critiques sur la république des Hébreux (Amst.
1713, 2 vol.); Annales des Prov. Unies, depuis les négociations de la paix de Munster
(den Haag 1719 en 1726. 2 vol.)
Zijn portret is gegraveerd door J. Gole en door P. van Gunst, beide naar J.
Holshalp, benevens door J. Ledeboer.
2

Zie: H a a g , La France protestante , i.v.; S a y o u s , Hist. de la litt. franç. à
l'étranger II, 6-24; K o e n e n , Gesch. v.d. vestiging en den invl. der Fr. vluchtel. in
Nederl. 91, 140, 141, 237-240, 339, 416, 417, 422; W e i s s , Hist. des Réf. prot. de
France II, 54-58, 113-116; M i r a n d o l l e e n B r e s s o n , De Waalsche gemeente
te Rotterdam, 42 e.v. (in Rott. in den Loop der Eeuwen).
Serrurier

[Basnage, Samuel]
BASNAGE (Samuel), heer van Flottemanville, predikant, geb. te Bayeux 1638,
overl. te Zutphen 1721, zoon van A n t o i n e B a s n a g e , heer van St. Gabriel en
Flottemanville (geb. 1610, overl. te Zutphen 1691; hij was eerst predikant te Bayeux
en vestigde zich na de herroeping van het Edict van Nantes in Holland), neef van
de twee voorgaanden. Hij was aanvankelijk
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predikant te Vaucelles en Bayeux en vergezelde in 1685 zijn vader naar Holland,
alwaar hij in Apr. 1686 op verzoek der magistraten en met goedvinden der Synode
eene waalsche kerk te Zutphen stichtte. Emeritus in 1718. Hij raakte insgelijks slaags
met Jurieu, wiens leerstellingen hij o.a. bij de Synode van Haarlem in 1695 verdacht
maakte.
Hij schreef: Exercitationes historico-criticae de rebus sacris et ecclesiasticis (Ultr.
1692, 1717); Annales politico-ecclesiastici annorum 645 a Caesare Augusto ad
Phocam usque (Rott. 1706, 3 vol.); Morale théologique et politique sur les vertus et
les vices de l'homme (Amst. 1703, 2 vol.)
2

Zie: H a a g , La France protestante , i.v.
Serrurier

[Basse, Jan (1)]
BASSE (Jan) (1), schilder te Amsterdam, geb. te Rijssel omstreeks 1571, en gest.
aan de pest te Amsterdam in 1637, was de zoon van G u i l l i a m B a s s e , een
verver, die zich te Amsterdam gevestigd had. Hij kocht 6 Jan. 1595 van de stad een
stuk grond en ondertrouwde er 19 Mei 1611, wonend op den Oude Zijds Voorburgwal,
met C o r n e l i a K i e f t . De zeer uitgebreide door hem nagelaten kunstverzameling
werd 30 Maart 1637 in zijn sterfhuis op de Prinsengracht geveild. Zijn zuster S a r a
was gehuwd met den schilder Jacques de Ville.
Zie: Oud-Holland III, 60; H o f s t e d e d e G r o o t , Rembrandt- Urkunden 51-53.
Moes

[Basse, Jan (2)]
BASSE (Jan) (2), zoon van den vorige, is 1612 te Amsterdam geboren en werd 11
Nov. 1636 van zijn woning op de Lindengracht uit begraven. 26 Dec. 1632 was hij,
wonend in de Spinhuissteeg, te Sloterdijk met J a n n e t j e A n d r i e s d r . H o l o o c h
getrouwd. Ook hij was schilder.
Zie: Oud-Holland III, 60.
Moes

[Basse, Johannes]
BASSE (Johannes) maakte in 1658 een contract met eenige amsterdamsche
kooplieden, waarin hij zich verbond ‘Indiaensche oft Chineesche teyckeninghe en
schilderyen’ zoo te imiteeren, dat deze niet van de origineelen te onderkennen
zouden zijn. Tot het einde van 1666 bleef hij hiermede bezig. Daarna voerde hij met
zijn principalen een proces, dat eerst 10 April 1680, na zijn dood, afliep. Hij was
gehuwd met A d r i a n a C o p p e n o l .
Zie: Obreen's Archief II, 284-286.
Moes

[Basse, Willem]
BASSE (Willem), plaatsnijder en etser, zoon van boveng. Jan B. (1), is te Amsterdam,
omstreeks 1614, geboren en werd er 22 Nov. 1672 van uit zijn woning op de
Prinsengracht, tusschen de Leidsche en de Spiegelstraat, in de Nieuwe Zijds kapel
begraven. Hij was 26 Juli 1647 ondertrouwd met P i e t e r n e l l a B o u d e w i j n s ,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

en woonde toen in de Breestraat. Er zijn slechts weinig kopergravures van hem
bekend, o.a. eenige 1628 gedateerde mythologische voorstellingen naar teekeningen
van Goltzius, maar van meer belang zijn zijn etsen, waarbij hij klaarblijkelijk onder
den invloed van Rembrandt stond; daar zij veelal niet geteekend zijn, zijn ze echter
wel eens aan andere meesters, bv. aan Ferd. Bol, toegeschreven. Hij heeft ook
evenals Rembrandt meegewerkt aan de illustraties van H e r c k m a n s , Der Zeevaert
Lof (Amst. 1634).
Zie: Oud-Holland III, 60, 61; M e y e r , Künstlerlexikon III, 103; T h i e m e u.
B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bassecour, Jacob de la]
BASSECOUR (Jacob de la), zoon van Ds. N i c o l a s d e l a B a s s e c o u r ,
Waalsch predikant te Amsterdam en A n n a v a n d e P u t t e , gedoopt te Amst.
13 Aug. 1664, ongehuwd overl. aldaar 27 Mei 1748, werd 5 Juli 1704 door de
amsterdamsche vroedschap tot pensio-
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naris aangesteld. In deze hoedanigheid heeft hij bijna onafgebroken de zittingen
der Staten van Holland bijgewoond: nog in Januari 1747, op 82-jarigen leeftijd, was
hij aanwezig. Als 2e pensionaris, naast Willem Buys, voerde hij tot 1726 de
omvangrijke correspondentie der gedeputeerden ter dagvaart met burgemeesteren.
De Vroedschap kende hem dan ook, 30 Jan. 1726, eene jaarlijksche gratificatie van
f 1000 toe. In Februari 1725 werd hij door de Staten-Generaal, met twee andere
leden, naar Zeeland afgevaardigd om deze provincie te bewegen tot instemming
met het nieuwe concept-plakkaat op de convooien en licenten. Ook was hij een der
zes leden van de op 20 Oct. 1727 benoemde commissie tot redres der financiën
van Holland. Hij behoorde tot de directeuren der kolonie Berbice, en liet een
aanzienlijk fortuin na. Naar het oordeel van den franschen gezant Fénelon was hij
een verstandig man, maar moeilijk om mee te onderhandelen en liet hij zich in alles
leiden door het bizonder belang van Amsterdam (Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXX,
178).
Zie: E l i a s , Vroedschap van Amst.; Res. Holl.; Res. Vroedsch. v. Amst.
Breen

[Bassecour, Jean de la]
BASSECOUR (Jean d e l a ), zoon van C a r e l d e l a B a s s e c o u r , pensionaris
van Gorinchem, en C a t h a r i n a d e H e l l u , gedoopt te Gorinchem, 25 Nov. 1696,
overl. te 's Gravenhage 21 Juli 1753, broederszoon van den voorgaande, studeerde
te Leiden, werd in 1720 stads-advocaat van Amsterdam te 's Gravenhage en in
1721 advocaat der West-Indische Compagnie. In 1733 werd hij naast zijn oom tot
2en pensionaris van Amsterdam benoemd. 1 Febr. 1738 trad hij op als
Thesaurier-Generaal der Unie; 30 Sept. 1746 werd hij 2e griffier der Staten-Generaal;
doch 20 Jan. 1750 aanvaardde hij opnieuw het ambt van Thesaurier-Generaal,
vaceerend door het overlijden, in December 1749, van J. van der Does. Willem IV
had zijne benoeming doorgezet, zeer tegen den zin van de Back en Gronsfeld. Hij
was sinds 1729 een der directeuren van de Sociëteit van Suriname. Uit zijn huwelijk
met J a c o m i n a S l i c h e r liet hij vier kinderen na, van wie de oudste, C a r e l
(geb. 1725 overl. 1773), burgemeester is geweest van 's Gravenhage.
Zie: E l i a s , Vroedsch. v. Amst.; Archives de la Maison d'O.-N., 4e série, I, 419,
420, 428-430.
Breen

[Bassecourt, Fabrice de la]
BASSECOURT (Fabrice d e l a ), geb. 21 Sept. 1578 te Mons, uit het huwelijk van
J e a n d e l a B a s s e c o u r t en J a c q u e l i n e S o u d a n , gest. 29 Apr. 1650
te Amsterdam. In 1600 werd hij pastoor bij de parochie van St. Germain te Orléans.
1603 zwoer hij 't katholicisme af en gaf daarvan rekenschap in: Declaration de
F a b r i c e d e l a B a s s e c o u r t .... cy-devant prestre et curé ... et bachelier formé
en théologie de l'église Romaine, par laquelle il expose les raisons qui l'ont meu à
quitter la religion Romaine ... Adressée à ses auditeurs et paroissiens de la paroisse
de Sainct Germain d' Orléans (Saumur 1603), in hollandsche vertaling verschenen
als: Vele ende gewichtighe redenen .... die hem beweecht hebben het Pausdom te
verlaten (1618). Kort daarop keerde hij echter weer, ‘tegen 't getuyggenisse van
syne Conscientie’, ‘vervoert door vreese ende wereltsche insichten’, tot de R.K.
Kerk terug. Maar niet voor langen tijd. Na eenige omzwervingen in de Nederlanden
en een bezoek aan de universiteit van Leuven te Sedan gekomen, verliet hij haar
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in 1606 weer ten tweeden male; en nu voor goed. Ook ditmaal publiceerde hij zijn
motieven daarvoor; welke publicatie echter verloren schijnt. Niet lang daarna werd
hij predikant, n.l. in 1607.
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Eerst stond hij toen te Metz, terwijl hij van daaruit tevens werkte in de dorpen
Rauwiller, Goerlingen en Kerprich aux Bois, die hij - niettegenstaande ze onder het
gebied van een lutherschen vorst lagen - bij de Gereformeerde belijdenis wist te
bewaren. In 1609 hield hij een dispuut over het Avondmaal, waarvan het protocol
ook schijnt uitgegeven te zijn. Het volgend jaar stichtte hij een kerk te Ludweiler;
eveneens een te Mülheim en in 1645 ook een te Naarden. Vervolgens stond hij te
Kleef. En sedert 9 Mei 1617 tot 1649 - toen hij zijn emeritaat kreeg - te Amsterdam,
als Waalsch predikant.
De la Bassecourt - misschien moet in verband daarmee het oordeel van
Wtenbogaert over zijn manier van preeken: ‘geheel charlatans ofte monnicks’, wel
wat worden verzacht - was een beslist Contra-remonstrant. Zelfs nam hij aan de
twisten van het begin der 17e eeuw door meer dan een geschrift deel. In 1615
schreef hij: Réponse à quelques demandes sur le Concept ou project, servant pour
advis aux presentes difficultez; een boekje dat door T r i g l a n d werd vertaald onder
den titel: Antwoorde op dry vraghen (1615), en waartegen Wtenbogaert - omdat hij
't ‘acerbum satis, nec carens pondere’ vond - een tegenschrift opstelde: Verdedigingh
van de Resolutie totten vrede der kercken (1615). Eveneens gaf hij een studie in
het licht over Election éternelle et ses dépendances (Amst. 1618), die voornamelijk
gericht was tegen S i m o n G o u l a r t , Brief traité de la grâce de Dieu (Amst. 1616),
welks auteur ook een - onvindbaar - Examen des opinions de Fabr. Bassecourt
deed verschijnen (vgl. H.C. R o g g e , Pamfletcatalogus van de Boekerij der
Remonstrantsche kerk te Amsterdam, Stuk I, afd. I, 154, n. 2). Althans het, weer in
twee stukken verdeelde, eerste deel van die studie verscheen; van het tweede
stelde de la Bassecourt de publicatie op verzoek der waalsche Synode tot tweemaal
toe, in 1618 en 1620, uit, omdat die den Staten zeker niet aangenaam zou zijn; en
daar van dat werk geen exemplaar schijnt te vinden te wezen, is het niet onmogelijk
wel voor goed ongedrukt gebleven. Ook werd hij nog in een twistgeschrijf gewikkeld
met Carolus Niëllius en Jacobus Taurinus. Tegen het optreden van den gezant van
koning Jacobus I van Engeland, die in de Remonstrantsche twisten gedurig invloed
poogde te oefenen, werd door laatstgenoemde in 1617 geschreven: Weeghschael
om ... te overweghen de oratie van ... Dudley Carleton ... in de vergaderinghe der
... stat. gen.; de la Bassecourt deed daar toen een antwoord op hooren in: Anti-fausse
Balance, een boekje waar van geen exemplaar meer te vinden schijnt. Wat te meer
te betreuren is, omdat het eveneens een rol speelt in het pamflettenduel tusschen
de la Bassecourt en Carolus Niellius, en het juist wenschelijk zou zijn die rol beter
vast te stellen, dan we thans kunnen. Van de zijde van d e N i e l l e s verschenen
daarin: Tableau de la bonne foy et sincérité de M. Fabrice de la Bassecourt .... mis
en lumière par un amateur de verité et de paix pour servir de responce à l' Anti-fausse
o

Balance publié depuis n'aguerres par le dit Bassecourt (1618) (Pamflet Knuttel n .
2529) en - nadat toen weer van de hand van de la Bassecourt een tegenschrift:
Response a un faiseur de faux tableaux, verschenen was - Vérification de la bonne
foy de M.F. de Bassecourt .... Ou est .... monstré à l'oeil que par sa response ....
contre certain Tableau, il s'est confessé coulpable de divers mensonges (1618).
Hierop antwoordde de aangevallene opnieuw. Nu met: Apologie de F a b r i c e d e
la Basse-
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c o u r t à l'encontre de deux libelles diffamatoires, l'un intitulé le Tableau, l'autre la
Vérification, faits par un Quidam sans nom. Avec une demande aux Remonstrans,
touchant leur sentiment en la doctrine du franc-arbitre (Amst. 1618) (Pamflet Knuttel
o

n . 2530). Een werkje, dat - op haast onbegrijpelijke wijze door de waalsche Synode
van Apr. en Mei 1618 met de Anti-fausse Balance verward - den schrijver een
kerkelijke berisping op den hals haalde (evenals trouwens Carolus Niëllius er een
kreeg) omdat er verschillende dingen in stonden die - zooals de la Bassecourt zelf
later ook erkende - in strijd waren met ‘la vérité historique’. O.a. dat eenige
Remonstrantsche predikanten een reis naar Antwerpen hadden gedaan om daar
met de Jezuïeten te onderhandelen, en bij die gelegenheid zelfs een boek uit de
bibliotheek van het Capucijnerklooster zich hadden toegeëigend. Tegen deze
beschuldiging kwam J a c o b u s T a u r i n u s in een afzonderlijk werkje op, dat den
titel droeg: Wat wonder oudt-nieuws; dienende tot claer ende onwederleglijck bewijs,
hoe de Remonstrantsche Predicanten Reysen ende rotsen om de Jesuiten,
Capucijnen ende andere Gheestelijcken bij den Vijandt te besoecken, ende met
o

wat Courtosyen zij malcanderen onthalen (1618) (Pamflet Knuttel n . 2531).
Verdere werken van de la Bassecourt zijn de volgende: Traité de l'excellence des
Magistrats. De leur debvoir .... Reciproquement des debvoirs du peuple en leur
endroit. Fait en sermon sur la I à Timoth. Chap. 2 V. 1, 2, 3. Presché au
renouvellement des Magistrats de la ville d' Amsterdam le 21er Janv. 1629 (Amst.
1629); Sermons de piété pour réveiller l'âme à son salut (Amst. 1645); La piété de
l'âme fidèle dans de pieuses méditations, notamment pour l'acte de la Ste-Cène
(Amst. 1649); Legatus pacis pro legitimo haerede ducatuum Juliae, Cliviae, Montium
(Arnhem), naar aanleiding van den successie-oorlog der drie hertogdommen, tijdens
welken hij een tijd in 't kamp van Roermond had vertoefd met Wtenbogaert. Ook
wordt hem toegeschreven: Voorslach van middelen dienende tot de vereenighinge
van de seer ellendelijck ghescheurde kercken deser vereenichde Nederlanden
(Amst. 1628?). Terwijl hij eindelijk ook nog iets moet geschreven hebben tegen:
J a c o b R e i h i n g Muri civitatis sanctae h.e. religionis catholicae fundamenta XII,
waarop deze toen weer met Excubiae evangelicae civitatis sanctae pro defensione
XII fundamentorum catholicorum etc. antwoordde.
Uit zijn huwelijk met S a r a O r i e t zijn hem minstens twee zonen geboren:
D a n i e l (die in 1639 werd toegelaten tot 't Waalsch College te Leiden), en de meer
bekende N i c o l a s , geb. 1613 te Mühlheim, die - na van 1629-1636 aan het College
te hebben gestudeerd (23 Febr. 1630 liet hij zich aan de Academie inschrijven) - in
Mrt. 1637 als proponent verbonden werd aan de waalsche Kerk van Vlissingen, in
1638 predikant werd te Axel, Philippine en IJzendijke, in 1639 te Vlissingen en in
1650, na den dood zijns vaders, als diens opvolger te Amsterdam, tot aan zijn dood
(17 Mei 1677). Gehuwd met A n n a v a n d e P u t t e , in 1641, heeft deze Nicolas
vier zonen gehad: F a b r i c e (1648 geb. te Vlissingen, gest. 1728 te Kampen, waar
hij van 1674 tot 1712 of 1715 predikant is geweest, na te Leiden te hebben
gestudeerd); C a r e l , 12 Nov. 1653 gedoopt te Amsterdam, gest. Mei 1742 te 's
Gravenhage, pensionaris en raad van Gorinchem, later commies van financiën ter
Generaliteit; Jacob (kol. 98) en N i c o l a s (Juni 1661 geb. te Amsterdam, 28 Febr.
1679 ingeschreven
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te Leiden, 2 Aug. 1745 gest. te Schiedam, waar hij predikant (sedert 1698) en tegelijk
rector der latijnsche school (sedert 1734) is geweest, na voordien van 1687-1698
te hebben gestaan te Muiderberg).
Drie portretten zijn er van de la Bassecourt, n.l. twee gegraveerd door P. de Zetter
en door A. Conradus, beide naar H. Meerman, 't derde door W. Vaillant. Zijn devies
was: Je vis en la Foy du Fils de Dieu.
Zie: Biographie Nationale; B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl.
Amsterdam) en V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland,
allen in voce; Livre Synodal .... des églises Wallonnes I ('s Grav. 1896) register i.v.;
3

H e r z o g , Real-encyklopädie XVI, 557, reg. 36 vv.; C.D. S a x J r ., Carolus Niëllius
(Amst. 1896) 25, 27 v.v.; H.C. R o g g e , Brieven en onuitgegeven stukken van
J o h a n n e s W t e n b o g a e r t I (Utr. 1868) 238.
van Schelven

[Bassenburch, Jan]
BASSENBURCH (Jan) was 1623/24 te 's Gravenbage leerling van den schilder Jan
van Ravesteyn.
Zie: Kunstkronijk, N.R., VIII, 82.
Moes

[Bast, Pieter]
BAST (Pieter), een plaatsnijder, van wiens leven weinig bekend is, doch die door
zijn verdienstelijk werk zeer de aandacht verdient. Hij was te Antwerpen geboren,
en zijn moeder, J o s y n t j e P l a n t i j n , behoorde vermoedelijk tot de beroemde
antwerpsche drukkersfamilie. Hij huwde te Leiden 31 Aug. 1601 A r y a e n t g e
G e r y t s d r . S c h a e c k e n en is daar 17 Maart 1605 in de St. Pieterskerk
begraven. Zijn werk is vooral belangrijk uit een topografisch oogpunt, daar het een
nauwkeurig beeld geeft van een aantal onzer steden. o.a. plattegronden of profielen
van Middelburg, Dordrecht, Franeker, Amsterdam, Leiden, Nijmegen en Leeuwarden.
Verschillende stedelijke regeeringen erkenden zijne verdiensten; zoo gaf die van
Middelburg hem een vereering van 20 pond, en die van Leiden in 1601 van 25
gulden. Ook op eenige bijbelsche voorstellingen heeft hij in de achtergronden
afbeeldingen van nederlandsche steden en gebouwen gegeven, bv. van de stad
Veere en van het slot Westsouburg.
Zie: Meded. Letterk. 1872, 89; Maandblad Nederl. Leeuw XI, 21; Navorscher VIII,
333; Obreen's Archief II, 157; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstl. in voce.
Moes

[Bastiaensz, Abraham]
BASTIAENSZ. (Abraham) werd in 1654 te Middelburg leerling van den schilder
Karel Slabbaert. In 1658 komt hij nog te Middelburg voor.
Zie: Obreen's Archief VI, 182, 190.
Moes

[Bastingius, Jeremias (2)]
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BASTINGIUS (Jeremias) (2), [(1) zie I kol. 239] schonk in 1657 en 1659 twee door
hem zelf geschilderde zeestukken aan de confrerie Pictura te 's Gravenhage, en
een derde schilderij werd door hem in 1664 hieraan toegevoegd. In 1658 had hij de
doorbraak van den Maasdam in Noord-Brabant geteekend. Hij schijnt dilettant
geweest te zijn.
Zie: Obreen's Archief IV, 82, 122, 123, 136; VII, 30; T h i e m e u. B e c k e r , Allg.
Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Batist, Karel]
BATIST (Karel), een bloemschilder van weinig verdienste, woonde in 1659 te
Amsterdam en kwam 1663 in het gild te Alkmaar. Een bloemstuk van hem is in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Obreen's Archief II, 32; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in
voce.
Moes

[Batryn, Hermanus]
BATRYN (Hermanus), plaatsnijder te Amsterdam, werd daar in 1727 poorter en
was de zoon van den timmerman H e n d r i k B a t r y n .
Moes
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[Batselaer, Steven van]
BATSELAER (Steven v a n ) was in 1644 te Middelburg leerling van den schilder
Hendrick van Schuylenburg.
Zie: Obreen's Archief VI, 172.
Moes

[Batta, Jean Laurent]
BATTA (Jean Laurent), geb. 30 Dec. 1817 te Maastricht, broeder van Petrus Alex.,
uitstekend pianist, tot 1848 te Parijs, daarna te Nancy, waar hij Dec. 1879 overleed.
Zie: M e l c h i o r , Woordenboek 39.
Flament

[Batta, Joannes Josephus]
BATTA (Joannes Josephus), geb. 25 Mei 1781, te Maastricht en aldaar overl. 8
Aug. 1848 als president van het Provinciaal Gerechtshof in Limburg. In 1830, tijdens
den belgischen opstand, was hij lid van den gemeenteraad. Aan zijn krachtig
optreden was het voor een goed deel te danken, dat het maastrichtsche stadsbestuur
trouw bleef aan den Koning der Nederlanden, ofschoon hij zich daardoor den haat
zijner medeburgers op den hals haalde en van aanzienlijke betrekkingen afstand
deed, die aan de zich met de Belgen vereenigende Limburgers werden aangeboden
(zie Tijdspiegel 1902, 205-207). Van dien tijd af dagteekent ook zijne bijzondere
vriendschap met baron Dibbets, opperbevelhebber der vesting Maastricht, aan
wiens krachtig handelen te danken was, dat Maastricht niet overging tot de Belgen.
Hij was later voorzitter v.d. rechtbank van eersten aanleg. Zijn zoon M a t h i a s
H u b e r t u s , rechterlijk ambtenaar, geb. 29 Febr. 1820 te Maastricht, aldaar overl.
23 Sept. 1879 promoveerde te Leiden 1843 op eene Diss. de munere ministerii
publici in causis civilibus; was eerst advocaat-generaal, later raadsheer bij het
Provinciaal Hof in Limburg.
Naar bericht der familie te Maastricht.
Flament

[Batta, Joseph]
BATTA (Joseph), broeder van den volg., geb. 1820 te Maastricht, behaalde in 1845
den grooten compositie-prijs te Brussel, en was sedert 1846 als violist aan de
Opéra-comique te Parijs verbonden.
Zie: M e l c h i o r , Woordenboek 39.
Flament

[Batta, Petrus Alexander]
BATTA (Petrus Alexander), zoon van den volgende, geb. 9 Juli 1816 te Maastricht
overl. 1899 te Versailles. Hij was een der beroemdste violoncellisten van Europa.
Zijne eerste opleiding genoot hij aan het Conservatoire te Brussel. Spoedig daarna
vestigde hij zich te Parijs. Van hier uit ondernam hij groote kunstreizen naar de
hoofdsteden van Europa en behaalde een enorm succes. Zijn spel muntte uit niet
zoozeer door kracht, als wel door een allesuitdrukkend gevoel. Hij schreef
verschillende fantasieën en variaties voor de cello, doch 't meest bekend is zijne

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

bewerking van de liederen van Schubert, die wel als een der beste, zoo niet de
beste, bekend is. Koning Willem III schonk hem den eeretitel: Violoncelliste de S.M.
le roi des Pays-Bas. Hij was zeer bevriend met Franz Liszt, die ook een geruimen
tijd te Parijs vertoefd heeft.
Hij stierf op 83-jarigen leeftijd en schonk, behalve tal van documenten en zijn
portret, door J.J. Eeckhout 1881 geschilderd, nog een groote som gelds aan de
Stedelijke muziekschool te Maastricht tot het bevorderen en beoefenen der muziek.
Zijn portret is gegraveerd door A. Danse.
Zie: M e l c h i o r , Woordenboek 38; familieberichten.
Flament

[Batta, Pierre]
BATTA (Pierre), geb. 8 Aug. 1793 te Maastricht, was leeraar in het violoncelspel
aan het Conservatoire te Brussel en overl. aldaar 20 Nov. 1876.
Zijne drie zonen gaan vooraf.
Zie: M e l c h i o r , Woordenboek 38.
Flament
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[Bätz, Christoph]
BÄTZ (Christoph), ged. te Utrecht in de luther sche kerk 15 Aug. 1755, geh. met
C h r i s t i n a S o p h i a J o h a n n a R o l l (overl. 15 Mrt. 1795), zette na het
overlijden van zijn vader Johann Heinrich Hartmann Bätz, overl. 13 Dec. 1770 (zie
hieronder) met zijn broeder Gideon Theodor (die volgt) diens orgelmakerij te Utrecht
voort. Vóór 1820 is zijn overlijden niet aangetroffen in de stedelijke registers van
Utrecht.
Enschedé

[Bätz, Gideon Theodor]
BÄTZ (Gideon Theodor), geb. te Utrecht 6 Juni 1751, overl. ald. 1 Jan. 1820, zette
met zijn broeder Christoph (zie hiervoor) voort de orgelmakerij van zijn vader Johann
Heinrich Hartmann Bätz, overl. 13 Dec. 1770 (die volgt).
De ongunstige tijdsomstandigheden verhinderden hem veel tot stand te brengen:
genoemd kunnen echter worden deze orgels: 1779 Heukelum, herv. Kerk; 1787
Breukelen, herv. Kerk; 1792 Loenen a.d. Vecht, herv. Kerk; huis te Amerongen
(huisorgel 8 reg. afgebeeld Buiten 18 Jan. 1908, Art journal 1911, 439). Hij was
gehuwd met S a r a S c h u u r m a n .
o

Zie: Het Orgel VI, n . 1 (15 Maart 1891).
Enschedé

[Bätz, Johann Heinrich Hartmann]
BÄTZ (Johann Heinrich Hartmann), geb. te Frankenrode in Thüringen 1 Jan. 1709,
overl. te Utrecht 13 Dec. 1770, was van 1729 tot 1733 orgelmakersleerling bij den
orgelmaker Tielemann te Gotha, ging daarna naar Nederland en werd knecht bij
den orgelmaker Christiaan Muller te Amsterdam, in wiens dienst en wien behulpzaam
hij was bij de constructie en den bouw van het nieuwe orgel in de Groote Kerk te
Haarlem (1735-1738). Kort daarna begon hij een eigen zaak te Utrecht. Van zijn
instrumenten zij genoemd: 1765 Utrecht, Doopsgezinde Kerk, ingewijd door M.
Schagen (De muziek in den openbaeren godsdienst gewettigd en bestierd, en 't
eerste kerkorgel der nederlandsche Doopsgezinden in hunne kerk te Utrecht plegtig
ingewyd Utr. 1771, met afbeelding van het front); IJsselstein, ned.-herv. Kerk
(verbrand 10 Aug. 1911, afgebeeld: v a n d e K o p p e l , Geschied. der op 10 Aug
1911 afgebrande kerk der ned. herv. gem. te IJsselstein teg. p. 9); 1770 Zierikzee,
St. Lievens Monster (verbrand 7 Oct. 1832, beschreven door W. L o o t e n s ,
Beschryving van het oude en nieuwe orgel, in de Groote- of St. Lievens Monster-kerk
der stad Zierikzee 1771).
Behalve orgelbouwer was hij ook klaviermaker; in de verkooping coll. Maria van
der Graas, wed. Diepenbroek, Haarlem 5 Sept. 1780, kwam voor: ‘een claviercimbaal
zijnde een staartstuk met 3 reg. Hendrik Hartman Baetz, fecit Utrecht 1755.’ Hij was
gehuwd met J o h a n n a M a r i a L i e p o l d u s en werd in zijn bedrijf opgevolgd
door zijn zoons Gideon Theodor en Christoph.
o

Zie behalve bovenstaand geschrift van Lootens, p. 26 en 54 ook Het Orgel VI n .
1 (15 Maart 1891).
Enschedé

[Bätz, Jonathan]
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BÄTZ (Jonathan), geb. te Utrecht 5 Febr. 1787, overl. aldaar 18 Juli 1849, zoon
van Christoph Bätz (zie hierboven), kwam na het overlijden van zijn vader onder
het opzicht van zijn oom Gideon Theodor Bätz, die hem in 1803 tot zijn
leerling-orgelmaker aannam. Na diens overlijden (1 Jan. 1820) nam hij zijn
orgelmakerij over en zette die voort met zijn drie jaar jongeren broeder J o h a n n
Bätz (geb. 11 Maart 1790, overl. 19 Nov. 1836); misschien waren zij geassocieerd
en dateert reeds van 1830 of daaromtrent de sociale titel Bätz en Co. die onder de
verschillende eigenaren der firma tot het einde toe (1902) gehandhaafd is. In 1833
associeerde Jonathan, hetzij dan alleen of met zijn broeder Johann, zich
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met C.G.F. Witte. Het is Jonathan gelukt het kwijnende bedrijf van zijn oom te
reorganiseeren, waartoe de tijden gunstig waren en het geluk hem dienstig was in
den persoon van zijn associé Witte. Zijn bekendste werken zijn de orgels in de
Nieuwe Luthersche Kerk te Amsterdam (1830), den Dom te Utrecht (1831) en de
Nieuwe Kerk te Delft (1839).
Zie: Caecilia VI (1849) 175.
Enschedé

[Baudouillez, Jacques]
BAUDOUILLEZ (Jacques), geb. te Châlon omstreeks 1695, liet zich 27 Jan. 1745
aan de universiteit te Leiden inschrijven als plaatsnijder en schilder.
Zie: Alb. Stud. Acad. Lugd. Bat. 1005.
Moes

[Baudous, Robert de]
BAUDOUS (Robert d e ), plaatsnijder, is omstreeks 1575 te Brussel geboren als de
zoon van den zwaardveger W i l l e m d e B a u d o u s en leefde nog in 1656. Reeds
omstreeks 1591 woonde hij te Amsterdam in de Nieuwebrugsteeg, doch hij kocht
daar eerst 17 Nov. 1598 het poorterrecht en ondertrouwde er 6 Jan. 1605 met
H e y l t j e J a c o b s d r . H e y n . De ondertrouw van zijn tweede huwelijk, met de
weduwe A d r i a n a B u r g g r a e f f , vond 23 Dec. 1644 plaats, kort waarna hij zich
te Leiden vestigde. Nog in 1648 woonde hij daar, maar in 1653 en 1654 wordt hij
vermeld als woonachtig te Rijnsburg. Ofschoon hij zich voornamelijk heeft bezig
gehouden met het uitgeven van prenten van andere plaatsnijders, heeft hij ook zelf
op zeer verdienstelijke wijze het burijn gehanteerd. Zeer fraai is een uitvoerige
spotprent in vier bladen op de ceremoniën van de roomsch-katholieke Kerk (1606),
belangrijk ook een plattegrond van Harlingen in vier bladen.
Zie: v. M a n d e r (ed. H y m a n s ) II, 366; Oud- Holland III, 61; Obreen's Archief
II, 5, 161, 162; III, 221; M e y e r , Künstlerlexikon III, 135; T h i e m e u. B e c k e r ,
Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Baudringien, David]
BAUDRINGIEN (David), portretschilder, geb. omstreeks 1581 en gest. te Amsterdam
in 1650. Vóór of in 1629 moet hij te Napels vertoefd hebben, want de in dat jaar
daar overleden koopman Isaack van der Voort is, evenals zijn vrouw, door hem
geschilderd. In 1635 woonde hij echter te Amsterdam. Hij heeft er o.a. Casp.
Barlaeus, Thomas Maurois en Michiel le Blon geschilderd, evenals te Leiden Joh.
Polyander à Kerckhoven Const. L'Empereur en Esaias du Pré. Jon. Suyderhoef,
Corn. van Dalen en Th. Matham hebben eenige van deze portretten gegraveerd.
Hij was vermogend en heeft misschien slechts weinig geschilderd.
Zie: Oud- Holland VI, 99; VII, 155-157; V o n d e l (ed. U n g e r ) 1642-45, 139;
T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Baur, Johannes Antonius]
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BAUR (Johannes Antonius), portretschilder, in 1767 te Harlingen, later te Amsterdam,
waar hij in 1820 nog leefde. R. Vinkeles heeft naar werken van zijn hand de portretten
van Simon Stijl en van Egbert Joan Greve gegraveerd. Hij was gehuwd met
E l e o n o r a R o o s é en de vader van den marineschilder N i c o l a a s B a u r .
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n III, 134; I m m e r z e e l , in voce ‘Nic. Baur’.
Moes

[Bauters, Abraham]
BAUTERS (Abraham), of B o u t e r s , studeerde reeds vóór het einde van het jaar
1580 aan de door Johan Casimir van de Paltz gestichte hoogeschool te Neustadt
aan de Haardt. Echter wel niet op zeer Iofwaardige wijze. Althans toen hij na eenige
afwezigheid weer terugkeerde om zijn studiën te hervatten, voegde Lucas Paenius
in zijn schrijven aan Gottfried van Wingen en Jo-
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hannes Rotarius te Londen, d.d. 9 Nov. 1580, aan de vermelding van dat feit den
wensch toe, dat hij een beteren weg zou inslaan. Reeds een jaar later was hij
predikant van de nederduitsche vluchtelingenkerk te Frankfurt aan de Main. 9 Mei
1582 verscheen hij ook in die kwaliteit op de vergadering van de Paltzische classis,
die toen te Frankenthal werd gehouden. Kort van te voren, in Mrt. en Apr. van dat
zelfde jaar, was hij te dier plaatse ook in aanmerking gekomen voor de derde
predikantsplaats, die men er wilde stichten ten einde de werkzaamheden van den
in krachten minderenden Dat henus eenigermate te vergemakkelijken. In stede van
daar te Frankenthal vinden we hem echter kort daarop te Brugge. Hier schijnt hij
echter slechts zeer kort te zijn geweest. Verlof gekregen hebbend - wel in het eind
nog van 1582 - om een reis naar Engeland te maken, keerde hij vandaar eenvoudig
niet terug. Zelfs moest de kerkeraad te Brugge nog herhaaldelijk moeite doen om
te voorkomen, dat enkele van zijn schuldeischers te kort zouden komen;
niettegenstaande hij best in staat schijnt te zijn geweest om te betalen, omdat hij in
Duitschland nog altoos zijn meubilair had. Geeft deze zaak van Bauters een niet
onverdeeld gunstigen indruk, ook te Londen schijnt hij opgetreden te zijn op een
manier, die aanmerking verdiende. Allereerst toen hij in den zomer van 1583, tegen
de orde van het rijk en van de nederduitsche kerken in Engeland in, in zijn eigen
huis te Wolwich als predikant voorging. Maar daarnaast ook nog op andere wijze:
als blijkt uit zijn correspondentie van het jaar 1586, met den kerkeraad van Londen
gevoerd over een attest, dat hij toen behoefde om predikant te worden te Emden.
In 1585 had hij de stad verlaten zonder zich daarvan te hebben voorzien en was
naar de Paltz getrokken, vermoedelijk met het oog op een paar processen tegen
enkele van zijn verwanten. Nadat hij deze gewonnen had, zich weer willend wijden
aan het ambtelijke werk, zag hij zich eerst een plaats als hulpprediker te Bacharach
aangeboden. Ongeveer tegelijkertijd echter riep men hem naar Emden; en daar hij
van het duitsch niet best op de hoogte was, gaf hij aan dat laatste beroep de
voorkeur. Zoo vroeg hij dan van die stad uit 3 Apr. 1586 alsnog zulk een attestatie
aan. Evenwel zonder succes. 18 Apr. werd hem geantwoord dat een stuk, dat hem
den toegang ontsluiten zou tot het ambt, onmogelijk gegeven kon worden. Veeleer
werd hem geraden - waar zijn vermogens goed waren, ook was hij nog jong - zich
voortaan maar te gaan wijden aan een ander beroep. Gevolg schijnt hij echter aan
dien raad niet te hebben gegeven; althans in 1586 werd van zijn predikdienst gebruik
gemaakt door de kerk van Leeuwarden.
15 October 1581 trouwde Bauters te Frankenthal met A n n a A n t h o n i , een
dochter van den niet onbekenden P i e t e r A n t h o n i van wien later een andere
dochter is in het huwelijk getreden met Johannes Bollius. Wel uit dit huwelijk werd
14 Apr. 1583 een tweeling gedoopt: P e t r u s en A n n a . De naam van dat zoontje
doet vermoeden - wat ook uit andere gegevens waarschijnlijk is - dat Abraham een
zoon is geweest van P i e t e r B a u t e r s of B o u t e r s . Deze, afkomstig uit Gent,
waar hij woonde in de Scheldestraat, in het huis: ‘de gouden wereld’, van beroep
twijnder, een schoonzoon van A b r a h a m R o s s a r t (wellicht dezelfde als
A b r a h a m R o u s s a u , die met Pieter Bouters in 1568 op het Convent te Wezel
is geweest), is in 1568 verbannen en toen naar Londen gevlucht
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De opgaaf van M o e n s , The Dutch Church Registers London (Lymington 1884)
211, die hem reeds in 1550 diaken van de nederduitsche vluchtelingenkerk daar
ter stede noemt, zal wel onjuist zijn dus. Wel was hij het van 1569 tot 1571. 16 Nov.
1584 ontving hij van den kerkeraad een attestatie, zoodat hij kort daarop wel elders
heen getrokken zal zijn. Te Londen werden hem drie kinderen gedoopt: 14 Mrt.
1574, J a c o b ; 19 Febr. 1577, A n n a ; 26 Jan. 1581, J o h a n n e s .
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n Acta VI, 18; J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat.
o

o

Arch. II n . 184; III n . 838, 854, 1010, 1012; J.H. H e s s e l s , Register of the
o
attestations .... in the Dutch Church .... London (London-Amst. 1892) n . 8; J. d e
J o n g , De Voorbereiding .... van het Kerkverband der Nederlandsche Gereformeerde
kerken I (Gron. 1911) register in voce.
van Schelven

[Bayard, Nicolas]
BAYARD (Nicolas), afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, moest door de
geloofsvervolging in de tweede helft der 16e eeuw naar Engeland vluchten;
vermoedelijk vestigde hij zich in 1571 te Sandwich. In 1589 was hij veldprediker bij
een legerafdeeling der Staten. 1592 werd hij predikant bij de kruisgemeente, die
alle destijds in de Zuidelijke Nederlanden nog woonachtige waalsche gereformeerden
omvatte: l'Olive. 1595 aanvaardde hij hetzelfde ambt bij de Waalsche Kerk van
Zierikzee. Naar verscheiden opgaven stierf hij vóór of in Mei 1617. Echter komt zijn
naam reeds niet meer voor in de acta der waalsche Synoden - waar hij vóór dien
geregeld te vinden is - na 1613.
Zijn zoon L a z a r e , in Engeland geboren, ontving eerst onderwijs te Amsterdam
en studeerde later - sedert 14 Mei 1597; bij zijn inschrijving wordt hij 20 jaar oud
genoemd - te Leiden, beiden voor rekening der waalsche Kerken. In 1600 deed hij
zijn kerkelijk examen en stond toen achtereenvolgens in de waalsche Kerk l'Olive
(tot Sept. 1600), in die van Delft (tot 1601), van Zierikzee (tot 1604) en van Keulen
(tot 1607). Na daarop weer voor korten tijd hulp te hebben verleend aan l'Olive. ging
hij nog 't zelfde jaar 1607 naar Breda. Eerst stond hij daar als hulpprediker. In 1608
werd hij tot gewoon predikant aangesteld, maar door tegenwerking van den daar
toen reeds staanden Chrétien du Blocq werd hij niet voor 1610 bevestigd. Ten
gevolge van de inneming der stad in 1625 verloor hij zijn ambt, tot hij het bij hare
reductie in 1638 weer aanvaarden kon en het daar verder tot zijn dood (vóór Aug.
1643) heeft vervuld. In dien tusschentijd (o.a. in 1625) was hij verbonden aan het
in 1606 opgerichte Collège des églises Wallonnes te Leiden; werd in 1630
aanbevolen voor den Bosch; diende in 1632 de Kerk te velde (l'Eglise du Camp,
die de waalsche troepen omvatte), zag zich in 1633 beroepen naar Limburg, maar
heeft dat beroep wel niet aangenomen, want in 1637 komt zijn naam voor onder
die van de ‘pasteurs depourveus d'Eglise’. Behalve in 1616 en 1617, toen er tusschen
de Kerk van Breda en de Synode eenige moeilijkheden waren gerezen, was hij
geregeld op de vergaderingen van deze laatste aanwezig. Herhaaldelijk maakte in
haar midden Bayards klein traktement en de middelen om tot verbetering daarvan
te geraken, een onderwerp van bespreking uit.
Zie: B o r g e r Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam) in voce;
Livre Synodal .... des églises Wallonnes I ('s Grav. 1896) register, op Nicolas en
Lazare Bayard; H.Q. J a n s s e n . De kerk-hervorming te Brugge II (Rotterd 1856)
270-272; C h r . S e p p , Uit het
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predikantenleven van vroegere tijden (Leiden 1890) 99; F. d e S c h i c k l e r , Les
églises du Refuge en Angleterre I (Paris 1892) 304.
van Schelven

[Beaumont, Isaac Cornelisz. van]
BEAUMONT (Isaac Cornelisz. v a n ) was een plaatsnijder te Amsterdam, die daar
4 Nov. 1604 poorter was geworden.
Zie: Obreen's Archief II, 275.
Moes

[Beck, Aletta]
BECK (Aletta) woonde en dichtte in 1691 te Arnhem, waar zij ook nog in 1704 haar
verblijf hield. Later trouwde zij met kapitein S l o t s b o of S l o t s b o o , commandant
van de Kaap de Goede Hoop, werwaarts zij haar echtgenoot volgde. Uit dit huwelijk
werden twee dochters geboren: L o u i s e A d r i a n a gehuwd met J o s e p h u s
d e G r a n d p r é , en M a r i a J u d i t h , getrouwd met D a n i e l N o l t h e n i u s ,
met wien zij naar Batavia vertrok, waar zij overleed.
Alle deze en tal van andere bijzonderheden omtrent Aletta's familie, verwanten
en vriendenkring zijn te vinden in de talrijke gelegenheidsgedichten voorkomend in:
Mengel-digten van A l e t t a B e c k (Amst. 1750); zie voorts: Geldersche
Volksalmanak 1848, 20 v.v.
van Schevichaven

[Beck, David (1)]
BECK (David) (1), dichter uit de eerste helft der 17de eeuw, van wiens leven zoo
goed als niets bekend is. In handschrift worden verscheiden gedichten van hem
bewaard, alle gedateerd tusschen de jaren 1617 en 1624. Hij woonde in den Haag
en schijnt vurig Contra-Remonstrant geweest te zijn, te oordeelen naar een sonnet
‘aen die van d'Arminiaensche fractie’. Verder weten we van zijn particuliere leven,
dat zijn vrouw Dec. 1623 bij de geboorte van hun derde kind overleed en in tal van
gedichten, meerendeels sonnetten, Daphnis Clachten op de doodt van zijne Orlande,
door haar man betreurd werd. Was de bekende schilder David Beck (2) misschien
zijn zoon? Uit een lofdicht op Arnhem (p. 551 van het hs.) is misschien op te maken.
dat onze poëet daar langer of korter verblijf heeft gehouden; het eenige werk in druk
van hem, Gelderlants Triumph-dicht: ofte danck-segginghe aen den Alderhoogsten,
over de .... verlossinge der Stadt Wesel uyt het Spaensche Jock .... 1629 (P.A.
o

T i e l e , Bibliotheek van Nederl. Pamfletten n . 2271), verscheen te Arnhem. Tot
zijn voornaamste gedichten, die hem stempelen tot een poëet van den 3den of 4den
rang, behooren meer dan 170 sonnetten Tropheen of zegeteekenen vanden
Nederlantschen Mars, Psalmberijmingen ten deele naar het fransch, 50 Sonnetten
aen den Coning van Bohemen (1621) en een geestelijk-allegoriseerende paraphrase
van het Canticum Canticorum (1622) in 9 zangen. In Tengnagel's poëeten-lijst
(Aemsterdamsche Lindebladen (1639) 221) worden ‘de vier gewijde Beckjens’, van
wie David en zijn hierna volgende broeder Hendrick er twee zijn, als penkunstenaars
genoemd. Zijn spreuk was: ‘Na lijden Verblijden’.
o

Zie: Verslag der Kon. Bibliotheek over het jaar 1910, p. XLIV, n . 35.
Ruys
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[Beck, David (2)]
BECK (David) (2), schilder, zou volgens Houbraken 25 Mei 1621 te Delft geboren
en 20 Dec. 1656 te 's Gravenhage gestorven zijn. Te Londen werkte hij op het atelier
van van Dyck en hij werd er teekenmeester van de zoons van den koning en van
prins Robert van de Paltz. Nadat hij ook nog aan het fransche en het deensche hof
vertoefd had, benoemde koningin Christina van Zweden hem in 1647 tot haar
hofschilder, wat hij tot in 1653 gebleven is. Herhaaldelijk was hij in die functie op
reis, om door hem geschilderde portretten van de koningin aan vorstelijke personen
aan te bieden, die hem daarvoor dan vaak een medaille vereerden, en dit is de
aanleiding
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geweest, dat hij te Rome in 1653 in de schildersbent ‘G u l d e n S c e p t e r ’ werd
gedoopt. In dit jaar was hij ook in Rotterdam, een jaar te voren in Amsterdam
geweest. Waarschijnlijk vergezelde hij de koningin op haar reis naar Frankrijk in
1656, maar van Parijs uit keerde hij naar Holland terug, en men vermoedde, dat hij
20 Dec. van dat jaar te 's Gravenhage vergiftigd is. Zijn vele portretten van koningin
Christina doen hem kennen als een zwakken navolger van van Dyck; een van 1650
hangt in het museum te Stockholm. De vele portretten, die hij van zweedsche
veldheeren. en staatslieden geschilderd heeft, doen anders, te oordeelen naar de
prachtige prenten die Jer. Falck er naar gesneden heeft, meer verwachten. Zijn
zelfportret is door Anth. Coget gegraveerd voor d e B i e 's Gulden Cabinet.
Zie: C. d e B i e , Gulden Cabinet 160; H o u b r a k e n III, 83-86; Repertorium für
Kunstwissenschaft VIII, 314; Sylloge epistolarum, ed. a P. B u r m a n n o III, 601,
631, 639, 643; V o n d e l , ed. U n g e r , 1652-1653, 214; Nordisk Familjebok;
T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Beck, Hendrick]
BECK (Hendrick), broeder van David B. (1), van wien weinig levensbizonderheden
bekend zijn. In het bij David B. (1) genoemde handschrift komen slechts twee
gedichten van hem voor: Aen-sprake der Duytschen aen de vrije Neder-landeren,
en Clachte over den bedroefden Staet van Bohemen, beide van 1621. Hij schijnt te
Rotterdam gewoond te hebben: in manuscript bestaat er van zijn hand een sonnet,
gedateerd Rotterdam 1634, en getiteld: Sonnet ter eeren van Deught-, Eer-, ende
Constlievende Jonge dochter Pieternelle Broeckhuysen. Het weinige, dat er van
hem over is, doet het niet betreuren dat we niet meer van hem bezitten.
o

Zie: Verslag der Kon. Bibliotheek over het jaar 1910. p. XLIV, n . 35.
Ruys

[Becker, Albert]
BECKER (Albert) was kapitein der O.I.-C. en commandeur van een vloot van 4
schepen, die, vereenigd met 4 engelsche onder John Weddel een portug. vloot
sloegen op 13/14 Febr. 1625 nabij Ormuz in de golf van Perzië. Door dezen slag
werd de portugeesche invloed in de Perzische golf tot Maskate beperkt. Deze tocht
was door P. v.d. Broecke als directeur te Suratte op touw gezet. B. ‘werd in het eerst
met een grof ijser geschoten’.
Zie: Beschreibung desz merkwürdigen Schiff oder Wasserkreig, so in Golfo di
Persia sich zu getragen. Vier Englische Schiff, vier Teutsche Holländische Schiff
etc., bij d e B r i j XII, 67-70; Relation P e t r i H i l l i o n i , G a l l i , von Ueberwaltigung
8 Port. Schiffen welche mit den Englischen und Holländische Flotta gestritten in
Golfo di Persia den 13 und 14 Tag Februar 1625, ibid. 70, 71. (1628); Begin en
Voortgangh, (1646) Voyagiën van Pieter v.d. Broecke 102; Dict. of nat. Biography
LX, 131.
Mulert

[Becking, Jan Willem]
BECKING (Jan Willem), een der weinige predikanten van den ouden stempel in de
eerste helft der 19de eeuw, zeer geliefd om zijn populaire prediking. Hij was een
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predikantszoon uit Winterswijk, geb. 18 Sept. 1773, overl. te Wons 20 Mei 1857.
Na te Groningen gestudeerd te hebben, deed hij 10 Maart 1807 zijn preparatoir
examen. Hij huwde met A a l t i e n A l b e r t i en bediende de volgende gemeenten:
Oudwoude (23 Aug. 1807), Oldehove (6 Mei 1810), Oostermeer (3 Dec. 1815),
Heeg (10 April 1825), Anjum (6 Juli 1845), Wons (1852-57). Hij schreef een voorrede
voor E. E r s k i n e , De verzekering des geloofs (5de druk, Bolsw. 1853).
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Zijn silhouet met levensschets in: G.A. W u m k e s , It Fryske Réveil yn portretten
(Sneek 1911).
Wumkes

[Becking, Willem Arnold]
BECKING (Willem Arnold), zoon van den vorige, geb. in 1815 te Oldehove, overl.
te Oosterend 1 Aug. 1872, studeerde te Groningen, werd in 1837 tot de
evangeliebediening toegelaten. Hij stond achtereenvolgens te Goënga (12 Oct.
1840) Hantum (31 Maart 1844), Scharnegoutum (1852), Genemuiden (1855),
Oosterend (Fr.) 12 Aug. 1860 - 1 Aug. 1872. Van zijn hand zag het licht: Vaarwel,
afscheidsrede te Genemuiden (Leeuw. 1860); Het gewijde lot, intreerede te
Oosterend (Leeuw. 1860); Het is de Heer, 25-jarig jubileumpreek (Sneek 1865).
Zie: Kerkelijk Weekblad, onder red. van Dr. G.J. V o s A z n . Leeuw. 1865 en
volgende jaarg.
Wumkes

[Becx, Jasper]
BECX (Jasper), stillevenschilder te Middelburg, aldaar in 1647 overleden. In het
Pepergasthuis te Groningen is een stilleven van hem.
Zie: Obreen's Archief VI, 175; Oud-Holland XXII, 120.
Moes

[Becx, Jeronimus (1)]
BECX (Jeronimus) (1), schilder te Middelburg, waar hij van 1644 af tot zijn dood in
1658 voorkomt; in 1647 stierf er zijn vrouw. Van hem is vermoedelijk het geteekende
portret van den boekdrukker Samuel de Swaef, dat in 1627 door J. Sarragon in plaat
is gebracht.
Zie: Obreen's Archief VI, 172, 175, 191.
Moes

[Becx, Jeronimus (2)]
BECX (Jeronimus) (2), schilder te Middelburg, waar hij in 1649 als meesterszoon
in het gild kwam. In het Rijksmuseum te Amsterdam is van zijn hand een geschilderd
wapen van de Oost-Indische Compagnie, 1651.
Zie: Obreen's Archief VI, 176; Oud-Holland XXII, 120.
Moes

[Becx, Johannes]
BECX (Johannes), schilder, die van 1658 tot 1669 te Middelburg en in 1686 te
Delfshaven werkzaam was.
Zie: Obreen's Archief I, 92; VI, 192, 207.
Moes

[Beeck, Jean]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

BEECK (Jean), J o h a n n e s B e e c k , B e e c k i u s , B e k i u s , waarschijnlijk te
Delft geb. en wel in 1622, overl. te Leiden 1 April 1666, zoon van B e n j a m i n
J a n s z . B e e c k en van A n n e t j e H e n r i c h s , en oom van B e n j a m i n
C o r n e l i s z . B e e c k , predt te Giessen Oudkerk van 1681 tot zijn dood in 1689.
In de Suada Delphica (68 redevoeringen over verschill. onderwerpen, als
handleiding voor de in de redekunst studeerende jeugd. - Amst. 1675, 12mo, nova
editio, ibid. 1709) van J a c o b u s C r u c i u s , rector der Lat. School te Delft, komt
o.a. een oratio voor in laudem linguae hebraicae, gehouden door J o h . B e k i u s .
Hij behoorde dus onder de leerlingen der delftsche school. Op 18 j. leeftijd werd hij,
16 Febr. 1640, stud. in de phil. te Leiden en leerling in het Waalsche College,
waarvan toen prof. L. de Dieu regent was; 5 Maart 1643 opnieuw ingeschreven,
ditmaal voor theologie, oud 21 jaar. In 1644 proponent geworden, werd hij in ditzelfde
jaar beroepen tot fransch predt. in de Gasthuiskerk te Delft. In 1652 werd hij waalsch
predt. te Leiden,
Hoogstwaarschijnlijk was onze Jean Beeck de schrijver van het werk De cognitione
o

naturae et essentiae divinae, uitgegeven te Leiden bij B. en A. Elsevier 1643, 4 . Die uitgave wordt niet vermeld in W i l l e m s , Les Elzevier, doch komt voor op den
o
o
Catalogue de livres anciens et modernes, n . 88, van J. Beyers te Utrecht, n . 192.
Jean Beeck huwde (vóór 1650) met M a r i e d e S a l e n g r e , overl. te Leiden
in 1669, dochter van J e a n of J o h a n , raad-thesaurier van de
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graven van Hohenlohe, en van M a r i e v. T e y l i n g e n . Uit dit huwelijk vier kinderen,
waarvan het jongste, B e n j a m i n , predt. te Britsum, den stam voortzette en met
zijn nakomelingen den naam van B e k i u s heeft gevoerd (kol. 117).
Regt

[Beeck, S. van]
BEECK (S. v a n ) was in 1711 te 's Gravenhage leerling van den schilder Mattheus
Terwesten.
Zie: Obreen's Archief IV, 175.
Moes

[Beeckman, Andries]
BEECKMAN (Andries) wordt 24 Aug. 1651 genoemd als schilder te Deventer. Het
eenige van hem bekende schilderij, in het Rijksmuseum te Amsterdam, is een gezicht
op Jacatra, waar hij dus wel vertoefd zal hebben.
Moes

[Beecq, Jan Karel Donatus van]
BEECQ (Jan Karel Donatus v a n ), zeeschilder, is omstreeks 1638 te Amsterdam
geboren en 19 Mei 1722 gest. Twee onbelangrijke zeestukken van zijn hand, waarvan
er een 1677 gedateerd is, zijn in het museum te Kopenhagen. Hij vestigde zich te
Parijs en werd na inzending van een zeestuk 26 April 1681 lid van de Academie.
Zijn werk viel te Parijs klaarblijkelijk zeer in den smaak. Hij woonde in het paleis van
Philippe, duc de Vendôme. In het koninklijk paleis Marly waren vier zeestukken van
hem met historische stoffage, als het bombardement van Algiers, van Chios, enz.
In 1685 schilderde hij voor den koning een zeer groot stuk, voorstellende de
beschieting van Genua; deze schilderij en andere werken van hem zijn door M.J.B.
Fouard gegraveerd. Aan Jos. Aug. Chastellain de Bruge verkocht hij in 1686 een
aantal van zijn werken voor 1500 livres, en aan Bergon, intendant der marine te
Rochefort, leverde hij in 1690 een reeks teekeningen van hollandsche schepen. In
zijn snipperuren heeft hij een nieuw systeem van scheepvaart met galeien
uitgevonden. Het schijnt, dat hij omstreeks 1714 Parijs verlaten heeft.
Zie: Archives de l' Art français I, 370; II 389; M a r i e l t e , Abécédario I, 99; J a l ,
Dictionnaire 165 vlg.; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Beeftingh, Hendrik van]
BEEFTINGH (Hendrik v a n ), ged. te Rotterdam 19 April 1711, overl. aldaar 10 Sept.
1797, was een zoon van S c h a l c k i u s v a n B e e f t i n g h en M a r i a H e n d r i k s
v a n d e r D u s s e n . In 1741 begon hij zijn loopbaan in de regeering van Rotterdam
als schepen. In 1758 werd hij tot vroedschap gekozen en eerst het jaar 1795 maakte
een einde aan dezen werkkring. In die periode bekleedde hij nog verschillende
andere stedelijke ambten. Herhaaldelijk was hij burgemeester tusschen 1776 en
1793 en meermalen gedeputeerde ter dagvaart. Baljuw der stad was hij van 1767
tot 1769 en van Schieland van 1778-1783; in het college der admiraliteit had hij
zitting van 1788-1789; van 1769-1797 behoorde hij tot de Maecenaten van het Bat.
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Gen. te Rotterdam. Hij huwde 19 Juni 1740 te Rotterdam met A d r i a n a M a r t i n a
Brouwer.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.; J.H. S c h e f f e r , Genealogie van Beeftingh; Rott.
Hisloriebl. IIe afd. Dl. I, 157.
Moquette

[Beek, A. van der]
BEEK (A. v a n d e r ) heeft in het eerste kwart der 19de eeuw naar H.W. Caspari,
N. Sonnenberg, A. Bergman e.a. portretten gegraveerd, soms samen met P. van
der Beek, vermoedelijk zijn broeder. Een portret van den predikant Pierre Chevallier
naar Ch.H. Hodges heeft hij samen met Hodges gegraveerd. Hij leefde nog in 1824.
Zie: K r a m m , in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künsller, in
voce.
Moes
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[Beek, J.L. van der]
BEEK (J.L. v a n d e r ), plaatsnijder, vermoedelijk te Amsterdam, heeft van 1782
tot 1814 een aantal portretten, historische voorstellingen en boekillustraties
gegraveerd. Zijn beste werk is wel het portret van prins Ludwig van Waldeck (1774)
naar L. Lucius.
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Beek, P. van der]
BEEK (P. v a n d e r ), plaatsnijder, in het eerste kwart der 19de eeuw is waarschijnlijk
opgevoed in het Fundatiehuis van Renswoude te Delft, immers aan de regenten
van die stichting heeft hij een groot naar H. Singleton gegraveerd blad, ‘Moederlijke
liefde’, opgedragen. Hij noemt zich hierop een leerling van L. Portman. Behalve
eenige portretten, als van koningin Hortense naar Gérard en van Blücher, heeft hij
meest prenten gemaakt in gemeenschap met A. van der Beek, vermoedelijk zijn
broeder.
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Beekkerk, Herman Wouter]
BEEKKERK (Herman Wouter), geb. te Leeuwarden 18 Nov. 1756 en daar 3 Juni
1796 gest., was, nadat hij in zijn vaderstad op gebrekkige wijze teekenonderwijs
gehad had, ongeveer van 1773 tot 1776 te Amsterdam leerling van Joh. van Dregt.
In Leeuwarden teruggekeerd schilderde hij daar landschappen, genre- en dierstukken
en groote decoratief behandelde historische tafereelen. In 1787 kreeg hij 4000
gulden voor een 20 voet breed stuk, Mozes met de zeventig oudsten uit het volk
Israël, dat nog een wand in het stadhuis te Leeuwarden vult. Ook schilderde hij
altaarstukken voor kerken. W.B. van der Kooien A.J. van der Poort waren leerlingen
van hem.
Zie: I m m e r z e e l , in voce; v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 421; W.
E e k h o f f , Beschrijving van Leeuwarden II, 347; V.H. A c k e r , Poëmata (Gron.
1789) 19, 44; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Beel, C. de]
BEEL (C. d e ), een overigens onbekend portretschilder, van wien een portret van
Johanna van Hardenbroek, de echtgenoote van H. van Tuyll van Serooskerken,
van 1652 op het kasteel Hardenbroek hangt. Een onbekend mansportret van hem,
van hetzelfde jaar, in het Rijksmuseum te Amsterdam, waar zijn naam G.D. B e e t
gelezen wordt, heet zijn zelfportret.
Moes

[Beels, Dr. Theodorus Nicolaas]
BEELS (Dr. Theodorus Nicolaas), R.K., zoon van J o a n B a p t i s t en van A n n a
C a t h a r i n a M u t s , ged. te Helmond 6 Dec. 1773, geneesheer te Breda en overl.
aldaar 20 Mei 1845. Hij bestemde eene som van f 30000.- tot het stichten in zijne
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geboorteplaats Helmond van een eeuwigdurende fundatie ‘tot ondersteuning van
hulpbehoevende huisgezinnen.’ De stichting had plaats bij akte, op 18 Juni 1847
verleden voor den notaris Johannes Franciscus van der Heytde te Eindhoven. Het
kapitaal der fundatie werd door latere giften en legaten meermalen vergroot.
Aug. Sassen

[Beelt, Cornelis]
BEELT (Cornelis), schilder te Haarlem in de tweede helft der 17de eeuw, in of vóór
1702 overl., van wien overigens geen levensbijzonderheden bekend zijn. Gedateerd
zijn van zijn schilderijen slechts twee strandgezichten in de musea te Mannheim en
te Schwerin, van 1661 en 1663. In het Rijksmuseum te Amsterdam is van hem de
voorstelling van een haringvloot en een gezicht op de Groote Markt te Haarlem.
Overigens heeft hij meestal weverswerkplaatsen en smidsen afgebeeld, o.a. in het
museum te Mannheim en bij Dr. Bredius te 's Gravenhage. Op een verkooping bij
Gutekunst te Stuttgart was in Mei 1906 onder den naam van Is. van Ostade een
door hem geteekende voorstudie voor een smederij, die toen
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in het bezit van den kunstkooper von Mollmann te Berlijn was.
Zie: A. v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 74; T h .v. F r i m m e l , Blätter für
Gemäldekunde III, 49; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Been, Bernard Jansz.]
BEEN (Bernard Jansz.) heeft in 1600(?) een vijfstemmig muziekstuk gemaakt ter
eere van prins Maurits en den slag bij Nieuwpoort (2 Juli 1600), waarvoor hem
gratificaties werden toegelegd 4 Jan. 1602 door de Staten-Generaal (D o d t , Archief
IV, 104; Alg. Ned. Familieblad XII (1895) 34) en 2 Mei door de stadsregeering van
Leiden. Het ligt voor de hand hier in te herkennen het Triumph-liedt vande slagh
van Vlaenderen in 5 deelen, dat op blz. 61 onder de letter Q Q vermeld is in den
veiling-catalogus der boeken nagelaten door Constantijn Huygens 1688 (Tijdschr.
muziekgesch. VI (1900) 258). Zijn woonplaats is niet gebleken.
Zie: Bouwsteenen I, 4; II, 6, 88.
Enschedé

[Beenen, Johan van]
BEENEN (Johan v a n ), geb. te Rotterdam omstreeks 1660, liet zich 30 Dec. 1728
‘artem pictoriam exercens’ in het album der leidsche universiteit inschrijven.
Zie: Album Studios. Acad. L.B. kolom 921.
Moes

[Beenevelt, Jacoba]
BEENEVELT (Jacoba) schilderde in 1763 een altaarstuk met een voorstelling van
de Transfiguratie, dat door K r a m m zeer zwak gevonden werd.
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Beer, Claes de]
BEER (Claes d e ), schilder te 's Gravenhage, heeft in 1417 gewerkt voor graaf
Willem VI.
Zie: Kroniek Hist. Gen. 1852, 218, 219.
Moes

[Beer, Joost de]
BEER (Joost d e ), geb. te Utrecht, en daar vóór 8 Juli 1595 gest., was een leerling
van Frans Floris en heeft eenigen tijd gewoond bij den provinciaal van den bisschop
van Doornik. In 1582, 1583 en 1585 was hij in het bestuur van het S. Lucasgild te
Utrecht. Zijn weduwe kocht er 8 Juli 1595 een huis. Gedurende korten tijd was Abr.
Bloemoert zijn leerling en ook was hij de meester van Joachim Wttewael. Het
ongunstige oordeel van van Mander over hem is vermoedelijk onbillijk; immers reeds
het feit, dat hij een groote verzameling schilderijen had, waarin vooral het werk van
Anth. van Blocklandt goed was vertegenwoordigd, wijst er op, dat hij voor kunst niet
ongevoelig was.
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Zie: v. M a n d e r (1618) 162 r. 209 r. en v.; S. M u l l e r F z . Utrechtsche
Schildersvereenigingen 57; d e z e l f d e , De schilderijen van Jan van Scorel enz.
3.
Moes

[Beerenbroek, Ludovicus Franciscus Hubertus]
BEERENBROEK (Ludovicus Franciscus Hubertus) geb. te Weert 25 Mrt. 1805,
overl. te Roermond 4 Mei 1884; gesproten uit het eindhovensch regeeringsgeslacht
van Beerenbroeck, dat zich met zijn grootvader J u d o c u s v a n B e e r e n b r o e c k ,
burgemeester en schepen van Eindhoven, naar Limburg verplaatste, zoon van
G i j s b e r t u s B e e r e n b r o e k en diens tweede echtgenoote M a r i a B a r b a r a
P a i n s m a y . Van 1828-39 was hij burgemeester van zijn geboorteplaats en als lid
van de Kamer van Afgevaardigden van 7 Sept. 1835 tot aan de scheiding van
Limburg van België een bekende persoonlijkheid in politieke kringen te Brussel en
aan 't hof van koning Leopold I. Van 1843-1870 was hij districts-schoolopziener en
in 1848 hertogelijk limburgsch regeerings-commissaris voor de verkiezingen voor
den Rijksdag te Frankfort. Hij werd vervolgens lid der Provinciale Staten van Limburg.
Gedurende 35 jaar (1849-1884) ver-
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tegenwoordigde hij de provincie Limburg als lid van de 1e Kamer der
Staten-Generaal, van 1856-1876 was hij bovendien burgemeester van Roermond.
Beerenbroek woonde des zomers op het kasteel St. Elisabethsdal onder Nunhem
(het voormalige bekende klooster van Windesheim, thans het eigendom van zijn
eenigen zoon Mr. P.M.O.H. B e e r e n b r o e k ), des winters te Roermond. Hij huwde
te Roermond 6 Aug. 1838 J e a n n e t t e S o p h i e F r a n ç o i s e M u l b r a c h t ,
gedoopt te Goch 18 Sept. 1813, overl. op 't kasteel St. Elisabethsdal 26 Sept. 1875,
dochter van mr. A n d r e a s G e r a r d u s v a n M u l b r a c h t en D o r o t h e a
C a t h a r i n a M a c h t e l d e L a x . Hij was heer van Kempen (in Pruissen), zijne
echtgenoot vrouwe van Weert en Horst. Uit zijn huwelijk sproten vijf kinderen.
Zie: De Wapenheraut VI (1902) 432 v.v.; Nederland's Patriciaat I (1910) i.v.
van Epen

[Beest, Sybrand van]
BEEST (Sybrand v a n ), geb. omstreeks 1610 en 27 Jan. 1674 te Amsterdam van
uit zijn woning in de Kalverstraat bij den Regulierstoren begr., was te 's Gravenhage
een leerling van Pieter van Veen. Hij woonde bij zijn meester aan huis, en toen deze
in 1629 overleed, verhuisde hij naar diens broeder Simon van Veen. Hij was lid van
het haagsche St. Lucasgild en in 1656 een der medeoprichters van de confrerie
Pictura, waarvan hij van 1659 tot 1662 hoofdman, in 1662 deken en in 1663 weer
hoofdman was. In of vóór 1670 heeft hij zich te Amsterdam gevestigd. Zijn oudst
bekende schilderij is een voorstelling van het moscovisch gezantschap op weg naar
de Staten-Generaal (4 Nov. 1631) in het Rijksmuseum te Amsterdam. Een afbeelding
van de inscheping van Maria de Medici te Scheveningen (1644) is in het Stedelijk
Museum te 's Gravenhage. Overigens heeft hij voornl. marktscènes geschilderd,
waarvan goede exemplaren zijn in het Mauritshuis (1638), in de musea te Amsterdam
(1646), Rotterdam (1652), Stockholm (1668), Stuttgart en Douai, en in de coll.
Liechtenstein te Weenen (1638).
Zie: Oud-Holland III, 62; IX, 147; Obreen's Archief III, 264; V passim; Catalogus
Mauritshuis (1895); J. M e y e r , Allg. Künstlerlexikon; T h i e m e u B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Beesten, Abraham Hendrik van]
BEESTEN (Abraham Hendrik v a n ), geb. te Burgsteinfurt, en in of kort vóór 1773
gest., was een schilder van portretten, genre- en bloemstukken en grauwtjes, die
12 April 1740 te Amsterdam het poorterrecht kocht. Zijn nalatenschap werd daar
22 Sept. 1773 geveild.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n II, 151; I m m e r z e e l , in voce; Aemstels
o

Oudheid V, 69; M o e s , Iconographia Batava n . 6216; V. W u r z b a c h , Niederl
Künstlerlexicon; T h i e m e u . B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bega, Cornelis]
BEGA (Cornelis), ged. te Haarlem 15 Nov. 1620 en daar 27 Aug. 1664 gest., was
de zoon van den beeldsnijder Pieter Jansz. Begeyn en Maria, de natuurlijke dochter
van den schilder Cornelis Cornelisz. (kol. 116). Daar deze laatste eerst in 1638
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gestorven is, zal zijn kleinzoon zeker nog wel onderwijs van hem genoten hebben,
terwijl ook zijn moeder zeer goed moet hebben geteekend. Maar zijn eigenlijke
meester is Adr. van Ostade geweest en naar hem heeft hij zich in zijn werk geheel
gericht. Of hij Italië bezocht heeft, is onzeker, maar in Duitschland en Zwitserland
heeft hij in 1653 samen met Dirck Helmbreker, Guillaume Du Bois en Vincent van
der Vinne gereisd.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

115
Eerst in 1654 trad hij in het schildergild te Haarlem. In navolging van Adr. van Ostade
heeft hij bijna zonder uitzondering tafereeltjes uit het leven der boeren en kleine
burgerlieden geschilderd, maar hij was daarbij minder kieskeurig in de keuze van
zijn onderwerpen en ook ruwer in de uitvoering, vooral in de werken uit zijn lateren
tijd. Het vroegst gedateerd zijn een herbergscène van 1650 in de verk. der coll.
Roussel (Brussel 1893) en een andere van 1651 in het museum te Augsburg.
Niettegenstaande hij nog geen 44 jaar oud geworden is, zijn zijn werken niet
zeldzaam; in bijna alle groote musea worden er gevonden, nog uit zijn doodsjaar
in de collecties Bute te Londen en Semenoff te St. Petersburg. Zeer talrijk zijn ook
zijn voortreffelijk geteekende schetsen, veelal figuurstudies op blauw papier. Ook
zijn nagelaten etswerk bevat zeer goede bladen. Zijn door Leendert van der Cooghen
geschilderd portret is gegraveerd in H o u b r a k e n s Groote Schouburgh.
Zie: H o u b r a k e n I, 349; II, 211; v a n d e r W i l l i g e n , Les artistes de Harlem
30, 75, 76; B o c k , Galerie Schwerin 359, 360; B a r t s c h , Peintre-graveur V, 225
vlg.; W e i g e l , Supplement 281; N a g l e r , Monogrammisten I, 1626; J. M e y e r ,
Künstlerlexicon, in voce; v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in voce;
T h i e m e u . B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Begeyn, Abraham Jansz.]
BEGEYN (Abraham Jansz.), ook B e g a genoemd, geb. te Leiden in 1637/38 en te
Berlijn 11 Juni 1697 gest., was van 1655 tot 1667 lid van het leidsche St. Lucasgild.
In dien tijd heeft hij echter ook gereisd, want in het museum te Brussel is van zijn
hand een in 1659 geschilderd Iandschap uit de omstreken van Napels en in het
Mauritshuis de voorstelling van een steengroeve (1660), die hij evenmin hier te
lande gezien kan hebben. Ook was op de verk. der coll. Wouters (Brussel 1797)
een verzameling van 50 teekeningen van hem met gezichten uit de omgeving van
Parijs. Sedert 1672 woonde hij te Amsterdam, en van daar uit heeft hij met zijn
vrouw M a r g a r e t h a v a n Z y l een reis naar Londen gemaakt. In 1681 was hij
te 's Gravenhage gevestigd, waar hij zich voornamelijk bezig hield met het schilderen
van kamers. Hij werd er 18 Dec. 1683 lid van de confrerie Pictura, legde er den
poortereed af en werd er ook schutter. In 1688 was hij te Berlijn en maakte hij er
het ontwerp voor een eerepoort bij de begrafenis van den 9 Mei van dat jaar
gestorven Grooten Keurvorst. Dit werk is zeker zeer tot genoegen van zijn lastgever
uitgevallen, want 22 Oct. 1688 kreeg hij een benoeming als hofschilder van den
nieuwen keurvorst, op een jaarwedde van 500 Thaler. Hij maakte nu cartons met
tafereelen uit het leven van den Grooten Keurvorst, waarnaar Mercier de tapijten
geweven heeft, die nu in het Hohenzollern-Museum te Berlijn zijn. In 1696 liet de
keurvorst hem een reis door Brandenburg maken, om steden en kasteelen te
teekenen. Een gezicht bij Kleef in het prentenkabinet te Brunswijk en een gezicht
op de vesting Regenstein (1697) in het Britsch Museum zijn resultaten van deze
reis. Nauwelijks te Berlijn teruggekeerd, is hij daar aan een beroerte gestorven. Zijn
landschappen in de manier van Asselyn en Berchem en zijn voorstellingen uit de
planten- en insectenwereld in de manier van Marseus van der Schrieck zijn o.a. in
de musea te Amsterdam, Dresden, Oldenburg, Brunswijk, Hannover, Göttingen,
Parijs, Kopenhagen en St. Petersburg. Zijn teekeningen en zijn zeldzaam
voorkomende etsen zijn nauwelijks te onderscheiden van die van Berchem.
Zie: v a n G o o l I, 100-102; H o u b r a k e n
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II, 48; Oud-Holland IV, 42; Obreen's Archief V, 136, 216; Journal des Beaux- Arts
1862, 126; Jahrb. der kgl. preuss. Kunstsammlungen XI, 134; H e s s e l s , Register
of the attestations in the Dutch Reformed Church (London 1892) 93; N a g l e r ,
o

Monogrammisten I n . 2184; v a n d e r K e l l e n , Peintre-graveur 13 vlg.; T h i e m e
u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Begeyn, Pieter Jansz.]
BEGEYN (Pieter Jansz.), beeldsnijder te Haarlem, was daar al vóór 1620 gehuwd
met M a r i a , de natuurlijke dochter van den schilder Cornelis Cornelisz. Eerst in
1633 kwam hij in het haarlemsche gild. 2 Maart 1639 werd hij genoemd als de
universeele erfgenaam van zijn schoonvader. Hij was de vader van Cornelis Bega
(kol. 114).
Zie: H o u b r a k e n I, 349; v a n d e r W i l l i g e n 27, 116.
Moes

[Behrens, Karl Friedrich]
BEHRENS (Karl Friedrich), geb. te Rostock (Mecklenburg) in 1701. Hij maakte in
1721 als korporaal der zeesoldaten de wereldreis mede met Roggeveen op het
schip de Arend. Hij heeft een aantal onbetrouwbare werken betrekkelijk die reis
uitgegeven, die vaak bij gebrek aan beter voor authentieke bron gegolden hebben,
totdat in 1836 de oorspronkelijke documenten betreffende dien ontdekkingstocht
gevonden zijn. Behalve de in Deel I kol. 1442 genoemde werken gaf hij uit: Nader
onderzoek en bericht van syne reyse naar de Zuidlanden gedaan, in dienst der E.
West- Indische Compagnie in den jare 1721 enz. Thans volgens eigen ondervinding
ten beste opgedragen aan de E. Oost-Indische Compagnie van Hollandt
(t'Amsterdam, gedruckt voor den Autheur 1732), betrekking hebbende op een rekest,
dat hij in 1728 bij de Staten-Generaal had ingediend.
Zijn portret staat vóór in de duitsche uitgaven van zijne reisbeschrijving.
Mulert

[Behrns, Johannes Henricus]
BEHRNS (Johannes Henricus), inspecteur van het lager onderwijs in de prov.
Friesland, geb. 5 Jan. 1803 te Enschede en overl. 5 Mrt. 1883 te Franeker. Zijn
ouders waren van duitsche afkomst en behoorden tot de r. kath. Kerk; de zoon ging
op lateren leeftijd tot de protestantsche over. Onbemiddeld, werd hij in zijn
geboorteplaats voor 't onderwijs opgeleid, behaalde den 4den en den 3den rang,
met aanteekeningen voor Duitsch, Fransch en Engelsch, en werd in 1821 door
toedoen van den predikant en schoolopziener Floh tot hulponderwijzer aan de
openbare school te Oldenzaal benoemd, waar hij weldra tevens les gaf in de
wiskunde aan de latijnsche school. Middelerwijl behaalde hij den 2den rang en trad
in 1827 in 't huwelijk met H e r m i n a S t e m v e r s , die hem vier kinderen schonk
en in 1857 te Franeker overleed. In 1829 vertrok Behrns daarheen als lector aan
het athenaeum. Hij legde zich hier toe op Grieksch, Latijn, Angelsaksisch, Friesch,
noordsche talen en op de destijds door Bopp e.a. begonnen vergelijkende taalstudie.
Ook het Italiaansch leerde hij nog op later leeftijd aan. In 1846 behaalde hij aan de
gron. hoogeschool den graad van candidaat in de wis- en natuurkunde; zijn
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voornemen om in die faculteit te promoveeren heeft hij niet ten uitvoer kunnen
brengen; zijn werkprogramma was daarvoor te veel omvattend, want naast mathesis
en physica hield hij ook zijn taalstudie bij. Zeer genoot hij van den omgang met
Eelco Verwijs, die van 1858 tot 1862 zijn collega aan het franeker gymnasium was;
hij las o.a. met dezen geleerde H e y s e 's System der Sprachwissenschaft. Bij de
opheffing van het athenaeum te Franeker in 1843 was de latijnsche school aldaar
in een gymnasium veranderd en Behrns daaraan tot leeraar in de nieuwe talen en
de wiskunde aangesteld; tevens was hij belast
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met de zorg voor de boekerij van 't oude athenaeum. In 1857, bij de invoering der
nieuwe wet op 't L.O., werd Behrns tot inspecteur daarvan in Friesland benoemd.
Middelerwijl was hij reeds vroeger als schoolopziener in het 9de en 8ste district van
die provincie werkzaam geweest (sedert 1840), terwijl hij sedert 1843 tevens
secretaris der Provinciale Commissie van onderwijs in Friesland was. In al die
betrekkingen heeft Behrns voor het onderwijs en de onderwijzers veel goeds tot
stand gebracht. Want hij was in de eerste plaats een practisch schoolman, doorkneed
in alles wat het lager onderwijs betrof. Zoowel bij zijn schoolbezoek als bij 't afnemen
der jaarlijksche akteexamens kwam dit duidelijk uit. Bij de onderwijzers is zijn naam
in dankbare herinnering gebleven, vooral ook door de in 1853 door hem opgerichte
weduwen- en weezenbeurs in Friesland, de eerste van dien aard in ons geheele
land. Erkend wegens zijn veelzijdige verdiensten, werd B. achtereenvolgens lid van
het Friesch genootsch. voor geschiedenis-, oudheid- en taalkunde, van de Maatsch.
der Nederl. letterkunde enz. Bij het in werking treden van de wet op 't L.O. van 1878
trad hij als inspecteur af; hem werd toen een wachtgeld toegekend tot het volle
bedrag zijner jaarwedde. Van Behrns' geschriften noemen wij: Hoogduitsche
spraakleer, voornamelijk bewerkt naar de werken van J.C.A. H e y s e (1832) en
Waldemar de Overwinnaar, of Denemarken en de Denen in het glansrijkst tijdperk
hunner geschiedenis, met mr. A. T e l t i n g door hem uit het Deensch vertaald
(1839-40, 3 dln.). Voorts leverde hij bijdragen in de Vrije Fries, in A. d e J a g e r 's
Taalk. Magazijn, in den Overijsselschen Almanak voor oudheid en letteren, in het
door hem geredigeerde Jaarboekje voor Onderwijzers (1851-53) en bezorgde hij
een uitgave van de Schoolverordeningen voor Vriesland (1847). Tevens gaf hij een
Wettelijke regeling op het lager onderwijs, als praktisch handboek ingerigt enz.
(1858).
Zie: Levensber. Letterk. 1884, 11.
Zuidema

[Beke, Daniel van]
BEKE (Daniel v a n ), schout te Bodegraven, leerde schilderen van Jan Weyerman,
die eenige jaren bij hem inwoonde, en heeft in navolging van zijn meester stillevens
geschilderd. Poot droeg hem in 1711 een gedicht op.
Zie: H o u b r a k e n II, 52.
Moes

[Bekius, Benjamin]
BEKIUS (Benjamin), geb. te Leiden, gedoopt in de fransche kerk ald. 26 Nov. 1656,
overl. te Britsum 14 Nov. 1733, zoon van Jean Beeck (kol. 110); studeerde te Leiden
in het WaaIsche College en werd 13 Febr. 1669, oud 13 jaar, - en daarna 7 Febr.
1674, oud 19 jaar in het album ingeschreven. Bij de erven F. Haverschmidt berust
nog een latijnsch testimonium van Oct. 1674 (van curatoren der delftsche school?)
waarbij B. Beeck, hoewel geen leerling der school te Delft, wegens buitengewone
vlijt en aanleg aan den hoogleeraar in de theol. Antonius Hulsius wordt aanbevolen.
Proponent te Leiden 1 Nov. 1686. Predt. te Britsum 12 Dec. 1686; hier heeft hij tot
zijn dood gestaan.
Hij was waarschijnlijk de auteur van: Nageregt ter gewenschter verkiesinge van
den H.W.G. Heere, den heer S. van Burmania, tot gemeene mederaad in den hove
van Friesland (Leeuwarden, 1710). Tweemaal huwde hij. Eerst 15 April 1687 te
Zoeterwoude met F r a n c i n a d e W i t t e (1659-1695) wier grafzerk met inscriptie,
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naast den zijnen, in het voorportaal van de kerk te Britsum is te zien, en daarna 7
Oct. 1703 te Britsum met C a t h a r i n a d e J o l y . Bij deze twee vrouwen heeft hij
elf kinderen verwekt, waarvan twee uit het eerste huwelijk kinderen hebben
nagelaten.
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De eene, F r a n ç o i s B e k i u s (1), in zijn tijd een bekend geneesheer, werd
stadschirurgijn te Leeuwarden; de andere, B e n j a m i n B., contrarolleur van de
convooien en licenten te Dokkum, burgemeester en vroedschap aldaar. De
gelijknamige zoon (2) van F r a n ç o i s B., zooevengenoemd, werd in 1752 predt.
te Ilpendam en in 1777 te Augustinusga en Zuiderhuizum, waar hij in 1784 uit den
dienst werd ontzet. Naar aanleiding van deze afzetting verscheen: Klagte van de
E. Classis van Dokkum aan de Christel. en hoog eerw. Synode, vergadert te Franeker
den 8 Juni 1784 en volg. dagen, wegens eene van de H. Eerw. deputaten Sinodi
Bolswardiensis den 8 Oct. 1783 uitgesprokene Sententie bij welke het E. Classis
van Dokkum geordonneert word om als partijen tegen Ds. François B., gesurcheerd
leeraar te A. en Z. litem te contesteeren, enz. (Leeuwarden, z.j.). Van den kleinzoon
van dezen François, mede F r a n ç o i s (3) geheeten (1776-1846). predt. te
Eppenhuizen, Middelbert en Dantumawoude, bestaat een: Feestrede gehouden te
Dokkum 17 Octob. 1839 ter herinnering aan het 25 j. bestaan van het Nederl.
Bijbelgenootschap (Dokkum 1839; met dichtregelen van J. P e n o n ). Hij was de
grootvader van den bekenden F r a n ç o i s H a v e r S c h m i d t .
Regt

[Bekking, Antonie]
BEKKING (Antonie), geb. te Delft omstreeks 1781/82, wordt als miniatuurschilder
genoemd.
Hij was ambtenaar bij het min. van financiën te 's Gravenhage en vertrok later als
ambtenaar naar N. Indië. Hij was gehuwd met de zangeres L o u i s e d e S e r r i è r e .
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n III, 369.
Moes

[Beks, Isaak]
BEKS (Isaak) kwam als schilder van patronen in 1714 in het gild te Haarlem.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 32.
Moes

[Belderbusch, graaf Karel van der Heyden]
BELDERBUSCH (graaf Karel v a n d e r H e y d e n ), schrijver en staatsman, geb.
1749 op het kasteel Ter Worm onder Heerlen (Ned. Limb.) overl. te Parijs 22 Jan.
1826. Hij bezat een groot fortuin en eene rijke boekerij, die hij van zijn vaderlijken
oom, die erfelijk grootmeester van aartshertog Maximiliaan, keurvorst van Keulen
en een der laatste commandeurs der balie Biesen van de Duitsche Orde was
geweest, had geërfd. In 1785 werd hij agent van den keulschen Keurvorst Max.
Franciscus te Parijs. Onder het Consulaat, toen Limburg onder Frankrijk behoorde
werd hij prefect van het departement der Oise. Hij droeg daar vooral zorg voor
verbetering van het lager onderwijs, dat er veel te wenschen overliet, en trachtte
ook de positie van de geestelijkheid te verbeteren, die ten gevolge van het
Concordaat was teruggeroepen en in zeer bescheiden omstandigheden verkeerde.
Beide doeleinden te zamen trachtte hij te bereiken door de voormalige kloosterlingen,
die zich aan het onderwijs der jeugd wijdden, te beschermen. Hij stelde de meest
energieke pogingen in het werk en ontzag daarbij geen geldelijk offer om de landelijke
bevolking te bewegen de achterlijke wijze van landbouw en veeteelt, door haar
gevolgd, te verlaten. Bij decreet van 8 Febr. 1810 benoemde Napoleon I hem om
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deel uit te maken van den senaat en toen vestigde hij zich te Parijs. Hij schreef
zonder vermelding van zijn naam een vijftal politieke brochures, bijna niet meer te
vinden en in de Biogr. Nat. de Belg. vermeld.
Zie: M i c h a u d , Biogr. univ. LVII, i.v.; J. H a b e t s , Notice biographique de
l'archéologue limbourgeois Martin Cudell in Publ. de
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Limb. VIII (1871) 298-299; J.J. T h o n i s s e n in Biogr. Nat. de Belgique 11 (1868)
113.
Flament

[Belkum, Klaas van]
BELKUM (Klaas v a n ), geb. 13 Juli 1811 te Leeuwarden en overl. 7 Oct. 1886 ald.,
was oorspronkelijk bakker van beroep, doch werd later koster van de Groote kerk
zijner geboorteplaats en tevens godsdienstonderwijzer. Hij schreef een aantal
boeken, o.a.: De Christelijke bode. Schetsen uit het leven (1854); Christus het heil
der kerk, zigtbaar in den ontwikkelingsgang van het Godsrijk op aarde (1856); De
kerken onder het Kruis. Schetsen en beelden uit de geschiedenis der Fransche
protestantsche kerk (1857); Geloof, hoop en liefde. Christelijke vrouwenbeelden uit
de geschiedenis der Kerk (1858); Anecdoten of geschiedkundige bijzonderheden
uit het leven van beroemde mannen ten tijde van de kerkhervorming (1861); Uit het
leven. Schetsen uit achterbuurten (1869; 3de dr. 1872. Een vervolg hierop verscheen
mede in laatstgenoemd jaar); Dr. Cl. Harms, zijn leven en geschriften (1879), en
Geschiedenis van de Christelijke godsdienst en kerk (1881).
Zuidema

[Beller, Abraham]
BELLER (Abraham), geb. te Amsterdam, studeerde te Wittenberg en Leipzig en
werd 19 Jan. 1687 te Amsterdam tot luthersch predikant ingezegend. In dit zelfde
jaar pred. te Deventer geworden, werd hij al spoedig van heterodoxie verdacht en
20 Sept. 1690 aangeklaagd, omdat hij de privaat-biecht wilde invoeren in
overeenstemming met de door de luth. Kerken in Nederland aanvaarde Augsb.
Confessie, Art. 11, Apol. Art. 11 en Form. Concordiae II. 11, R. 808, en in
tegenstelling met de hier bestaande gewoonte. Ook beschuldigde men hem van
een verkeerde Avondmaalsleer daar hij ‘de lichamelijke tegenwoordigheid Christi
in het Avondmaal durfde laten vallen.’ Een kerkelijke procedure werd tegen den
aangeklaagde begonnen, - 2 Oct. 1690 - waarin deze beweerde, dat de nederl.
Kerken van de Augsb. Conf. waren afgevallen in zake de privaatbiecht en dat de
luth. avondmaalsleer niet gefundeerd is op Gods woord, terwijl de commissie, zoowel
als de classicale vergadering, die zijn zaak behandelde, er op wees, dat de Schrift
niet noodzakelijk privaat-biecht eischt (alsof de Confessie het niet deed) en zij met
de in luthersche kringen bekende argumenten de luthersche avondmaalsleer
verdedigde. Daar hij ‘in 't stuk van het Avondmaal van een ander gevoelen’ bleef,
werd hij uit zijn ambt ontzet, en aan de magistraat van Deventer verzocht om deze
‘legitime censure ... ten opsichte van den gedeporteerden ds. Beller, gewesen pred.
der gunstelijk getolereerde Luitersche gemeente alhier, te aggreëeren’. De magistraat
eischte beslissing van de Synode en Juni 1691 werd Beller door haar ‘uitgezet en
gedeporteert’. Waar hij heentrok is niet bekend; een nederl. Kerk diende hij niet
meer.
Zie: F.J. D o m e l a N i e u w e n h u i s . de Leer v.h.H. Avondmaal in de Nederl.
Luth. Kerk (Utrecht 1852) 56 vlg.
Pont

[Belten, Jacques]
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BELTEN (Jacques), geb. misschien te Maastricht, althans in Zuid-Limburg, want
hij had goederen te Margraten, Bemelen, Montenaken en Kesselt (in
Belgisch-Limburg) en zijns vaders moeder heette A n n a v a n B o s s e n h o v e n ,
een limburgsche naam. In 1611 woonde hij te Zutphen en vertrok in dat jaar 17 Apr.
naar Sittard en van daar 19 Mei 1616 naar Amsterdam, waar hij in de Spinhuissteeg
woonde. Hij schijnt groothandelaar of reeder te zijn geweest. want hij spreekt van
verscheidene schepen, die hij dagelijks verwachtte (brief van 14 Jan.
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1619), deed een reis naar Oporto, waar ook een zijner zonen vertoefd heeft, terwijl
een andere zoon met zijn meester te Drontheim, in Noor wegen, eenige weken heeft
doorgebracht. Hij was hervormd en daarmede staat waarschijnlijk in verband, dat
hij 24 Mei 1611, toen Maastricht nog spaansch was, daar een tijdlang gevangen is
gezet.
Zie: A.J.A. F l a m e n t , Het Journaal van Jacques Belten, koopman te Sittard en
later te Amsterdam, in Maasgouw 1886, 91.
Flament

[Beltjens, Charles]
BELTJENS (Charles), dichter, geb. te Sittard 2 Mei 1832, aldaar overl. 20 Jan.
1890; studeerde in 1842 en 1843 op het collegie aldaar. Na daar Fransch en Latijn
geleerd te hebben, voltooide hij zijne humaniora te Rolduc. Hij had het plan om zich
tot den geestelijken staat voor te bereiden, maar verliet Rolduc in 1849, om zich op
den handel toe te leggen, woonde aanvankelijk bij een zijner ooms te Leuven,
vertoefde eenigen tijd in Frankrijk en keerde op meer gevorderden leeftijd naar zijn
geboorteplaats terug. Niet zonder goeden uitslag legde hij zich op de fransche
dichtkunst toe. Hij was lid en jury der ‘Académie Lamartine’ en lid van verschillende
letterkundige genootschappen. Hij schreef gedichten in den trant van Lamartine en
Chateaubriand en het sombere droomerige van dezen laatste kenschetste zijne
muze. Zijne gedichten Nox, Midi, Vénus, Minerve e.a. getuigen van zijne dichtergave
en werden door de Franschen geprezen, ja met de hoogste onderscheiding bekroond
en zelfs in een leerboek van franschen versbouw als voorbeeld gesteld.
Zie: J. H a b e t s in de Maasgouw 1890, 49.
Flament

[Beltjens, Mathias Josephus Hubertus]
BELTJENS (Mathias Josephus Hubertus), toonkunstenaar, geb. te Roermond 14
Nov. 1820 en aldaar overl. 12 Nov. 1909, 2e zoon van J o h . M i c h a ë l en M a r i a
C a t h . R e y n e r s . Hij begon 1835 zijn musicale opleiding aan het conservatoire
te Luik in de compositie-leer onder Daussoigne-Michel en 1838 aan het conservatoire
te Brussel onder F.J. Fétis. Hij bespeelde vooral de clarinet en behaalde daarmede
een 2en en 1en prijs. In 1852 werd hij tot muziekdirecteur in zijn geboortestad
benoemd, na van 1845 leeraar in de muziek en organist aan het gymnasium te
Katwijk te zijn geweest. In 1855 en 1856 behaalde hij den tweeden prijs in den
wedstrijd te Mannheim, met door hem getoonzette stukken. In 1857 vestigde hij zich
te Rotterdam, waar hij tot 1895 nog als componist werkzaam was, eene afd. der St.
Gregorius-Vereeniging en eene kerkelijke muziekschool voor knapen vestigde en
tevens medeoprichter was der Rotterd. Liedertafel (thans Rotterd. Mannenkoor).
Hij keerde in laatstgen. jaar naar Roermond terug en componeerde er nog tot opus
164, zijn laatste, daar zijn verzwakt gezichtsvermogen hem verder werken belette.
Men vindt in M e l c h i o r 's Woordenboek ook de lijst zijner toonzettingen tot heden
in druk verschenen: 70 fransche, duitsche en hollandsche liederen en romancen,
3 ‘Heften’ gezangen voor mannenstemmen, 60 geestelijke gezangen, 20
verschillende stukken voor piano, waaronder nocturnen, presto, harmonische en
melodische ‘Skizzen’ enz., 14 kerkstukken in den modernen stijl, waaronder motetten,
antiphonen, een ‘Veni Creator’ en een ‘Te Deum’ enz. Daarna is hij begonnen te
werken in den waren kerkstijl, den zoogenaamden polyphonen- of Palestrina-stijl,
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en heeft vervolgens uitgegeven zijn op. 125, Missa toni phrygii, op. 126,
Modulacionen in die alten Kirchentonarten für Orgel, (door het konink-
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lijk beiersch ministerie goedgekeurd en voorgeschreven voor de normaalscholen,
seminariën enz.), op. 127, Missa 2a St. Josephi, op. 128, Missa 3a pro Defunctis,
op. 129, 18 Cantiones Sacrae, op. 130, Missa 4a in Scala Serica, op. 131, 24
Orgelstücke in die alten Kirchentonarten, op. 133, 42 Vor-, Zwischen- und Nachspiele
für Orgel, benevens nog vele werken in manuscript, zooals: eene ouverture voor
orchest, koren met begeleiding van orchest, werken voor piano, violoncel, clarinet,
enz., 176 Offertoria totius anni, en een aantal motetten, cantiones, enz. Zijn laatste
werken in den polyphonen-kerkstijl zijn reeds zeer beroemd.
Zie: E d . A. M e l c h i o r , Wetenschappelijk en biogr. woordenb. der toonkunst
(Schiedam 1889); mededeelingen van Louis Beltjens, zoon des broeders van den
componist.
Flament

[Bemmel, Abraham van]
BEMMEL (Abraham v a n ), ged. te Amersfoort 30 Jan. 1703, zn. van P i e t e r v a n
B e m m e l en M a r i a B o o r , begr. aldaar 18 Juni 1785, ‘nooit tot eenige Studiën
zijnde opgetogen’, was in zijn ‘jonge jaaren als Klerck ten Secretarye van Amersfoort
fungerende.’ Daar heeft hij veel tijd besteed ‘in 't doorsnuffelen van alle de Boeken,
op 't Stadhuis bevonden wordende, daar uit noterende alle 't geene eenigzints tot
de oudheid der Stad behoorde.’ De vrucht van dat onderzoek was zijn Beschrijving
der stad Amersfoort enz. (Utrecht 1760, 2 dln.), die nog steeds waarde heeft.
Den 18 Aug. 1760 bood hij een prachtexemplaar van zijn Beschrijving, ‘gebonden
in twee vergulde schildpadde banden’ persoonlijk aan de regeering aan; 25 Aug.
werd besloten ‘erkennende, dat men niets kon uytvinden, tgeen zoude mogen
reciproqueren de oneyndige moeyte en tijd besteedt tot het voltrekken van een zoo
volumineus en kostbaar werk’, hem ‘een prezent van gewerkt zilver, bestaande uit
vier kandelaars, twee thecoupen, een tafel-tabaksdoos met twee tabaks-comfooren’
aan te bieden. In een resolutie van 25 Juli 1768 wordt hij ‘eerste klerk’ genoemd.
Zie: N i j h o f f , Bibliographie van Noord-Nederlandsche plaatsbeschrijvingen, in
voce.
Brugmans

[Bemmel, Antonius van]
BEMMEL (Antonius v a n ), geb. te Nijmegen, overl. als abt der cistercienserabdij
Oudekamp 3 Febr. 1505, was 13 Mei 1486 als novice in de abdij getreden. Tot abt
gekozen 25 April 1504, werd hij op den tweeden Pinksterdag (27 Mei) te Bonn door
den aartsbisschop van Keulen gewijd. Zijn plan om in de aan hem onderhoorige
kloosters de regeltucht te herstellen bleef door zijn vroegen dood onuitgevoerd. Als
abt van Oudekamp stonden de nederlandsche cistercien-serkloosters Roermond,
Hoenepe, St. Servaas en ter Daal te Utrecht, Leeuwenhorst, Marienkroon te
Heusden, Sibculo en IJselstein onder zijne jurisdictie.
Zie: Chronicon monasterii Campensis in Annal. des hist. Vereins f.d. Niederrhein
XX (1869) 354, 355, 378; G. J o n g e l i n u s , Notitia Abbatiarum lib. II, 10-11; Gall.
Christ. III, 785.
Fruytier

[Benedex, Dominicus]
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BENEDEX (Dominicus), geb. te Sneek, overl. te Dusseldorp in 1586. Hij volbracht
zijn humaniora aan de scholen te Sneek en Haarlem en studeerde in de rechten te
Leuven. In 1546 werd hij priester gewijd en nog hetzelfde jaar tot pastoor in zijn
geboorteplaats aangesteld. In 1556 klom hij op tot vicaris van St. Vitus te
Leeuwarden, terwijl hij in 1567 daar het pastoorambt aanvaardde, en in 1570 nog
het aartsdiakenschap.
Bij de omwenteling in 1580 moest hij naar
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Duitschland uitwijken, waar hij spoedig pastoor te Ratingen en kanunnik van
Dusseldorp werd.
Zie: S u f f r . P e t r i , De scriptoribus Frisiae dec. 14; Oudh. en Gestichten van
Vriesland 75, 89 en 90; Vrije Fries XX, 334.
Gasman

[Benheimein]
BENHEIMEIN, een overigens onbekend schilder, was in 1722/23 een jaar lang de
leermeester van Johannes Antiquus (I kol. 159).
Zie: v. G o o l II, 307.
Moes

[Bennet, Dr. Jan Arnold]
BENNET (Dr. Jan Arnold), geb. 20 Dec. 1758, gest. te Leiden 3 Sept. 1828. Hij
studeerde aan het athenaeum te Harderwijk in de letteren en tevens in de
geneeskunde en de wijsbegeerte, met het gevolg, dat hij er tot phil. et med. doct.
werd bevorderd. Hij vestigde zich daarna te Leiden, waar hij een in 1796 door de
Maatschappij ter bevordering van den Landbouw te Amsterdam uitgeschreven
prijsvraag omtrent de oprichting van een Veeartsenijschool in Nederland
beantwoordde, welke 7 Mei 1799 met de gouden medaille werd bekroond. Bij de
ramp van Leiden in 1807 verbrandde een gedeelte van het manuscript; om deze
en andere redenen verscheen de verhandeling eerst in 1820 in druk (Verhandelingen
uitgegeven door de Maatschappij ter bevordering van den Landbouw XIV, 2e stuk).
Bij Kon. Besluit van 17 Sept. 1808 werd Bennet, toen lid van het Kon. Instituut,
benoemd tot lid der commissie tot het examineeren van personen, die zich in het
buitenland of in Nederland op de kennis der veeartsenijkunde hadden toegelegd.
In 1815 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de landhuishoudkunde te Leiden;
wegens redenen van gezondheid moest hij daarvoor echter bedanken.
Hij gaf met O l i v i e r uit een Handboek der Natuurlijke Historie. De Holl.
Maatschappij der Wetenschappen bekroonde in 1803 met goud zijn boek Over de
Nuttigheid van de Beoefening der Natuurlijke Historie voor de Jeugd; ditzelfde viel
in 1808 ten deel aan De Natuurlijke Historie der Walvisschen’ en in 1825 aan zijn
Fauna Belgica.
Zijn portret werd door een onbekende op steen geteekend.
Schimmel

[Benning, Willem Jansz.]
BENNING (Willem Jansz.) woonde te Alkmaar en overl. aldaar in het laatst van
Febr. 1636. Leeghwater verhaalt, dat hij verscheidene hoofden en paalwerken te
Oostende heeft gemaakt. In 1619 nam hij met zijn stadgenoot Adriaen Olbrantsen
aan het maken van sluiswerken in Dantzig voor 53000 poolsche guldens. Zij vatt'en
het werk met grooten ijver en veel volk aan, maar hadden met watervloeden en
hooge getijden te kampen. De stadsregeering bemoedigde hen door belofte van
tegemoetkoming, indien de arbeid slaagde, waarop zij nog 6 watermolens plaatsten,
zoodat het hun gelukte in 4 zomerseizoenen het werk te volbrengen. Het extrawerk
had hun 20000 gulden gekost, doch daarvan werd hun niet meer dan 11000 te goed
gedaan. Om hun ondergang te voorkomen riepen zij de tusschenkomst in der
Staten-Generaal en van Prins Maurits. De Staten-Generaal zegden 9 Mei 1624 het
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verzochte voorschrijven aan de stad Dantzig toe, en lazen 4 October een 26
Augustus gedagteekend antwoord, waarbij burgemeester en raad der stad, hoewel
zich ongehouden achtende, verklaarden ter wille van der Staten aanbeveling nog
1000 poolsche guldens gegeven te hebben. In 1626, 27 en 44 overleden H e n d r i k ,
A u g u s t i j n en J a n W i l l e m s z . B. vermoedelijk zonen van den aannemer.
Zie: L e e g h w a t e r , Haerlemmer-meer-boek; Resolutiën der Staten-Generaal
in dato.
Bruinvis
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[Benoist, Estienne]
BENOIST (Estienne), schilder te Amsterdam, geb. te Parijs en 6 Oct. 1719 te
Amsterdam in de waalsche Kerk begr. Hij had zich 7 Aug. 1688 te Amsterdam als
poorter laten inschrijven.
Zie: Aemstels Oudheid IV, 63; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler,
in voce.
Moes

[Benoist, Jaques Estienne]
BENOIST (Jaques Estienne), schilder, geb. te Amsterdam, was waarschijnlijk een
zoon van den voorgaande, en liet zich 1 Dec. 1722 te Amsterdam als poorter
inschrijven.
Zie: Aemstels Oudheid V, 68.
Moes

[Benoist, Pierre]
BENOIST (Pierre), schilder, geb. te Amsterdam was waarschijnlijk een broeder van
den voorgaande en liet zich 2 Jan. 1732 te Amsterdam als poorter inschrijven.
Zie: Aemstels Oudheid V, 68.
Moes

[Bent, Johannes van der]
BENT (Johannes v a n d e r ), geb. te Amsterdam omstreeks 1650, en daar gest.
in 1690, volgens Houbraken uit ergenis dat hem zijn vermogen ontstolen was, wordt
de leerling genoemd van Adr. van der Velde en Phil. Wouwerman, maar zijn
landschappen met stoffage, ontleend aan het leven der herders, toonen hem een
slaafschen navolger van Nic. Berchem, bij wien hij in qualiteit echter verre
achterstaat. Schilderijen van hem zijn o.a. in de musea te Rotterdam, Brunswijk,
Augsburg, Rijssel en Stockholm.
Zie: H o u b r a k e n III, 288, 289; N a g l e r , Monogrammisten IV, 551; T h i e m e
u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bentem, Jacobus van]
BENTEM (Jacobus v a n ) was in 1679 te 's Gravenhage leerling van Dan. Mytens.
Zie: Obreen's Archief V, 150.
Moes

[Bentfort, Karel]
BENTFORT (Karel), geb. te 's Gravenhage in 1755/56, was daar in 1772 leerling
van de academie en heeft onderwijs genoten van Benj. Bolomey en T.Ph. Chr.
Haag. Ook was hij te Antwerpen eenigen tijd bij Adr. Lens, terwijl hij zich 8 Maart
1774 te Leiden in het Album Academicum liet inschrijven. In 1779 en 1780 was hij
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te 's Gravenhage lid van de confrerie Pictura. Hij heeft portretten en historiestukken
geschilderd.
Zie: K r a m m , in voce; Oud- Holland XIX, 187, 232; Obreen's Archief IV, 144; V,
164; Album Studios. Acad. L.B. kol. 1114.
Moes

[Benthem, Theodericus de]
BENTHEM (Theodericus d e ), B e n t h e m , d e B e n t e m , overl. 15 Sept. 1415.
Sinds 1391 studeerde hij te Keulen, waar hij den magisterstitel verkreeg. Als keulsch
magister en prebendarius traiectensis kwam hij in 1401 te Heidelberg, waar hij 14
Juni van dat jaar als magister door de faculteit ontvangen werd. In 1404 werd hij er
baccalaureus in iure. Na den dood van Alardus de Molendino (zie I kol. 1342) in
1406, volgde hij dien als proost van het kapittel van St. Marie te Utrecht op. Hoynck
van Papendrecht noemt hem doctor decretorum en ‘ex comitibus de Benthem’, als
zoodanig wordt hij ook door Brock aangeduid. Een verwant is blijkbaar de kanunnik
van St. Jan, J o a n n e s d e B e n t h e m , wien hij in 1408 een rectoraat afstond.
Zie: H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica III A, 279-80; H.
K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln (Bonn 1892) I, 50; G. T o e p k e , Matrikel der
Univ. Heidelberg I (Heidelberg 1884) 79; II, 501; Oude Vaderl. Rechtsbronnen II: 8
('s Grav. 1907) 195; J. d e W a l , Collectanea (hs. rijksuniv. bibl. te Leiden) I, 533;
W. B r o c k (hs. Rijksarchief Utrecht D. 1355).
van Kuyk

[Bentinck, Mr. Arnold Adolf baron]
BENTINCK (Mr. Arnold Adolf baron), geb. op Nijenhuis bij Wijhe 17 April 1798,
ongeh. overl.
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te Londen 2 Maart 1868, zoon van baron Mr. Adolf Carel (I kol. 295) en van Maria
Françoise van Aerssen Beyeren. Hij werd 4 Juli 1829 kamerheer des konings i.b.d.,
26 Dec. 1847 minister van staat, en in 1851 buitengewoon gezant en gevolm. minister
aan het hof van Groot Brittanje en Ierland, welk ambt hij tot zijn dood waarnam.
Zie: Adelsarchief 1901, 146.
Regt

[Bentinck, Carel Anton Ferdinand graaf]
BENTINCK (Carel Anton Ferdinand graaf), heer van Middachten, geb. te Utrecht 4
Maart 1792, ged. in den Dom 11 Maart; overl. te Bergheim a.d. Eder (Waldeck) 28
Oct. 1864, zoon van Jean Charles (kol. 125) en van J.H. gravin van Reede-Ginkel,
ridder der Duitsche Orde, 't laatst commandeur te Maasland. Hij was
luitenant-generaal in engelschen dienst, maakte in 1811 onder Wellington den
veldtocht in Spanje mede en werd bij Borossa 5 Maart 1811 gewond. In 1813 was
hij een der eersten, die te Scheveningen voet aan wal zette. Als majoor woonde hij
den slag bij Waterloo bij; hij voerde later met zijn broeder vruchteloos proces over
de heerlijkheden Varel en Kniphausen (1835-54). 30 Jan. 1846 huwde hij te Bergheim
met C a r o l i n a M e c h t i l d E m m a C h a r l o t t e C h r i s t i n a L o u i s e , gravin
v a n W a l d e c k e n P y r m o n t (bekend door haar uitgave van de brieven en
gedenkschriften van Koningin Maria II van Engeland), geb. te Bergheim 23 Juni
1826, overl. op 't kast. Middachten 28 Febr. 1899, dochter van Karl, regeerend graaf
van Waldeck, en van Carolina Gräfin Schilling von Canstadt. Bij familietractaat van
1863 verkreeg zij van haar broeder Richard de heerlijkh. van Waldeck-Limpurg in
Wurtemberg, welke zij bij familieverdrag van 18 Dec. 1888 overdroeg op haar
tweeden zoon Willem Carel Philip Otto graaf van Aldenburg Bentinck (en
Waldeck-Limpurg). Uit haar huwelijk met Bentinck werden vijf kinderen geboren,
vier zoons en een dochter. De oudste zoon woont in Engeland; de tweede, hiervóór
genoemde, en de andere zoons, die den naam v a n A l d e n b u r g B e n t i n c k
voeren, in ons land, waar zij respectievelijk de kasteelen Middachten, Zuylestein en
Amerongen bewonen.
Zie: Adelsarchief 1901, 168; Geld. Volksalm. 1875, 202 en 3; Wapenb. Balije v.
Utr. 157; W i l d e m a n , Kwartierstaten; R e g t , Afstamming der Graven v. Aldenb.
Bentinck uit Prins Willem v. Oranje, in Ned. Leeuw XXVI, 57 en 58; XXVII 21.
Regt

[Bentinck, Hendrik Willem Johan graaf]
BENTINCK (Hendrik Willem Johan graaf), geb. te Varel 8 Sept. 1796, overl. te
Londen 29 Sept. 1878, begr. Kensal Green Cemetery 5 Oct. zoon van den volg. en
van J.H. gravin v. Reede-Ginkel. Hij trad als vaandrig in dienst bij de
Coldstream-guards (1813), doorliep de verschill. rangen en werd luit.-kol. van zijn
regiment (28e reg. inf.) 22 Aug. 1851. Toen in 1853 de oorlog tusschen Rusland en
Turkije uitbrak en de westersche mogendheden de Porte ondersteunden, ging
Bentinck 22 Febr. 1854 met de gardes naar het oorlogstooneel, was bij de veldslagen
van Alma, Balaclava en lnkerman (waar hij aan den arm gewond werd) en woonde
het beleg van Sebastopol bij. Hij werd 11 Oct. 1854 tot kolonel bevorderd, verkreeg
na zijn terugkeer uit de Krim het commandeurskruis van de Bath-orde en werd 8
Dec. 1867 bevorderd tot generaal. Van 1819-67 kamerheer aan het britsche Hof
en van 1841-54 adjudant van koningin Victoria, huwde hij 10 Mrt. 1829 R e n i r a
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A n t o i n e t t e H a w k i n s , barones van Whitshed, geb. 13 Mei 1798, overl. te
Londen
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23 Sept. 1889, dochter van Sir James, baronet en admiraal, en van Sophia Henriëtte
gravin Bentinck.
Zie: Adelsarchief 1901, 168, 69.
Regt

[Bentinck, Jean Charles rijksgraaf]
BENTINCK (Jean Charles rijksgraaf), geb. te 's Gravenhage 2 Juli 1763, ged.
waalsche Kerk 7 Juli, overl. te Londen 22 Nov. 1833, zoon van C h r i s t i a a n
F r e d e r i k A n t o o n en van M a r i a C a t h a r i n a v a n T u y l l v a n
S e r o o s k e r k e n . Voor 1795 geëligeerde te Utrecht, na 1813 kamerheer van
Willem l; generaal-majoor in britschen dienst. Bij besluit der Duitsche
Bondsvergadering d.d. 12 Juni 1845 werden zijn afstammelingen erkend te behooren
tot den ‘Hohen Adel’ zoodat het hoofd van dezen tak het praedicaat van ‘Erlaucht’
voert en de ‘Ebenbürtigkeit’ van toepassing is. Hij huwde te 's Gravenhage 20 Maart
1785 met J a c o b a H e l e n a gravin v a n R e e d e - G i n k e l , geb. te 's Gravenhage
21 Dec. 1767, overl. te Nashott (Nutwood Lodge) 6 Sept. 1839, dochter van graaf
F r e d e r i k C h r i s t i a a n R e i n h a r d , pair van Ierland, en van A n n a E l i s a b .
C h r i s t . v a n T u y l l v a n S e r o o s k e r k e n . Uit dit huwelijk vier kinderen.
Wellicht is hij de J.C. Bentinck, die in 1781 en 1782 een landschap en een paar
koppen van Turken geëtst heeft.
Zie Adelsarchief 1901, 164; Ned. Leeuw XX, 205, 6; K r a m m , in voce.
Regt

[Bentinck, Volkier Rudolph baron]
BENTINCK (Volkier Rudolph baron), heer van Schoonheeten en Yrst, geb. op
Schoonheeten 19 Juni 1738, ged. te Raalte 22 Juni, overl. te 's Gravenhage 25 Dec.
1820, zoon van B e r e n d H e n d r i k en van B o n n e E l i s a b e t h J u r r i a n a d u
T e r t r e . 3 Mrt. 1777 wegens Schoonheeten verschreven in de ridderschap van
Overijsel binnen Deventer, ridder der Duitsche Orde (Balije van Utr.) 13 Sept. 1791,
commandeur te Schoonhoven 3 Sept. 1793, landcommandeur 26 Aug. 1807. Hij
was eerst luit.-kolonel in britschen dienst en commandeur van Guernsey, ging over
in holl. dienst, werd 9 Jan. 1776 kolonel-commandant van het artillerie-regiment
Dundas, ontving 11 April 1783 commissie als majoor, 14 Jan. 1784 als
kwartiermeester-generaal der legers. 14 Aug. 1789 benoemd tot adjudant van prins
Willem V en 1 Dec. d.a.v. tot kolonel van een regiment Schotten, vervolgens 15
Sept. 1790 generaalmajoor van een regiment Schotten, eindelijk luitenant-generaal
der infanterie en commandeur van Utrecht. In 1793 maakte hij als generaal den
‘Posten-oorlog’ in Vlaanderen mede en woonde het congres te Antwerpen, 8 April
van dat jaar, bij.
Opnieuw toegelaten tot de ridderschap van Overijsel (28 Aug. 1814), werden bij
o

Kon. Besl. van 10 Juni 1819, n . 35, hij en zijn wettige afstammelingen als
rechthebbende op den titel van baron en barones erkend. Hij huwde te Zwolle 18
Mei 1776 H e n r i ë t t e G e e r t r u i d T h e o d o r a J o a c h i m a W i l l e m i n a
v a n H a e r s o l t e vrouwe van Yrst, geb. Arnhem 6 Dec. 1752, overl. 's Gravenhage
27 Juni 1836, dochter van W i l l e m t o t Y r s t en van H e n r i ë t t e G e e r t r u i d
v a n E s s e n . Uit dit huwelijk slechts één jong overleden dochter.
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Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te land III, 29, 33; Adelsarchief 1901, 138, 39;
Bijdr. Gesch. Overijsel XI, 213; v. D o o r n i n c k , Gesl. Aant. 381, 2;
C o l e n b r a n d e r Gedenkstukken l reg.; Ned. Leeuw XXX afl. 1 (voorouders).
Regt

[Bentum, Justus van]
BENTUM (Justus v a n ) wordt opgegeven geboren te zijn te Leiden in 1670 en daar
gestorven in 1727. Hij was een leerling van Godfr.
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Schalcken, wiens genrestukken met kunstverlichting hij trachtte na te bootsen.
Volgens Fuessli heeft hij te Hannover, Dantzig, Koningsbergen en Mannheim
gewerkt. Zeker is slechts, dat hij 1 Juli 1706 te Kopenhagen vertoefd en daar een
familiegroep geschilderd heeft, die op het slot Boller bewaard wordt.
Zie: F u e s s l i , Lexicon (1779) 68; N a g l e r , Monogrammisten III, 435; L u n d ,
Danske malede Portraeter VIII, 62; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Berch, Gillis Gillisz. de]
BERCH (Gillis Gillisz. d e ), geb. te Delft en in of kort na 1669 gest., was 15 Nov.
1624 in het delftsche gild gekomen. In zijn 16 Febr. 1669 met zijn vrouw M a r i e
M o r e a u opgesteld testament benoemde hij zijn broeder Matheus tot zijn
universeelen erfgenaam. In het stadhuis te Maassluis zijn van zijn hand drie
regentenstukken uit de jaren 1646-1665. Overigens heeft hij vooral vruchtstukken
en figuren met kaarsverlichting geschilderd, die in delftsche inventarissen vaak
genoemd worden, maar thans zeldzaam zijn. Een fraai stilleven met vruchten (1664)
is bij Dr. Bredius te 's Gravenhage en twee figuren met kaarsverlichting waren in
1908 op de verkooping der collectie Lemker te Kampen.
Zie: Obreen's Archief I, 21; J. M e y e r , Künstlerlexikon, in voce.
Moes

[Berch, Matheus de]
BERCH (Matheus d e ), broeder van den vorige, is te Delft geboren en daar 5 Mei
1687 begr. Hij is er 20 Dec. 1638 in het gild gekomen en was in 1649 hoofdman.
Dikwijls werd hij met taxatie belast. Hij heeft historische tafereelen geschilderd, die
echter slechts uit oude inventarissen bekend zijn. In het Prentenkabinet te Amsterdam
is een teekening van L. Bramer naar een door hem geschilderden sater bij een
slapende nimf.
Zie: Obreen's Archief .I, 33, 42; VI, 14; J. M e y e r , Künstlerlexikon, in voce.
Moes

[Berchem, Claes of Nicolaes]
BERCHEM (Claes of Nicolaes), ged. te Haarlem 1 Oct. 1620 en gest. te Amsterdam
18 Febr. 1683, was de zoon van den stillevenschilder P i e t e r C l a e s z . en
G e e r t j e H e n d r i c k s d r . Behalve van zijn vader heeft hij onderricht genoten
van Pieter de Grebber en Jan Wils te Haarlem en van Claes Moyaert te Amsterdam.
In Juni 1642 kwam hij in het gild te Haarlem. De schilderijen, die hij omstreeks dezen
tijd schilderde, toonen duidelijk den invloed van Claes Moyaert. Het waren
landschappen met historische stoffage van tamelijk groote figuren, als een St.
Hieronymus van 1640 in het museum te Würzburg en de geschiedenis van Laban
van 1643 in het museum te München. Vermoedelijk heeft hij nog in 1643 of zeer
kort daarna een reis naar Italië ondernomen en daar zóó ijverig studies gemaakt
naar het landschap en de bewoners van de Campagna, dat hij bijna voor zijn geheele
verdere productie genoeg had, wat de composities van zijn talrijke kunstwerken
betreft. In 1646 huwde hij C a t r i j n e C l a e s d r . d e G r o o t en zeer kort daarna
in tweeden echt een dochter van zijn meester J a n W i l s . Hij woonde te Haarlem
in 1656 in de Koningstraat en in 1670 op de Oude Gracht. Zijn relaties te Amsterdam
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- omstreeks 1660 had hij bv. een allegorisch tafereel op de uitbreiding dier stad
geschilderd (Rijksmuseum te Amsterdam) - deden hem echter in 1677 daarheen
verhuizen. Daar is hij 23 Febr. 1683 van uit zijn huis op de Lauriergracht in de
Westerkerk begraven. Zijn nagelaten kunstverzameling is er 27 April en 30 Nov.
van hetzelfde jaar publiek verkocht. Hij had een zeer veelzijdig talent. Behalve de
reeds genoemde werken heeft hij zoowel portretten (Gatschina) als
boerenbinnenhuizen (ge-
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graveerd door J. de Visscher), zoowel ruitergevechten (Mauritshuis) als
winterlandschappen (Amsterdam, Berlijn, Hermannstadt), zoowel jachttafereelen
(Mauritshuis, Bridgewater House te Londen, Gal. Colonna te Rome) als haven- en
strandgezichten (Wallace-Museum en Dorchester House te Londen) geschilderd.
Maar verreweg zijn meeste schilderijen zijn gewijd aan het leven der herders in de
Romeinsche Campagna, en hieraan vooral heeft hij zijn roem te danken, waarvan
Corn. de Bie zich reeds in 1661 tot tolk gemaakt heeft. Nog zijn laatst bekende
gedateerde schilderij (1681), bij den hertog van Bedford te Londen, geeft zulk een
herderstafereel te zien. Zijn detailstudies van dieren, zooals een levensgroote
koeienkop bij den graaf van Warwick, zijn van een groote aantrekkelijkheid. Dikwijls
heeft hij in de werken van andere meesters (bv. van Willem Schellincks, Jan Both
en Gerard Dou) figuren geschilderd. Evenals zijn schilderijen komen ook zijn
teekeningen zeer veel voor, en terwijl hij ook nog een 60-tal zeer verdienstelijke
etsen gemaakt heeft, heeft hij toch nog tijd weten te vinden om voor den boekhandel
te werken, en o.a. in 1669 een titel te ontwerpen voor een bijbeluitgave (gegraveerd
door Th. Matham) en een lijst om een door J. de Visscher gegraveerde wereldkaart.
Zeer groot is het aantal van zijn leerlingen. Reeds in 1642, hetzelfde jaar dat hij in
het gild gekomen was, worden als zoodanig Willem Romeyn, Guillaume Le Fèbre
en Claes Simonsz. Schout genoemd. Van de vele anderen noem ik slechts Karel
Du Jardin, Simon Du Bois (1651), Johan van Huchtenburgh, Johannes Glauber,
Dirk Maas, Joh. van der Meer Jr. en Justus van Huysum (1675). Schilders als J.F.
Soolmaker, Dirck van Bergen, Jan van der Bent en Michiel Carree worden wel niet
als zijn. leerlingen vermeld, maar zij hebben zich zóó beijverd hem na te volgen,
dat ze desniettemin tot zijn school gerekend moeten worden. Zijn invloed heeft zich
ook indirect zeer ver uitgestrekt door de tallooze prenten die al van het midden der
17de eeuw af door de voortreffelijkste graveurs, zoowel in Nederland als daar buiten,
naar zijn schilderijen en teekeningen gemaakt zijn. Zijn portret is niet bekend, en
die daarvoor doorgaan stellen hem niet voor.
Zie: C. d e B i e , Gulden Cabinet 282; H o u b r a k e n II, 109-114; v. E y n d e n
& v.d. W i l l i g e n I, 408-412; v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 76, 77, 252,
253; Navorscher 1856, 9; Oud-Holland I, 157; II, 63; XI, 104; XVII, 177; H. d e
W i n t e r , Beredeneerde Catalogus van alle de prenten van Nic. Berchem (Amst.
1767); B a r t s c h , Peintre-graveur V, 245 vlg.; W e i g e l , Suppl. 293; D u t u i t ,
Manuel IV, 29 vlg.; Amsterdam in de 17de eeuw III, 151; B o d e , Die
Gemälde-Galerie in Schwerin 128-130; K r i s t e l l e r , Kupferstich u. Holzschnitt
366; S m i t h , Catalogue raisonne V, IX; J. M e y e r , Künstlerlexikon, in voce;
W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex.
bild. Künstler, in voce (waar zijn verblijf in Italië vermoedelijk eenige jaren te vroeg
gesteld is).
Moes

[Berchem, Nicolaes van]
BERCHEM (Nicolaes v a n ), hoogstwaarschijnlijk een zoon van den vorige en van
moederskant een kleinzoon van Jan Wils, is omstreeks 1649 te Haarlem geboren
en 4 Jan. 1672 op het protestantsche kerkhof ‘des Saints-Pères’ te Parijs begraven.
Zijn neef Gabriel van der Leeuw en Jacob Kruyff deden bij deze gelegenheid aangifte
van zijn ouderdom. Van werk van hem is niets bekend.
Zie: J a l , Dictionnaire critique 201.
Moes
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[Bercheyck, Nicolaes van]
BERCHEYCK (Nicolaes v a n ) was in 1611 te Utrecht leerling van Abraham
Bloemaert.
Zie: S. M u l l e r F z ., Utrechtsche Schildersvereenigingen 93.
Moes

[Berck, H. van]
BERCK (H. v a n ), plaatsnijder, van wien slechts een zeer middelmatige prent, het
wapen van de rederijkerskamer ‘Het Rode Madeliefken’ te Warmond (1620) bekend
is.
Moes

[Berckel, Johan van]
BERCKEL (Johan v a n ). Drie personen van dezen naam hebben te Rotterdam
stedelijke ambten bekleed.
De oudste (1), bekend als ‘de oude’ ter onderscheiding van den terzelfder tijd
levenden achterneef en naamgenoot, geb. waarschijnlijk te Rotterdam in 1592 of
1593, begr. te Rotterdam 13 Oct. 1678, was een zoon van E y m b r e c h t of
E n g e b r e c h t v a n B e r c k e l , die in 1597 te Rotterdam overleed en van
J o h a n n a v a n E c k . Hij werd in 1634 benoemd tot lid van de vroedschap, wat
hij tot zijn dood bleef. Herhaaldelijk was hij burgemeester tusschen 1645 en 1677,
gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1637 en 1656 en gecommitteerde raad van
1652-1655. Van 1649-1652 had hij bovendien zitting in het college der admiraliteit
op de Maas. Hij huwde 23 April 1620 met G e e r t r u i d a R a m van Utrecht.
J o h a n v a n B e r c k e l (2) ‘de jonge’, geb. waarschijnlijk te Rotterdam na 1603,
begr. te Rotterdam 19 Mei 1662, was een zoon van G e r a r d of G e r r i t v a n
B e r c k e l , die van 1618-1634 vroedschapslid te Rotterdam was en burgemeester
in 1624, 28 en 31, en van C o r n e l i a R o o s , dochter van J a c o b J a n s z .
R o o s , burgemeester aldaar. In 1636 werd hij tot lid der vroedschap gekozen, wat
hij tot 1644 bleef, toen hij moest aftreden wegens zijn benoeming tot
ontvanger-generaal van Holland en Westfriesland en naar den Haag vertrok. In
1642 was hij burgemeester, gedeputeerde ter dagvaart in 1637 en 1639 en sinds
1654 hoogheemraad van Schieland. Hij huwde 28 Oct. 1631 te Rotterdam met
E l i s a b e t h P r i n s en 5 Febr. 1640 aldaar met H i l l e g o n d a v a n d e r A a .
Zijn dochter M a r i a huwde met Mr. Cornelis de Witt.
De kleinzoon (3) en naamgenoot van laatstgenoemde, geb. in 1658 of 1659
waarschijnlijk in den Haag, begr. te Rotterdam 27 Sept. 1740, was een zoon van
G e r a r d v a n B e r c k e l en A n n a J a c o b s D e l f t . In 1689 werd hij student
te Utrecht en promoveerde aldaar in de rechten. In 1700 kwam hij in de stedelijke
regeering van zijn vaderstad en werd in 1710 vroedschapslid, wat hij tot zijn dood
bleef. Behalve kleinere stedelijke ambten bekleedde hij het ambt van baljuw der
stad van 1711-1714, was hij gedeputeerde ter dagvaart in 1710 en 1717 en
gecommitteerde raad van 1721-1724. Hij was heer van Wijk bij Heusden en stierf
ongehuwd.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. 1, (waar Johan van Berckel ‘de oude’ en ‘de jonge’
met elkaar verward zijn); V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam- en wapenb. I, 36,
37.
Moquette

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

[Berckel, Mr. Pieter Johan van]
BERCKEL (Mr. Pieter Johan v a n ), geb. 21 Jan. 1725 te Rotterdam, overl. 27 Oct.
1800 te New-Ark bij New-York, was een zoon van Mr. E n g e l b e r t v a n B e r c k e l
en T h e o d o r a P e t r o n e l l a v a n H o g e n d o r p . Hij wordt pas in 1749 als
student opgegeven in het Alb. Stud. van Utrecht en promoveerde aldaar in dat jaar
in de beide rechten. In 1745 was hij reeds benoemd tot secretaris van de
vredemakerskamer te Rotterdam. In 1760 kwam
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hij in de vroedschap en verder bekleedde hij tot 1783 nog allerlei andere stedelijke
posten, o.a. was hij sinds 1761 herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart en in 1781
en 1782 burgemeester. In 1783 werd hij als gezant der Staten-Generaal naar de
Noord-Amerikaansche Republiek gezonden. Onderwijl was hij lid gebleven van de
rotterdamsche vroedschap, doch werd 30 Jan. 1788 als zoodanig door den Prins
ontslagen Van Berckel bleef toen in Amerika. Van 1769-1783 was hij ook een der
Maecenaten van het Bat. Gen. te Rotterdam geweest. Hij was 11 Mei 1757 te
Rotterdam gehuwd met G e e r t r u y M a r g a r e t h a D u b o i s .
Over hem verschenen: Drie gedichten van D. S m i t s , in zijn Nagelaten gedichten
I, 195, 197, 209; B. F r e m e r y , Het genootschap Studium scientiarum genitrix aen
deszelfs honoraer lid, zijne Excellentie, den weledelen grootachtbaren heer Mr.
Pieter Johan van Berckel, raed in de vroedschap, en oud-burgemeester der stad
Rotterdam, toen zijne Excellentie als afgezant van dit gemeenebest bij de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika, derwaerds de reis aenvaerde; Welkomstgroet der
Americaanen aan den Nederlandschen afgezant Van Berckel.
Zijn beeltenis is in koper gebracht door R. Vinkeles met onderschrift: Minister
plenipotentiaris van den Staat der Ver. Ned. bij de Staten van N. Amerika. Eveneens
bestaat er een kopergravure van hem door L. Brasser naar F.J. Pfeiffer (1780).
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.; Rott. Historiebl. 2de afd. I, 159; W a g e n a a r XIV,
28-39; S c h e l t e m a , Staatk. Nederl.; V o r s t e r m a n v a n O y e n , Stam en
wapenb. I, 37, waar de naam zijner echtgenoote verkeerd wordt opgegeven.
Moquette

[Berckenrode, Balthasar Florisz. van]
BERCKENRODE (Balthasar Florisz. v a n ), landmeter en plaatsnijder, geb. te Delft
1591/92 en vermoedelijk in of kort na 1644 gest., was de zoon van Floris Balthasarsz.
(kol. 82), wien hij in 1611, 1615 en 1616 behulpzaam was bij diens kaarten van
Schieland en Rijnland, maar reeds 14 Oct. 1611 had hij ook zelfstandig kaarten aan
de Admiraliteit te Rotterdam geleverd. Hij vestigde zich in 1619 te Amsterdam in de
Reestraat en huwde er 23 Juli 1622 A d r i a e n t g e n C o r n e l i s d r . v a n
S c h a g e n . In 1626 en 1631 woonde hij op de Egelantiersgracht, maar toen hij
benoemd was tot gezworen landmeter der Staten-Generaal, verhuisde hij naar den
Haag, waar hij in 1641 op het Spui in het huis ‘de Gulden Grutmolen’ woonde. Eerst
3 Oct. 1643 kwam hij in het haagsche gild, en hij is reeds spoedig daarna gestorven.
Tot de voortreffelijkste voortbrengselen van zijn graveernaald behooren de groote
plattegronden, die hij in 1625 van Amsterdam en in 1626 van Rotterdam het licht
deed zien en de groote kaarten van het beleg van 's Hertogenbosch in 1629, samen
met Sal. Savry gegraveerd naar teekeningen van Th. Niels en Adr. van de Venne,
van Breda in 1637 naar een eigen ontwerp, en van Gennep in 1641. Van zijn andere
prenten verdienen afzonderlijk genoemd te worden een gezicht op het huis
Honselersdijk in vogelperspectief en de ‘Delineatio abitus Magnae Brittaniae Reginae
ex Hollandia in Angliam’ van 1643. Zijn laatst bekende prent stelt het beleg van
Sas-van-Gent in 1644 voor. In oude auctiecatalogi worden door hem geteekende
gezichten op steden en kasteelen genoemd. Pieter Schut was in 1631 zijn leerling.
Zie: Oud-Holland I, 40; XVIII, 283; Obreen's Archief II, 13; III, 85; V, 101; VII, 275,
324;
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Verslagen van het Kon. Nederl. Instituut 1845, 115 vlg.; K r a m m , 82; J. M e y e r ,
Künstler-lexicon, in voce; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Berckenrode, Cornelis Florisz. van]
BERCKENRODE (Cornelis Florisz. v a n ), broeder van den vorige, geb. te Delft
1607/08 en 26 Nov. 1635 te Amsterdam, uit zijn woning in de Kalverstraat in de
Waalsche kerk begr., was te Amsterdam 1 Oct. 1630, wonend op de
Egelantiersgracht, met S u s a n n a F l o r i j n gehuwd. Hij was zijn broeder Balthasar
behulpzaam bij de groote kaart, die deze van het beleg van 's Hertogenbosch in
1629 graveerde. Van zelfstandig werk van hem is slechts bekend de afbeelding van
de fontein in een amsterdamsch doolhof. Zoowel hij als zijn vrouw, die 8 Dec. 1636
overleed, zijn waarschijnlijk gestorven aan de pest, die toen te Amsterdam heerschte.
Zie: Oud-Holland I, 37-43; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in
voce.
Moes

[Berckenrode, Frans Florisz. van]
BERCKENRODE (Frans Florisz. v a n ), een zoon van Floris Balthasarsz. (kol. 82),
was evenals deze landmeter Hij huwde 30 Jan. 1621 te Delft, wonend in de
Choorstraat, met M e e r t g e A r y e n s . De Staten-Generaal verboden hem in dit
jaar een kaart van het land tusschen Maas en Waal uit te geven, maar deden een
bod op de teekeningen die hij er voor gemaakt had. Later is hij naar Indië vertrokken.
Op een door hem geteekende voorstelling van het beleg van Batavia noemde hij
zich 3 Maart 1629 gezworen landmeter van die stad.
Zie: Verslagen van het Kon. Ned. Instituut 1845, 342, 343; K r a m m , Suppl. 54,
55; Oud-Holland I, 41.
Moes

[Berckheyde, Gerrit]
BERCKHEYDE (Gerrit), ged. te Haarlem 6 Juni 1638 en daar verdronken 14 Juni
1698, was de zoon van den slager A d r i a e n J o p p e n B. en de jongere broeder
en leerling van Job B. (die volgt), dien hij op diens reis door Duitschland vergezelde.
Hij kwam in 1660 in het gild te Haarlem en woonde daar samen met zijn broeder.
Behalve eenige landschappen met figuren (Dresden, Straatsburg, St. Petersburg
en Venetië), zeehavens (Stockholm) en kerkinterieurs (Londen) heeft hij zeer vele
stadsgezichten geschilderd en wel herhaaldelijk dezelfde, vooral van Haarlem en
Amsterdam, maar ook o.a. van den Haag (Stedelijk Museum te 's Gravenhage,
Aken en Gal. Czernin te Weenen), Rotterdam (Schwerin en Florence), Bonn
(Schwerin) en Heidelberg (Karlsruhe, Leipzig). Niet altijd zijn zijn werken ontstaan
uit schetsen naar de natuur gemaakt; immers zonder in Italië geweest te zijn, heeft
hij toch gezichten te Rome geschilderd (Louvre te Parijs, ColI. Novak te Praag) en
in het museum te Schwerin is van hem een afbeelding van het in 1652 afgebrande
oude stadhuis te Amsterdam. Zijn teekeningen van stadsgezichten zijn al even
weinig zeldzaam als zijn schilderijen. In den tweeden druk van H o u b r a k e n s
Groote Schouburgh (III, 189) staat zijn gegraveerd portret.
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Zie: H o u b r a k e n III, 189-198; v a n d e r W i l l i g e n , Les artistes de Harlem
78, 79; J. M e y e r , Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Berckheyde, Job]
BERCKHEYDE (Job), ged. te Haarlem 27 Jan. 1630 en daar 23 Nov. 1693 begr.,
was de oudere broeder van den vorige. Na bij een boekbinder besteed geweest te
zijn, kwam hij 10 Nov. 1644 op het atelier van Jacob Willemsz. de Wet. Na eerst
gewoond te hebben aan den Rijn tusschen Utrecht en Woerden heeft hij, vergezeld
van zijn
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broeder, een lange reis door de Rijnstreek gemaakt. Te Keulen, Bonn, Mannheim
en vooral te Heidelberg vertoefde hij geruimen tijd, en de keurvorst van de Paltz
vereerde hem o.a. met een gouden medaille. Naar Haarlem teruggekeerd woonde
hij daar samen met zijn broeder en een ongetrouwde zuster A e c h j e . Hij was in
zijn werk veelzijdiger dan zijn broeder. De invloed van zijn meester de Wet is te zien
in eenige bijbelsche tafereelen, als van Christus als kindervriend (1662) te Schwerin
en Josephs broeders in Egypte (1669) te Haarlem. Daarnevens heeft hij zeer goede
genrestukken geschilderd, als een schildersatelier (1659) in de Ermitage te St.
Petersburg, een man aan zijn ontbijt te Schwerin en soldaten op de wacht in de
Amalienstiftung te Dessau. Landschappen met figuren zijn o.a. in het museum te
Berlijn en in de collecties Liechtenstein te Weenen en Moltke te Kopenhagen. Maar
het beste doet hij zich voor in zijn afbeeldingen van eenige groote gebouwen, als
van de Beurs te Amsterdam (Amsterdam, Rotterdam, Frankfurt a.M. en coll. Arenberg
te Brussel) en van de St. Bavokerk te Haarlem (van 1665 te Dresden en van 1668
te Haarlem). Flink geteekende figuurstudies van zijn hand zijn o.a. in het
Prentenkabinet en in museum Fodor te Amsterdam en in de Albertina te Weenen.
Zijn in 1675 geschilderd zelfportret is in de Ufflzi te Florence; een ander staat in den
tweeden druk van H o u b r a k e n 's Groote Schouburgh (III, 189). Daar de J.,
waarmede hij op zijn schilderijen zijn voornaam aanduidde - hij gebruikte echter ook
hiervoor H = H i o b - veelal voor een G. is aangezien, zijn verschillende van zijn
werken toegeschreven aan zijn broeder Gerrit.
Zie: H o u b r a k e n III, 189-198; v a n d e r W i l l i g e n , Les artistes de Harlem
78, 79; Oud en Nieuw Amsterdam (1889) 41 vlg.; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex.
bild. Künstler, in voce.
Moes

[Berckhout, G.W.]
BERCKHOUT (G.W.), een schilder omtrent het midden der 17de eeuw, is slechts
bekend door een 1653 gedateerde voorstelling van het kasteel Egmond in welstand,
in het Rijksmuseum te Amsterdam en het pendant hiervan met de abdij Egmond in
het museum te Alkmaar.
Moes

[Berckmans, Hendrick]
BERCKMANS (Hendrick), geb. in de Klundert in 1629 en 27 Maart 1679 te
Middelburg begr., was een leerling eerst van Phil. Wouwerman te Haarlem en daarna
van Th. Willeboorts Bosschaert en van Jac. Jordaens te Antwerpen. Hij kwam in
dienst van graaf Hendrik van Nassau, den gouverneur van Hulst (I kol. 1075), na
wiens dood in 1652 hij naar Leiden trok, waar hij 24 Febr. 1654 in het gild trad. In
1655 trad hij in het gild te Middelburg, waarvan hij deken was, toen hij stierf.
Aanvankelijk heeft hij ruitergevechten geschilderd, maar al spoedig heeft hij zich
uitsluitend bepaald tot het schilderen van portretten. Door hem te Middelburg en
Vlissingen geschilderde schutterstukken zijn niet meer aanwezig, maar talrijk zijn
zijn afzonderlijke portretten, vooral van admiralen, waarvan er verschillende door
Abr. Bloteling, Jan de Visscher, H. Udemans en C. Hagens gegraveerd zijn. In het
Rijksmuseum te Amsterdam is zijn in 1661 geschilderd portret van de Ruyters
schoonzoon Thomas Pots; de portretten van de Ruyter zelf en van diens vrouw
Anna van Gelder, van 1668, zijn in het bezit van de familie Elias te Amsterdam; het
portret van den hoogleeraar Ant. Hulsius (1675) is in de Senaatskamer der leidsche
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universiteit. Zijn zelfportret is door C. Woumans gegraveerd voor de B i e 's Gulden
Cabinet.
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Zie: C. d e B i e , Gulden Cabinet 414, 415; Obreen's Archief V, 216; VI, 201, 217;
T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Berendrecht, Pieter Jansz. van]
BERENDRECHT (Pieter Jansz. v a n ), schilder te Haarlem, was een zoon van den
uitgever J a n P i e t e r s z . v a n B. te dier stede en is 5 Mei 1616 daar gedoopt.
In 1642 kwam hij er in het gild, maar in 1652 woonde hij te Weesp, en trouwde in
dat jaar met een amsterdamsch meisje.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 74, 75; T h i e m e u. B e c k e r , Allg.
Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Berensbergh, Joannes de]
BERENSBERGH (Joannes d e ), abt van Kloosterrade te Kerkrade, Limburg. Hij
behoorde tot de adellijke familie, welke haar zetel had op het slot Berensbergh te
Laurensberg bij Aken. Hij werd tot abt gewijd 12 Nov. 1392 en komt nog als zoodanig
voor in 1432. Het jaar van zijn overlijden is onbekend. Zijn opvolger komt eerst voor
in 1437. Hij slaagde er niet in de tucht, die in de abdij en in de haar onderhoorige
vrouwenkloosters deerlijk vervallen was, te herstellen. Hij nam deel aan de
algemeene vergadering, welke 6 Oct. 1399 te Luik gehouden werd, om maatregelen
te bespreken ter beëindiging van het westersch schisma. In het jaar 1429 verzette
hij zich, maar te vergeefs, tegen de inlijving van eenige friesche kloosters, die sedert
driehonderd jaar aan de abten van Rolduc onderworpen waren, bij de Congregatie
van Windesheim. Deze kloosters waren dat van St. Maarten te Ludingakerke,
Marienberg te Aningen, dat van St. Nicolaas te Bergum en Rozendal te Haske.
Zie N. H e i j e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire de Limbourg door S.P. E r n s t (Luik, 1852) 93-96; R. C o r t e n ,
Rolduc in woord en beeld (1902) 92-93.
Goossens

[Beresteyn, Arnold van]
BERESTEYN (Arnold v a n ), geb. te Haarlem omstreeks 1620 en daar in Mei 1654
gest., was de zoon van P a u l u s v a n B. en C a t h a r i n a v a n d e r E e m . Hij
werkte in 1637 op het atelier van Willem Heda, maar heeft de kunst vermoedelijk
slechts als dilettant beoefend. Op de groote groep der familie Beresteyn in het
Louvre-museum te Parijs is hij als kind afgebeeld, staande naast zijn moeder.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 80; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex.
bild. Künstler, in voce.
Moes

[Beresteyn, Claes van]
BERESTEYN (Claes v a n ), jongste broeder van den vorige, is ongeveer 1627 te
Haarlem geboren en daar 5 Maart 1684 gest. Hij kwam 5 Jan. 1644 als leerling bij
Sal. de Bray en heeft eenige geestig geëtste landschappen nagelaten, waarvan er
drie 1650 gedateerd zijn. Geteekende landschappen van zijn hand komen nog al
eens voor. Hij woonde in het vaderlijk huis in de Zijlstraat en was niet gehuwd. Zijn
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18 Juni 1677 gedateerd testament bepaalde de stichting van het hofje, sedert als
het ‘Hofje van Beresteyn’ bekend.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 80; Oud-Holland XVIII, 133; v a n
d e r K e l l e n , Peintre-graveur 125-128; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Berg, H.]
BERG (H.), waarschijnlijk een dilettant, heeft in de tweede helft der 18de eeuw
eenige landschappen geëtst, waarvan er twee resp. 1765 en 1781 en een gezicht
op de kerk te Diemen 1769 gedateerd zijn.
Zie: T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes
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[Berg, A. van den]
BERG (A. v a n d e n ), portretschilder te Rotterdam, naar wien M. d'Sallieth
omstreeks 1790 het portret van den predikant Jan Scharp en H. Roosing dat van
den in 1795 overleden goudschen predikant D.J. Metske gegraveerd heeft.
Moes

[Berg, Bernardus van den]
BERG (Bernardus v a n d e n ), geb. 5 Oct. 1823 te Zwolle, gest. 23 Febr. 1895 te
Deventer, was achtereenvolgens kapelaan te Raalte, Colmschate, Zwolle,
Leeuwarden, vervolgens gedurende 8 jaar pastoor te Steenwijk. Hij werd in 1864
pastoor te Deventer aan de St. Lebuinus-, van ouds Broerenkerk. Hier bewerkte hij
de restauratie van genoemde kerk, bestaande in het vergrooten van het kleine schip
en het aanbrengen van nieuwe ramen en altaren en van een nieuw orgel. Hij richtte
een school op voor kath. bijz. onderwijs (1885), alsmede een r.k. zieken- en gasthuis.
Hij was een goed catecheet en gaf in het licht een overzetting van Z o l l n e r , Volledig
onderricht over de Kath. geloofs- en zedeleer (Zwolle, 1882-1887; Thomas à
Kempis-Vereeniging).
van Meegeren

[Berg, Cornelis van den]
BERG (Cornelis v a n d e n ), ged. te Haarlem 9 Jan. 1699 en daar 24 April 1774
gest., was als weduwnaar 12 Oct. 1766, wonend op de Oude Gracht, gehuwd met
W i l l e m i n a v a n K l e e f f . Hij was dilettant en heeft zich voornamelijk toegelegd
op het bijeenbrengen van een groote verzameling geteekende schildersportretten,
die 29 Aug. 1775 te Haarlem publiek verkocht is.
Zelf heeft hij een portret van Pieter van Laer (1765) geëtst en eenige
fantasieportretjes van kunstenaars uit de 15de en 16de eeuw in hout gesneden.
Ook zijn eigen portret heeft hij in 1759 en in 1764 geëtst. Een 12 Maart 1754
geteekend zelfportret is in de collectie Gerritsen te 's Gravenhage en twee door zijn
neef Corn. van Noorde geteekende portretten zijn in het stedelijk archief te Haarlem.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n II, 114, 115.
Moes

[Berge, Christoffel van den]
BERGE (Christoffel v a n d e n ) was in 1619 beleeder en in 1621 deken van het St.
Lucas gild te Middelburg. In 1622 kreeg hij 10 pond voor een door hem geschilderde
voorstelling van den kerkbrand te Middelburg in 1568. In een ouden inventaris wordt
een bloemstuk van hem vermeld.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Berge, Pieter van den]
BERGE (Pieter v a n d e n ) was de zoon van een uitgever te Amsterdam van
denzelfden naam, met wien hij veelal verward wordt. Omstreeks 1689-1692 woonde
hij te Hamburg, waar hij eenige historieprenten geëtst en portretten van
burgemeesters en predikanten in zwartekunst gegraveerd heeft. Toen hem 11 Juni
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1694 door de Staten van Holland een privilegie van 15 jaren verstrekt werd op door
hem uit te geven prenten, woonde hij weer te Amsterdam en wel op de
Reguliersgracht in het derde huis van de Kerkstraat, maar reeds in 1696 was hij
gevestigd in de Kalverstraat bij de Nieuwe Zijds Kapel in het huis ‘de Groene Berg’
en van 1705 af in een huis met denzelfden naam op den Heiligeweg. Een gedicht
ter eere van het 24 Sept. 1727 gesloten huwelijk van Gerard Schaak met Maria
Zegers is voor zoover bekend de laatste door hem bezorgde uitgave. Bijna alle
technieken der prentkunst zijn door hem beoefend, ook de kleurendruk naar het
procédé van Teyler. Een aantal groote prenten naar schilderijen van Ger. Lairesse
zijn door hem opgedragen aan verschillende aanzienlijke kooplieden van Amsterdam;
op een hiervan, opgedragen aan zijn broeder, den koopman
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R u d o l f v a n d e n B e r g e , heeft hij zijn familiewapen afgebeeld. Verder
verdienen vermelding een groote kaart van de Diemermeer (1719) en een reeks
nederlandsche volkskleederdrachten. In het Prentenkabinet te Amsterdam zijn
verschillende teekeningen van zijn hand, o.a. een geestig geteekende voorstelling
van het bezoek van Eugenius van Savoye bij den kunstkooper Jan Pietersz. Somer.
Een zeer zeldzaam voorkomende in kleuren gedrukte zwartekunstprent wordt
gehouden voor zijn zelfportret. Wanneer de Pieter van den Berge die in 1723 tot
stadsdrukker van Amsterdam aangesteld is, met hem identisch is, dan is hij 11 Dec.
1737 te Amsterdam gestorven.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n I, 287, 288; Obreen's Archief VII, 157;
L e d e b o e r , De boekdrukkers enz. (1872) 10; N a g l e r , Monogrammisten II, 543;
J. M e y e r , Künstlerlexikon, in voce; v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in
voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bergen, van]
BERGEN (v a n ), geboren te Breda in 1670, en aldaar in 1699 in de St. Anna-kerk
begraven, was een kleinzoon van den ‘turfschipper van Breda’ (I kol. 314). Hij heeft
in Italië gereisd en zich gevormd tot een historieschilder, van wien Weyerman een
Alexander den Groote en een Heilige Familie noemt. Opmerking verdient het, dat
Weyerman de eenige is, die melding van dezen schilder maakt.
Zie: J.C. W e y e r m a n III, 258, 259.
Moes

[Bergen, Dirck van]
BERGEN (Dirck v a n ), geb. te Haarlem, op gezag van Houbraken in 1645, en aldaar
na 1690 in behoeftige omstandigheden gest., was te Amsterdam leerling van Adriaen
van de Velde. Hij heeft ook in Engeland gewoond, maar vestigde zich toch weer te
Haarlem, waar hij bevriend was met Jan van der Meer Jr. (1656-1705) en waar
Vincent Laurensz. van der Vinne (1629-1702) hem als een tijdgenoot noemt. In zijn
werken. waarvan slechts weinige gedateerd zijn, toont hij zich zulk een navolger
van zijn meester, dat zij vaak voor werken van van de Velde aangezien zijn. Het
laatst bekende jaartal is 1690 op een stuk in het museum te Koningsbergen.
Zeldzaam zijn zijn meest kleine schilderijen niet, waarvan de motieven bijna steeds
van schilderijen van van de Velde of Berchem afgezien zijn. Ook teekeningen van
hem komen voor.
Zie: H o u b r a k e n III, 91; v a n G o o l II, 461; B o d e , Galerie Schwerin 132;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bergen, Gerard van]
BERGEN (Gerard v a n ), geb. te Rotterdam, begr. aldaar 5 Juni 1663. In 1642 werd
hij tot schepen benoemd in zijn vaderstad, van 1646 tot zijn dood was hij lid van de
vroedschap; behalve kleinere stedelijke waardigheden bekleedde hij het ambt van
burgemeester in 1657, 58, 62 en 63, was hij herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart
tusschen 1648 en 1663 en behoorde hij tot de bewindhebbers der O.-I.C. van de
kamer Rotterdam van 1653-1663. Hij huwde in Mei 1637 te Goedereede met
P e t r o n e l l a v a n S p r e e u w e n s t e y n , wed. van Mr. P i e t e r v a n d e r
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H o r s t , secretaris der stad Rotterdam. Zijn door P. van der Werff geschilderd portret
bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, met onjuisten sterfdatum op bl. 538; E.W. M o e s ,
o

Iconographia Batava I, n . 543.
Moquette

[Bergen, Jan van]
BERGEN (Jan v a n ), heeft de teekening gemaakt van een zeldzaam voorkomende
kaart van
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het beleg van Breda in 1624/25, die door Nic. van Geylkercken gegraveerd is.
Zie: Oud-Holland XVIII, 64.
Moes

[Bergh, Hendrik]
BERGH (Hendrik), geb. Oct. 1748 te Amsterdam, studeerde te Halle van 1768-71,
en werd 21 Jan. 1772 tot proponent bij de Evang. Luth. gemeente te Amsterdam
bevorderd. 27 Mei 1774 werd hij luthersch pred. te Zierikzee, 17 Dec. 1775 nam hij
afscheid en trok naar Middelburg; in 1776 werd hij beroepen naar Gouda, waar hij
tot 1781 bleef om 11 Nov. van dat jaar intrede te doen in Doetinchem. Had zijn leven
zich tot nu toe door niets bizonders gekenmerkt, van nu aan wordt het anders. Hij
werpt zich in de politiek en geeft als vurig patriot grooten aanstoot. Hij vertaalt de
Zwitsersche Patriot en voorziet dit met een voorrede en aanteekeningen, die men
hoonend vond voor den Prins en voor de familie van den landdrost, baron van
Nagell. 21 Oct. 1785 leest hij in tegenwoordigheid der regeering op de stadsweide
buiten Doetinchem een gezwollen patriotsch gedicht voor ter eere van de gewapende
burgerij, die daar voor het eerst in het vuur werd geoefend (Polit. Kruijer VI, 408).
Hij wordt hierom vervolgd; 16 April 1786, op Paaschzondag, predikt hij nog, maar
dan vlucht hij en verlaat zijn gemeente. 4 Juli 1786 legt hij, burger te Wijk bij
Duurstede geworden, zijn ambt neer en gaat op in het aldaar gestichte vrijcorps.
Ten gevolge van het herstel van de stadhouderlijke regeering wijkt hij in 1787 uit
naar de Oost, van waar hij moet zijn teruggekeerd. Zijn portret is gegraveerd door
A. van Hulk.
Van zijn hand verscheen, behalve een duitsche preek over 2 Cor. 12: 7-9, nog:
Opening van het gebeurde te Wijk bij Duurstede, omtrent Hendrik Bergh, 't laatst
leeraar bij de Luthersche christenen te Deutichem; uit geregtelijke notariaale en
onderhandsche stukken, naar waarheid aan 't onpartijdig publiek ter beoordeeling
voorgelegd door hemzelven (Amsterd. 1786); Lijkreden op J.D. v.d. Capellen tot
den Pol (1784).
Zie: Vaderl. Hist. ten vervolge op W a g e n a a r IX, 104; XVII, 49, 50; S c h u l t z
J a c o b i e n D o m e l a N i e u w e n h u i s , Bijdr. t.d. Gesch. der Evang.-Luth. Kerk
i.d. Nederl. V, 114 vlg., 149; VI, 38 vlg., 73.
Pont

[Bergh, C. ten]
BERGH (C. t e n ), een overigens onbekend hollandsch schilder, van wien een
familiegroep van omstreeks 1675, voorstellende de familie Heereman, zich op het
kasteel Surenburg bij Rheine (Westphalen) bevindt.
o

Zie: M o e s , Iconographia Batava n . 3353.
Moes

[Bergh, Abraham van den]
BERGH (Abraham v a n d e n ), geb. te Kampen, was plaatsnijder te Amsterdam,
waar hij 17 April 1682 een huis aan de Eglantiersgracht kocht. Als weduwnaar van
S w a e n t j e L u y c a s ondertrouwde hij 15 Jan. 1683 te Amsterdam met A n n e t j e
Hermans.
Zie: Obreen's Archief II, 5; Oud-Holland II, 63.
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Moes

[Bergh, Jan van den]
BERGH (Jan v a n d e n ), geb. te Alkmaar in 1587 of 1588 en gest. te Yperen, was
de zoon van een schoolmeester. Hij was leerling van Goltzius, maar moest zijn
vader als ondermeester volgen, toen deze naar Brabant verhuisde. Ondertusschen
bleef hij zich op eigen gelegenheid in de kunst oefenen, waardoor hij kennis maakte
met Rubens, die hem aanstelde tot rentmeester van zijne bezittingen. Hij moest
daarvoor te Yperen gaan wonen, waar hem in 1625 een schilderij besteld werd voor
de kapel der schepenen. Ook voor de kerk te Zarre in Oost-Vlaanderen schilderde
hij
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een tafereel voor het hoogaltaar. Zijn zoon Matthijs van den Bergh teekende in 1649
zijn portret, dat in het Prentenkabinet te Dresden berust.
Zie: H o u b r a k e n II, 15; A. V a n d e n p e e r e b o o m , Ypriana I, 177; J. W e a l e ,
Les églises du doyenné de Dixmude.
Moes

[Bergh, Matthijs van den]
BERGH (Matthijs v a n d e n ), geb. te Yperen omstreeks 1617 en gest. te Alkmaar
Nov. 1687, was een zoon van den vorige. Hij was een leerling van Rubens, en kwam
in 1646 in het St. Lucasgild te Alkm., terwijl hij 16 Juni 1648 in het gild te Leiden
trad, waar hij zich 16 Juli van dat jaar ook als academieburger liet inschrijven. Nog
tot 1652 vertoefde hij te Leiden, maar daarna trok hij weer naar Alkmaar. Van de
portretten, die hij geschilderd heeft, kennen we slechts dat van den in 1664 gestorven
alkmaarschen pastoor Jod. Vercampen, in het Bisschoppelijk Museum te Haarlem,
geschilderd naar het lijk, en dat van den rector Rein. Neuhusius (1672), gegraveerd
door P. Holsteyn en J. Suyderhoef. Zijn weinige andere bekende schilderijen zijn
copieën naar werken van zijn meester, o.a. een St. Franciscus in de St. Annakerk
te Brugge. Een Faun met Nymph in het bezit van den duitschen Keizer is zelfs
gesigneerd: ‘M.v. Berghe imitando’. Zeer merkwaardig zijn zijn teekeningen, meestal
copieën naar schilderijen van andere meesters. In zijn jeugd heeft hij ook een ets
gemaakt, het portret van Corn. Jansenius, den bekenden bisschop van Yperen.
Zie: H o u b r a k e n II, 157, 16; Obreen's Archief II, 33; V, 202; Album Acad. Stud.
Lugd. Bat. 388; M e y e r , Künstlerlexikon III; W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon,
in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Berghe, Paulus van den]
BERGHE (Paulus v a n d e n ), geb. te Nijmegen Oct. 1609, overl. te Mechelen 17
Febr. 1683. Hij trad 29 Mrt. 1628 in de Sociëteit van Jezus, werd 7 Apr. 1640 priester
gewijd, en was vele jaren in de hollandsche missie werkzaam. eerst te Leeuwarden
1644-1656, waar hij wegens overtreding der anti-roomsche plakkaten gevangen
werd gezet, en slechts tegen hoogen losprijs ontslagen, nadat zijn kerkgewaden en
meubelen openlijk waren verbrand. Vervolgens wijdde hij zich te Hoorn aan de
verzorging der pestlijders (1656) en was daarna met de zielzorg belast te Gorinchem
1657-1661. Oneenigheid met een der katholieken werd de reden zijner terugroeping
naar Antwerpen. In 1663 keerde hij weder naar Leeuwarden en verbleef er tot kort
voor zijn dood. Zijn vroomheid en groote ijver worden geroemd. Van giften, hem
door de katholieken van Leeuwarden ter hand gesteld, kocht hij er een stuk grond,
waarop hij een woonhuis met bedeplaats oprichtte. Volgens S o t w e l schreef hij in
zijn moedertaal: Catechismus controversiarum, Editio V, Ruremundae 1666, waarvan
de nederl. titel mij niet bekend is; het boekje moet tot 9 maal herdrukt zijn.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Biblioth. d.l. Comp. de Jésus I, 1331; Archief Gesch.
Aartsb. Utrecht III, 70, 272; XI 191.
van Miert

[Berghuys, Lodewijk Marinus]
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BERGHUYS (Lodewijk Marinus), geb. te Zutphen en 25 Aug. 1728 poorter te
Amsterdam geworden, heeft stads- en dorpsgezichten in de omgeving van zijn
vaderstad geschilderd.
Zie: Aemstels Oudheid V, 68; K r a m m , in voce.
Moes

[Bergman, A.]
BERGMAN (A.) heeft twee teekeningen van den brand der roomsch-katholieke
Kerk te Zwolle (11 Jan. 1815) gemaakt, die door D. Sluyter gegraveerd zijn.
Moes
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[Berhuyzen, F.]
BERHUYZEN (F.) is de teekenaar van een gezicht op de kerk te Ankeveen, in 1723,
die in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam berust.
Moes

[Berincx, J. Hendrik]
BERINCX (J. Hendrik), een portretschilder, van wien een in 1695 geschilderd
regentenstuk in het Weeshuis te Naarden hangt. Th. van der Wiel en P. Schenck
hebben zwartekunstprenten gemaakt naar zijn portret van den vice-admiraal Gillis
Schey, R. Pelletier naar een door hem geschilderd tafereel van Venus bespied door
een sater.
Moes

[Berkel, Adriaen van]
BERKEL (Adriaen v a n ) verliet Vlissingen in Oct. 1670 aan boord van de ‘Nassau’,
schipper Cornelis Marinus, om als koopman en secretaris voor de heeren van Pere,
patroons of bezitters der kolonie Berbice, de handelszaken aldaar te behartigen.
Gedurende zijn 3- à 4-jarig verblijf heeft hij 4 reizen naar Essequebo gedaan tot
regeling der grensscheiding tusschen Berbice en Essequebo, waarvoor de
Abarykreek werd genomen. Een dier reizen deed hij geheel over zee, de drie andere
evenwel van het fort Nassau in Berbice over land langs voetpaden der Indianen tot
aan de Demarary en van daar in cano's die rivier af en de Essequebo op, naar het
fort Kijk Overal. De beschrijving dezer landreizen vooral is zeer lezenswaard, hij
was daarbij vergezeld door den predikant van Berbice, die uit liefhebberij medeging;
men ziet uit zijn verhaal, over hoe geringe middelen men voor dit reizen toenmaals
kon beschikken en welke ontberingen en vermoeienissen men moest lijden. Hij
geeft uit het leven gegrepen beschrijvingen van de gesteldheid en de voortbrengselen
van het land, de gewoonten der Indianen, de behandeling der negerslaven en de
levenswijze der planters. Hij was later (van 1680-89) in Suriname als directeur eener
plantage werkzaam en vertelt o.a. den moord van gouv. van Aerssen en den
mislukten overval der Franschen in 1689.
Van B. is de eerste, die een beschrijving heeft gegeven van den sidderaal
(Gymnotus electricus), volgens A. v o n H u m b o l d t 's Ansichten der Natur.
Zie: A d r . v a n B e r k e l , Amerikaansche Voyagiën, behelzende een reis na
Rio de Berbice, mitsgaders een andere na de colonie van Suriname (Amst. 1693
met titelplaat van C. Luyken en 2 uitsl. platen; Hoogd. vert. Memmingen 1789); P.M.
N e t s c h e r , Geschiedenis van de Koloniën Essequebo, Demarary en Berbice ('s
Gravenhage 1888).
Mulert

[Bernaert, J.B.]
BERNAERT (J.B.) was vermoedelijk een dilettant, die in 1796 in navolging van
Rembrandt een biddenden grijsaard geëtst heeft.
Moes

[Bernaerts, Balthasar]
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BERNAERTS (Balthasar), een Brabander van geboorte, was te Amsterdam leerling
van Bern. Picart, in wiens stijl hij van 1711 tot 1737 een aantal titelbladen en
boekillustraties gesneden heeft; verder is vooral bekend het groote portret van
pastoor Lucas Ahuys, door hem naar Corn. Troost gesneden.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n I, 266; M e y e r , Künstlerlexikon III.
Moes

[Bernards, Christ.]
BERNARDS (Christ.) heeft 1641 een groote kaart van Walcheren geteekend, die
op het stadhuis te Middelburg berust.
Moes

[Bernards, J.H.]
BERNARDS (J.H.), geboren te 's Gravenhage 1708/09 en aldaar gest. 1765/66,
was een portretschilder, die bij Philips van Dijk geleerd heeft.
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Bernards, Laureys]
BERNARDS (Laureys) werd 1644 te Middelburg leerling van Fr. Ryckhals, trad daar
1653 in het St. Lucasgild en stierf 1676. In het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg
is een door hem in 1649
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geschilderde voorstelling van het kasteel ter Linde bij Ritthem.
Zie: Obreen's Archief VI, 172, 182, 214.
Moes

[Bernardus II]
BERNARDUS II, abt der cistercienserabdij te Aduard, volgde in Febr. 1505 zijn
voorganger Bernardus I op, een Groninger van geboorte, die slechts een jaar de
abdij bestuurd had. Hij overleed 1507 in de abdij en werd in het kapittel begraven.
De Kroniek van Aduard noemt hem: ‘B e r n a r d u s D o e s b o r c h ’; S i c k e
B e n n i n g h a : ‘heer B e e r e n t t e r H o e f s t e d e , geboren van Doesborgh in
Gelre’. Ofschoon hij een door en door vredelievend man was, noodzaakte hem zijn
stand als abt der voornaamste abdij in de Ommelanden dikwijls in die veel bewogen
dagen een rol te spelen. Hij moest zelfs aanzien dat zijne abdij als vesting werd
gebruikt tegen de Groningers. Bernardus was een groot vriend van Gozewijn van
Halen en Wessel Gansfoort.
Zie: B r u g m a n s , De kroniek van Aduard in Bijdr. en Meded. Hist. Genootsch.
XXIII (1902) 75, 77; N a n n i n g a U i t t e r d i j k , Gesch. der abdif der Bernardijnen
te Aduard (Gron. 1870) 62, 80-81.
Fruytier

[Bernardus II]
BERNARDUS II, abt der cistercienserabdij Klaarkamp, bestuurde deze abdij
1467-1471. Hij gaf 18 Oct. 1468 een vidimus van de privilegia toegestaan aan de
religieusen der 3de orde van St. Franciscus. 2 Sept. verhuurde hij aan den abt van
Ihlo, Timmel, den uithof der abdij in Oost-Friesland, waarschijnlijk de plaats, waar
Klaarkamp in de eerste jaren zijner stichting heeft gestaan. Uit een aanteekening
op die oorkonde blijkt duidelijk, dat deze abt Bernardus niet dezelfde persoon is als
de abt Bernardus Clinge en dat hij slechts vier jaar de abdij bestuurde. In eene
oorkonde van 1469 noemt hij zich commissarius van het generaal kapittel der orde
voor Friesland. Hem werd met den abt van Stavoren 16 Sept. 1469 een volmacht
verleend door de Staten van Oostergoo en Westergoo om als afgezant in den Haag
bij den dreigenden hertog Karel den Stoute de friesche belangen en vrijheden te
bepleiten en de voorstellen van den hertog te hooren. Zij verschenen 2 Oct. voor
hem en verkregen voor Oostergoo en Westergoo eene verklaring der redenen zijner
misnoegdheid en eene dagvaardiging tegen 1 Dec. Nadat de termijn op 30 Mei
1470 was gesteld op aandrang der prelaten en hoofdelingen van Friesland, was de
abt van Stavoren de eenige geestelijke afgezant.
Zie: S c h o e n g e n , Akten en bescheiden betreffende de Cisterc. abdij Bloemkamp
in Archief Aartsb. Utrecht XXIX (1903) 226, 228, 230; Groot placaet- en charterboek
van Vriesland (Leeuw. 1768) I, 623, 625, 626; De vrije Fries VI, 191.
Fruytier

[Berninck, H.]
BERNINCK (H.) was een smid te Amsterdam, die, daartoe door een erfenis in staat
gesteld, zijn handwerk vaarwel zeide, om zich in het bloemschilderen te oefenen.
Hij moet zeer bedreven zijn geworden in het nabootsen van de bloemstukken van
Jan van Huysum en van Rachel Ruysch, doch nog op jeugdigen leeftijd gestorven
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zijn. Een teekening, eveneens een bloemstuk, op de verk. van der Willigen te 's
Gravenhage 7 Oct. 1874, is 1787 gedateerd.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n II, 449-451.
Moes

[Berntrop, P.J.]
BERNTROP (P.J.) was de teekenaar van een borstbeeld van Aesculaap, dat in de
eerste helft der 19de eeuw door C.C. Fuchs gegraveerd is.
Zie: K r a m m , in voce.
Moes
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[Berntsz, Herman]
BERNTSZ. (Herman), glasschilder te Utrecht, die daar 17 April 1605 aan den
glasschilder Rijer van Zyll een huis met terrein verkocht.
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Bertholphus]
BERTHOLPHUS, monnik uit de abdij Springiersbach aan de Moezel, werd in 1123
gekozen tot bestuurder der abdij Kloosterrade in Kerkrade, Limburg, doch in het
volgend jaar keerde hij wegens ontevredenheid der monniken naar zijn vroeger
klooster terug. Tijdens zijn bestuur werden de gebouwen der abdij door een scholier
in 1123 in brand gestoken en moest een groot gedeelte der kloosterlingen verhuizen
naar Salzburg. Het jaar van zijn overlijden is onbekend.
Zie: Annales Rodenses, ed. E. L a v a l l e y e (in deel VII (1852) der Histoire du
Limbourg door S.P. E r n s t ) 32-34; item, ed. P e r t z in Mon. Germ. Hist. SS. XVI
(1859) 704-705.
Goossens

[Bertichen, Pieter Godfried]
BERTICHEN (Pieter Godfried), geb. in 1796, schilder te Amsterdam, die in 1818
van de Teekenacademie daar ter stede een zilveren medaille kreeg; op
amsterdamsche tentoonstellingen komt zijn werk, bestaande uit portretten,
genrestukken en landschappen, voor van 1814 tot 1832.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n III, 379; IV, 296.
Moes

[Bertoen, Andries]
BERTOEN (Andries) werd 30 Aug. 1687 te 's Gravenhage leerling van den schilder
Augustinus Terwesten.
Zie: Obreen's Archief V, 138.
Moes

[Besanger, Simon]
BESANGER (Simon) kwam 5 Nov. 1790 op de teekenschool van Pictura te 's
Gravenhage en kreeg er in 1793 een zilveren medaille. In particulier bezit is een
1800 door hem geschilderd portret. A.W.H. Nolthenius de Man heeft naar hem een
pijprookend man gegraveerd.
Zie: Oud-Holland XIX, 237, 240, 242.
Moes

[Besemer, Adriaen Lenertsz.]
BESEMER (Adriaen Lenertsz.), geb. in 1584 te Rotterdam, overl. aldaar 5 Sept.
1657, was een zoon van L e e n d e r t B e s e m e r . In 1618, bij het veranderen der
regeering door prins Maurits, werd hij tot lid der vroedschap benoemd, wat hij tot
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zijn dood bleef. Verschillende andere stedelijke ambten heeft hij in die periode
bekleed. Wij vermelden, dat hij penningmeester was der groote visscherij van
1621-1623 en in 1629, herhaaldelijk burgemeester tusschen 1625 en 1650, niet
minder dan zeventien maal tot gedeputeerde ter dagvaart is gekozen, dat hij lid was
van het college der admiraliteit op de Maas van 1636-1640, bewindhebber der
O.-I.C. in de kamer Rotterdam van 1642-1657, terwijl het grafschrift in de St.
Laurenskerk nog vermeldt, dat hij halsheer was van Bleiswijk, ambachtsheer van
Oosten West-Blommersdijk en van een gedeelte van Overschie, leenman van de
hoven van Geervliet en het land van Putten, hoogheemraad van Charlois en annexe
polders. Hij schijnt ongehuwd gebleven te zijn. Zijn portret, geschilderd door Pieter
van der Werff, bevindt zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
o

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; E.W. M o e s , Iconographia Batava I n . 574.
Moquette

[Best, J.A.R.]
BEST (J.A.R.), zoon van J o h a n n e s B e s t , predikant in den Schermer, heeft in
1823 eenige bladen van eigen inventie, in 1828 een gezicht op Tiel en in 1840 een
portret van zijn vader gegraveerd. Zijn beste blad is overigens een landschap met
herders en vee, naar Adr. van de Velde.
Zie: H i p p e r t & L i n n i g , Peintre-graveur 70.
Moes

[Besters, Albertus Johannes]
BESTERS (Albertus Johannes), geb. te 's Gravenhage 1747 en gest. te Leiden 11
Sept. 1819, was een landschapschilder, die na in Vlaanderen
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gestudeerd te hebben 18 Oct. 1782 op de teekenschool van Pictura gekomen was
en daar 1785 een zilveren medaille gekregen had. Later heeft hij zich te Leiden
gevestigd. Zijn landschappen en naaktstudies worden geprezen.
Zie: Oud- Holland XIX, 234, 235; I m m e r z e e l , in voce.
Moes

[Bets, Johan]
BETS (Johan), landschapschilder, geboren te 's Gravenhage, kwam daar 31 Dec.
1661 in de confrerie Pictura, doch was al in 1665 overleden.
Zie: Obreen's Archief V, 131; K r a m m , in voce.
Moes

[Beucholt, L.]
BEUCHOLT (L.), een overigens onbekend schilder, van wien kort geleden in een
berlijnschen kunsthandel een 1709 gedateerde Heilige Familie was, en naar wiens
geschilderd portret van den rotterdamschen predikant Willem Eversdijk A. de Blois
in 1729 een prent gesneden heeft.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n I, 233, 234; Repertorium für Kunstwissenschaft
XIV, 232; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Beughem, C. van]
BEUGHEM (C. v a n ) was de graveur van het titelblad van den in 1744 bij Hendr.
van Irhoven te 's Hertogenbosch verschenen roman Chec Zadé, Historie van de
Sultane van Persien.
Moes

[Beughen, D. van]
BEUGHEN (D. v a n ), te Amsterdam. Zijn naam staat onder een 1694 gedateerd
portret van Balthasar Bekker; het is niet te zeggen, of hiermede de graveur van de
prent of de dichter van een er onder geplaatst vers gemeend is.
Moes

[Beuker, J.]
BEUKER (J.) was instrumentmaker te Amsterdam, van wien een dwarsfluit berust
o

in het museum van het conservatorium te Parijs (Cat. (1884) n . 453). Een
17de-eeuwsche hobo in het South-Kensington museum (Cat. (1874) 226),
ingestempeld met W. Beuker, wordt aldaar voor italiaansch werk gehouden. Van
dezen laatsten zijn in de verzam. Boers (inv. nr. 87 en 96) in het Rijksmuseum te
Amsterdam een bruinhouten bekfluitje (flute douce) en een bekfluit.
Enschedé

[Beurs, Willem]
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BEURS (Willem), geb. te Dordrecht in 1656, was daar in 1671 en 1672 leerling van
Willem van Drielenburg. Later huwde hij te Amsterdam de dochter van een zilversmid
en vóór 1692 vertrok hij naar Zwolle, waar hij in dat jaar een door hem bewerkt
theoretisch werkje De groote werelt in 't kleyn aan eenige dames-leerlingen uit
aanzienlijke kringen opdroeg; een jaar later verscheen van dit werkje een duitsche
vertaling. Hij heeft landschappen, portretten en vooral bloemstukken geschilderd,
die echter slechts weinig voorkomen.
Zie: H o u b r a k e n III, 354; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler,
in voce; T h .v. F r i m m e l , Beilage der Blätter für Gemäldekunde, Lf. 1 (Juni 1905)
5 vlg.
Moes

[Bevoort, Johannes van]
BEVOORT (Johannes v a n ) was een houtgraveur, plaat- en stempelsnijder te
Amsterdam, bij wien in 1693, toen hij in de Hartenstraat woonde, Adriaan Le Duc
besteed werd, om er het graveeren in koper en hout, bepaaldelijk ook het
stempelsnijden te leeren. In 1698 komt hij nog te Amsterdam voor. Op verschillende
titelbladen van uitgaven van Barent Bos te Rotterdam omstreeks dien tijd staat een
door hem in hout gesneden vignet.
Moes

[Beijen, Pieter]
BEIJEN (Pieter) werd, komende uit 's Hertogenbosch, in 1769 aangesteld tot organist
van de Broerkerk te Nijmegen en volgde in 1781 Ybo Bruinsma op als klokkenist
en organist van de hervormde Sint Stephenskerk aldaar, wat hij bleef tot 1790, toen
Wilhelm Gotlieb Hauff zijn plaats innam. In October 1773 was hij in opdracht van
het stadsbestuur naar Keulen, Aken en Dusseldorp geweest, om bekend te worden
met den
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arbeid van den orgelmaker Ludwig König te Keulen; aan dezen werd opgedragen
het orgel in de Sint Stephenskerk, door Christiaan Muller van Amsterdam niet
voleindigd, te voltooien, dat 15 Sept. 1776 in gebruik genomen werd. In 1786 was
hij medekeurmeester van het orgel in de Groote Kerk te Zalt-Bommel. Hij schreef:
Brief aan den heer Joachim Hess, ter geleide van eene naauwkeurige beschryving
van het nieuw en uitmuntend orgel in de St. Stephanus of Grote Kerk binnen
Nymegen; benevens eene beknopte uitbeelding der gesteldheid van het nieuw orgel
in de walsche kerk mede aldaar (Nymegen 1782); Korte verhandeling over het
zingen en speelen in de hervormde kerk van Nederland; als mede, byzondere
aanmerkingen en eenige regels aangaande het zingen (Nijmegen en Amsterdam
1790).
Zie: K n o c k , Dispositien, 45; Het Orgel I (1886) 8; Tijdschr. muziekgesch. VII
(1904) 152.
Enschedé

[Beyer, Franciscus]
BEYER (Franciscus), evenals de volgenden van dezen naam ook B e i j e r , was in
de eerste helft der zestiende eeuw notaris te Utrecht. In 1548 verkreeg hij een
prebende in het kapittel van St. Marie, en overl. 10 Juli 1557. Stukken van hem
afkomstig bevinden zich op het rijksarchief te Utrecht, o.a. een protocol van de
o

terechtzittingen van den officiaal van den bisschop (bisschoppelijk archief n . 251).
Verder stukken betreffende zijn boedel van zijn executeur Wouter Brock (over wien
I kol. 465).
van Kuyk

[Beyer, Gerardus (1)]
BEYER (Gerardus) (1) werd in 1491 notaris en in 1509 secretaris van het
Domkapittel, overl. 24 April 1545. Hij was kanunnik van St. Marie te Utrecht sinds
1510, verkreeg 20 Aug. 1514 een prebende met supplementum in het kapittel van
den Dom, waarop hij zijn prebende in het kapittel van St. Marie resigneerde, en
werd 25 Aug. 1518 tot het kapittel toegelaten, terwijl hij dien dag tevens een claustraal
huis verkreeg. Hij was bevriend met paus Adriaan van Utrecht, met wien hij in
briefwisseling stond. In 1530 en volgende jaren was hij bisschoppelijk vicaris, ook
officiaal van den domproost. Van hem is afkomstig een in de universiteitsbibliotheek
te Utrecht berustend handschrift der Statuta ecclesie Trajectensis van Mr. H u g o
W s t i n c (H u l s h o f , Catalogus Cod. M.S. Bibl. Ultraj. II, 77). Zijn particulier protocol
van 1492-1506 is in het archief van den Dom (Rijksarchief Utrecht); talrijke stukken
van hem, alsmede zijn formulierboeken als notaris van den bisschoppelijken vicaris
en voor het hof van den bisschoppelijken officiaal in het archief der bisschoppen
o

van Utrecht (Catalogus door M r . S. M u l l e r F z . n . 231, 232, 249 en 250).
van Kuyk

[Beyer, Gerardus (2)]
BEYER (Gerardus) (2), geb. in 1547, overl. 27 Aug. 1581, zoon van W i l l e m
B e y e r , verkreeg 22 Jan. 1565 een prebende in het Domkapittel, werd 11 Juli 1565
geëmancipeerd en 28 Apr. 1570 toegelaten tot het kapittel.
van Kuyk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

[Beyer, Henricus]
BEYER (Henricus), utrechtsch practizijn en kanunnik van St. Marie, komt voor in
tal van acten uit de eerste helft der 16de eeuw. Hij was notaris van het kapittel en
blijkens een procesverbaal van 1548, waarin hij als getuige optreedt, in of ± 1478
geboren.
van Kuyk

[Beyer, Jean]
BEYER (Jean), ged. te Rotterdam, waarschijnlijk 10 April 1632, als zoon van Samuel
Beyer (1) en Jannetje Jans (I kol. 332), overl. aldaar 13 Maart 1713. In 1675 vinden
wij hem in de regeering zijner vaderstad en wel als schepen; van 1682 tot zijn dood
was hij vroedschapslid. Ver-
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schillende kleinere stedelijke ambten bekleedde hij in die periode; ook was hij
burgemeester in 1687, 88, 1702 en 3, herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart
tusschen 1682 en 1705, gecommitteerde raad van 1699-1702 en had hij zitting in
het college der admiraliteit op de Maas van 1691-1694. Hij huwde 18 Sept. 1678 te
Zwartewaal M a r i a C a t h a r i n a R o o s m a l e van Heusden.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Beyer, Johan (1)]
BEYER (Johan) (1), ook B e y e r v a n R e n e n (vanwaar het geslacht stamde),
zoon van W i l l e m B e y e r , geb. in of ± 1504, overl. 9 Sept. 1566. Ervaren practizijn
en notaris te Utrecht en leermeester van den bekenden vicaris Wouter Brock. Hij
voerde den magistertitel en was kanunnik van St. Marie (sinds 1536) en daarna ten
Dom (sinds 1548), in het laatst zijns levens ook proost van West-friesland. Hij was
eigenaar van het boven, bij Gerardus (1), genoemde handschrift van Hugo Wstinc.
In het archief te Utrecht bevindt zich zijn protocol als notaris van den bisschoppelijken
vicaris over de jaren 1530 tot 1546.
van Kuyk

[Beyer, Johan (2)]
BEYER (Johan) (2) verkreeg in 1572 een prebende met supplementum in het
Domkapittel, werd 31 Aug. 1576 toegelaten tot het kapittel en overl. 2 Oct. 1591.
van Kuyk

[Beyer, Johan (3)]
BEYER (Johan) (3), sinds 1591 thesaurier van het Domkapittel, overleed 24 Aug.
1603 te Geldermalsen aan de pest.
van Kuyk

[Beyer, Theodericus]
BEYER (Theodericus), D i r k B e y e r , zoon van den groningschen burger W e r n e r
B e y e r en diens vrouw A l e i d a , studeerde te Parijs, waar hij in 1413 en 1414
voorkomt als T h e o d . B e y e r d e G r o n i n g h e n en den magistertitel verwierf.
In 1422 was hij aan de universiteit te Bologna. Blijkens een suppliek aan paus
Martinus V van 14 Juni 1423 had hij korten tijd te voren de proosdij van Humsterland
verkregen. Thans verzocht hij een vrijstelling van 5 jaar van den residentieplicht om
dien tijd aan een hoogeschool of aan de curie te Rome door te brengen, hetgeen
werd ingewilligd. In 1425 keurde Martinus V een door zijn ouders, hem en zijn
broeder R i c h a r d u s in de St. Maartenskerk te Groningen gestichte vicarie goed,
waarvan de stichters het patronaat kregen. Hij schijnt de proosdij van Humsterland
tot 1443 in bezit te hebben gehad; in dat jaar althans verkrijgt een ander daarvan
de provisie, daar Beyer een ander ambt verkregen heeft. Hij vertoefde langen tijd
aan de curie en was aan de pauselijke kanselarij als ‘litterarum apostolicarum
abbreviator’ werkzaam.
Zie: D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auctarium Chartul. Univ. Parisiensis II, 143, 176
v.; H. R e i m e r s , Friesische Papsturkunden aus dem Vatik. Archive zu Rom (Leeuw.
1908) 22-24, 82 v.v., 91 v.v.
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van Kuyk

[Beyer, Willem (1)]
BEYER (Willem) (1), notaris van het kapittel van St. Marie, verkreeg in 1514 een
prebende in het kapittel, werd in 1520 tot het kapittel geadmitteerd en overl. Aug.
1550.
van Kuyk

[Beyer, Willem (2)]
BEYER (Willem) (2) werd in 1566 toegelaten tot de prebende van den overleden
domheer Adriaan van Isendoorn, welke hij in 1572 afstond aan Johan B. (2). Wellicht
is het dezelfde, die in deze jaren voorkomt als kanunnik van het kapittel van St.
Stephanus te Nijmegen. B u c h e l i u s (Diarium 363) vermeldt in 1594 den dood
van Willem Beyer Senior (?). Uit de zeventiende eeuw is ons bekend een pastoor
van Assendelft W i l l e m B e y e r , die in 1663 werd gekozen tot thesaurier en
secretaris van het haarlemsch ka-
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pittel en 10 jaar later werd afgezet ‘ob scandalosam et vitam minus castam’
(Bijdragen Bisdom Haarlem XVII, 96 v.v.).
Bronnen voor de hier genoemden: Archief Aartsb. Utrecht VI, 201, 458; VII 43,
171; XV (waar in het necrologium van het kapittel van St. Plechelmus te Oldenzaal
als leden daarvan voorkomen de drie broeders: A r n o l d u s , N i c o l a a s en
S t e p h a n u s B e y e r ); XXVI 288, 306; XXVIII, 132, 149; XXX, 125 v.; Bijdr. en
Meded. Hist. Gen. te Utrecht XXVII (1906) 191; S. M u l l e r F z ., Rechtsboek van
den Dom v. Utrecht door M r . H. W s t i n c (Oude Vaderl. Rechtsbr. I: 18) XLVIII;
d e z e l f d e , Rechtsbr. v.d. Dom v. Utrecht (t.z.p. II: 5) 117; J.G.C. J o o s t i n g ,
Bronnen gesch. der kerkel. rechtspraak (t.z.p. II: 11) 724, 736; hs. van W o u t e r
B r o c k (Rijksarchief Utrecht D. 1355); hs. van L u d o l p h A d r i a e n s z . d e
W i t h (Rijksarchief Utrecht); bovendien tal van bijzonderheden in D o d t 's Archief.
van Kuyk

[Beyer, Jan de]
BEYER (Jan d e ), ged. 30 Sept. 1703 te Aarau in Zwitserland, en in hoogen
ouderdom in de buurt van Kleef gestorven, was de zoon van Johann Jacob de Beyer
en Maria Barbara Frisch. In zijn jeugd was hij vaak te Amsterdam en leerde daar
teekenen van Corn. Pronk. Op vele reizen door het geheele land en aangrenzende
gewesten, heeft hij in de manier van zijn meester een zeer groot aantal stads- en
dorpsgezichten, afbeeldingen van kerken en kasteelen enz. met groote
nauwkeurigheid geteekend, en niet het minst door zijn ijver is de topographische
kennis van ons land omstreeks het midden der 18de eeuw vrij groot. Tot ongeveer
1750 had hij gewoond te Vierlingsbeek, maar daarna vestigde hij zich te Amsterdam,
waar hij onder leiding van J.M. Quinkhard ook begon te schilderen, en na een
tweejarigen leertijd een teekenschool opende, die hij eerst in zijn eigen huis hield,
maar die hij later wegens den grooten toevloed van leerlingen naar de herberg ‘de
Zon’ verlegde. In zijn ouderdom trok hij zich in de omgeving van Kleef terug. Zijn
eenig bekende schilderij is een gezicht op de binnenplaats van het Leprozenhuis
te Amsterdam, in het stadhuis aldaar. Van zijn vele teekeningen zijn er een aantal
door H. Spilman, P. van Liender e.a. gegraveerd. Zelf heeft hij ook eenige etsjes
gemaakt. Zijn door Quinkhard geschilderd portret is door P. Tanjé gegraveerd voor
het werk van van Gool, maar niet daarin opgenomen. In Museum Fodor te
Amsterdam is zijn portret geteekend door C. Troost, in de verzameling van den heer
Gerritsen te 's Gravenhage een door P. Louw geteekend.
Zie: v a n G o o l II, 199, 200; v a n E y n d e n & v a n d e r W i l l i g e n II, 37-39;
B r u n , Schweiz. Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon
bild. Künstler, in voce; Bouwkunst IV (1912) 1 vv.
Moes

[Beyeren, Abraham van]
BEYEREN (Abraham v a n ), geboren 1620/21 te 's Gravenhage als de zoon van
H e n d r i c k G i l l i s z . v a n B e y e r e n . In 1639 woonde hij te Leiden, waar hij
in April van dat jaar E m e r e n t i a S t a e c k e huwde. In 1640 trad hij in het gild te
's Gravenhage, waar hij in Febr. 1647 een tweeden echt sloot met A n n a v a n
Q u e b o r n , de dochter van den schilder Danlel v.Q., waardoor hij de zwager werd
van den vischschilder Pieter de Putter. Terwijl hij pas in 1656 een der medeoprichters
van de confrerie Pictura te 's Gravenhage was geweest, trad hij 15 Oct. 1657 in het
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gild te Delft. Vermoedelijk wegens slechte financieele omstandigheden was hij echter
vrij mobiel, komt in 1663 weer te 's Gra-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

144
venhage en in 1671 te Amsterdam voor, terwijl hij in 1674 in het gild te Alkmaar
trad. Verder verliezen we hem uit het oog. Zijn smaakvol gegroepeerde stillevens,
zoowel ontbijttafels en vruchtenstukken als vooral vischstukken behooren tot het
beste wat op dat gebied ooit geschilderd is. Slechts zeer zelden heeft hij hierbij een
menschelijke figuur afgebeeld, zooals een vischvrouw op een stuk van 1666 in de
Akademie te Weenen. Minder dan zijn stillevens komen zijn meesterlijke zeestukken
voor; men vindt er prachtexemplaren van in museum Boymans te Rotterdam en in
het museum te Boedapest. Op een stilleven, dat in 1889 in de coll. Rupprecht te
München was, spiegelt zich in een glas zijn eigen portret.
Zie: Obreen's Archief I, 62; II, 27; III, 258; IV, 60, 135, 151; Oud-Holland II, 135;
III, 93; B o d e , Die Gemälde-Galerie zu Schwerin 69, 70; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Beyeren, Leendert Cornelisz. van]
BEYEREN (Leendert Cornelisz. v a n ), geb. omstreeks 1620 te Amsterdam als de
zoon van den vermogenden koopman C o r n e l i s A e r t s z . v a n B e y e r e n en
M a y k e L e n a e r t s d r . B u r c h m a n s , en in 1649 ten huize van den geneesheer
Frans van den Ende gestorven, was van 1635 tot 1637 leerling van Rembrandt. Hij
moet groote historische tafereelen geschilderd hebben, waar er echter thans geen
meer met zekerheid van aan te wijzen is.
Zie: Oud- Holland V, 235-239; H o f s t e d e d e G r o o t , Die Urkunden über
Rembrandt 39; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Beyl, Klaas de]
BEYL (Klaas d e ), geb. 30 Jan. 1820 te Harderwijk en overl. 2 Dec. 1895 te Elburg,
was achtereenvolgens hoofdonderwijzer aan de openb. lagere school te Garderen
(1844-1864) en hoofd der christelijke scholen te St. Anna Parochie. Oldebroek en
Elburg (1872-95). Hij schreef o.a.: Is het Openbaar onderwijs in Nederland
godsdienstig en nationaal? (1869) en Terechtwijzing en uitnoodiging (1869), gericht
aan Ds. de Haas te St. Jacobi Parochie en aan den hoofdonderwijzer J.F. Jansen
te Harlingen.
Zie: J. K u i p e r , Gesch. v.h. Chr. lager onderwijs in Nederl. (2de dr) 163 en 307.
Zuidema

[Bidloo, Nicolaas]
BIDLOO (Nicolaas), geb. omstreeks 1670 te Amsterdam, was de zoon van Lambert
en de kleinzoon van prof. Govert Bidloo. Ook hij koos de medische loopbaan en
werd te Leiden 18 Sept. 1696, toen reeds doctor, in de registers der universiteit
ingeschreven. 20 Nov. 1701 huwde hij C l a s i n a C l o e s . Nevens zijn medische
praktijk heeft hij ook de schilderkunst uitgeoefend, en o.a. het portret van zijn
grootvader geschilderd. Dat van den doopsgezinden predikant Michaël Fortgens is
o.a. door P. van Gunst in plaat gebracht.
Zie: Album Stud. Acad. Lugd.-Bat. kol. 742; K a t h . L e s c a i l j e , Mengelpoëzy
I, 126, 147; II, 216; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes
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[Biel, Laurentius]
BIEL (Laurentius), ord. S. Crucis, geb. 1602 te Nijmegen, overl. 1651 te Gennep
en aldaar begraven. Hij legde de kloostergeloften af in 1623 te S. Agatha bij Kuik,
was aldaar van 1630 tot 1635 leeraar der rhetorica aan de door den prior H.W.
Verheijen in 1630 aan het klooster verbonden school voor humaniora en
wijsbegeerte, vervolgens prefect, tevens leeraar aan een gelijke school der orde te
Maaseyck (België). Hij schreef twee bundels niet onverdienstelijke latijnsche verzen,
welke echter niet werden uitgegeven,
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doch in hs. bewaard worden in het klooster te S. Agatha.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 64
vv.; II, 133; III, 720.
Brandsma

[Bien, Pieter Jansz. du]
BIEN (Pieter Jansz. d u ), of B y e n werd in 1560 schepen te Rotterdam en was
vroedschapslid dier stad van 1572 tot zijn dood, 14 Jan. 1592. Meermalen werd hij
in die periode benoemd om mee ter dagvaart te gaan en in 1588 was hij
burgemeester. Hij behoorde tot de voorstanders der hervorming; met den rector
C o r n e l i s M e y n e r t s z . B o o n , L e e n d e r t S a y en andere invloedrijke
burgers was hij (1566) naar Vianen getrokken om met den heer van Brederode te
beraadslagen over hetgeen te doen stond bij de gevreesde komst der spaansche
troepen. Hij maakte deel uit van de deputatie, 3 Oct. 1566 aan de burgemeesters
der stad gezonden en den volgenden dag aan de vroedschap, met het voorstel om
de meening van schutterij en gilden te vernemen omtrent een eventueel verzoek
aan den Prins van Oranje om naar Holland te komen. Zijn naam komt ook in 1566
voor op verzoekschriften aan de stedelijke regeering om vrije uitoefening van
godsdienst. In 1568 zal hij de komst van Alva wel niet afgewacht hebben en is hij
waarschijnIijk uitgeweken. Na het vertrek der spaanschgezinde leden der regeering
behoorde hij tot de eersten der nieuwe partij, die in de regeering gekozen werden.
Hij was brouwer en tevens eigenaar van de haringplaats ‘Hamburg’ aan het
Westnieuwland en in 1572 van de haringplaats ‘Padmos’ aldaar. Hij was eerst
gehuwd met C a t h a r i n a C o r n e l i s d . van Vlooswijck, later met M a r i t g e n
D i r c x d . van Montfoort.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. II, 735; E l i a s , De vroedschap van
Amsterdam I, 84; Rott. Jrb. VIII, 96, 99.
Moquette

[Bierweiler, F.C.]
BIERWEILER (F.C.) is in ons land de laatste groote beoefenaar der zwartekunst
geweest. Vermoedelijk een Duitscher van geboorte, werkte hij van omstreeks 1803
te Amsterdam, waar hij vermoedelijk een leerling van Ch.H. Hodges geweest is. In
1818 woonde hij echter te Jever in Oost-Friesland, en 1819 te Altona en omtrent
dien tijd ook te Bremen. Het schijnt, dat hij later weer naar Holland teruggekeerd is;
ten minste in 1831 heeft hij een groot Monument voor Nederland uitgegeven. Zijn
werk bestaat voornamelijk uit portretten, maar het gunstigst toont hij zijn
bekwaamheid in het in 1803 gegraveerde blad voorstellende een luitspelenden
knaap.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bieselingen, Christiaen Jansz. van]
BIESELINGEN (Christiaen Jansz. v a n ), geb. te Delft omstreeks 1558 en overl. te
Middelburg in 1600, was schilder te Delft, en heeft in 1584, niettegenstaande dit
streng verboden was, toch mogelijkheid gezien om van den vermoorden Prins van
Oranje een schets te maken, die wellicht identiek is met een schets in het Prinsenhof
te Delft. In het Prentenkabinet te Dresden is de teekening, die hij in de gevangenis
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van Balthasar Gerards gemaakt heeft. Later bevond hij zich met zijn familie bij
vergissing op een schip, dat naar Spanje zeilde, en was zoodoende tegen wil en
dank genoodzaakt de reis daarheen te maken. Maar het schijnt er hem goed gegaan
te zijn, en hij zou er zelfs aan het hof gewerkt hebben. Na den dood van zijn vrouw
keerde hij echter terug, huwde voor de tweede maal en vestigde zich te Middelburg,
waar hij verschillende schutterstukken schilderde, die, voorzoover ze er nog zijn,
op het stadhuis bewaard worden. In het
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Rijksmuseum te Amsterdam is van zijn hand een zeer zwak kunstproduct,
voorstellende David en Abigaël. Nog kort voor zijn dood liet hij zich 6 Febr. 1596 in
het gild te 's Gravenhage opnemen. Zijn portret staat op een van zijn schutterstukken
te Middelburg.
Zie: H o u b r a k e n I, 122; Oud-Holland VII, 291, 292; Obreen's Archief III, 285;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bilderdijk, Dr. Izaak]
BILDERDIJK (Dr. Izaak), geb. te Amsterdam 6 (niet 7) Sept. 1720, overl. ald. 5
Maart 1798, zoon van den herbergier J o h a n n e s B. en van A n n a D o r o t h e a
L u d e k e . Hij werd 5 April 1742 te Leiden als student in de geneeskunde
ingeschreven, en promoveerde 15 April 1745 op Theses de actione musculorum.
In zijne geboortestad verwierf hij zich eene goede praktijk, die echter spoedig verliep.
Dank zij den invloed der prinses-gouvernante Anna kreeg hij bij resolutie der
Gecomm. Raden v.d. Staten v. Holland van 13 Mei 1757 de betrekking van opziener
over de rechten op de gezegelde en ongezegelde biljetten, alsmede over de
‘bediendens’ van de collecte der schrijfbehoeften te Amsterdam, met eene jaarwedde
van ƒ 2000. 8 Jan.1789 werd hem ontsIag verleend, met behoud van tractement;
zijn zoon Jo h a n n e s B. volgde hem op. Hij was te Amst. 9 Juli 1753 gehuwd met
S i b i l l a D u y z e n d d a a l d e r s , geb. te Amst. 29 Juli (niet 1 Aug.) 1731, overI.
ald. 15 Mei 1789, dochter van W i l l e m , en van I s a b e l l a P e l g r o m d e B i e .
In zijn tijd was hij bekend als vurig oranjeman, en als vervaardiger van politieke
gedichten (meest in plano gedrukt, onder den pseudonym B a t a v u s ). Een door
hem uit het Fransch vertaald treurspel verscheen in 1763 onder den titel: Tomyris,
of de Dood van Cyrus. Vele gedichten over allerlei onderwerpen bevinden zich in
hs. in de bibl. v.d. Mij. der Ned. Letterkunde te Leiden. Opgave der gedrukte
gedichten door A. d e J a g e r in Rec. 1857; Vad. Letteroef. 1865; en Leeskabinet
1870; ook in het Verslag van den Bibliothecaris van de Mij. der Nederl. Lett. 1906
bl. 8; andere gedrukte en ongedrukte gedichten staan vermeld in K o l l e w i j n 's
Leven van Bilderdijk I, 13; zie echter Nav. IL (1899) 573; zie ook Pamfl. Knuttel IV,
reg. Het eerste hoofdstuk van Kollewijn's werk bevat tevens eene uitvoerige
levensbeschrijving, met verwijzing naar verdere literatuur. Belangrijk is de
karakterteekeking door zijn zoon, in diens Geschiedenis des Vaderlands XI, 161
vlgg.
Zie voorts M.G. W i l d e m a n , Bilderdijk en de Genealogie, in het Gedenkboek
van 1906. Zijn portret en dat zijner vrouw aldaar tegenover bl. 48; ook staat hij
afgebeeld op de Zinnebeeldige en statieuse prent der begrafenisse van Daniel Raap
(1754).
Margadant

[Bilderdijk, Mr. Willem]
BILDERDIJK (Mr. Willem), geb. te Amsterdam 7 Sept. 1756, overl. te Haarlem 18
Dec. 1831; zoon van den voorg. Al schijnen de vele berichten, die hij zelve omtrent
zijne jeugd te boek heeft gesteld, overdreven en niet volkomen betrouwbaar: toch
lijdt het geen twijfel, dat hij reeds zeer vroeg tot eene buitengewone verstandelijke
ontwikkeling gekomen is. Bekend is het verhaal, dat B., slechts 1½ jaar oud, Cats
las en verstond, vooral de Emblemata, waardoor voor het peinzende kind alles tot
zinnebeeld zou geworden zijn; en dat hij, op zijn grootmoeders schoot gezeten,
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haar de mythologie en de algemeene geschiedenis verklaarde. De gevolgen van
de in ieder geval vroege werkzaamheid zijner hersenen
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bleven niet uit: zijne gezondheid werd ondermijnd, en is gedurende zijn geheele
leven zeer wankel geweest. In den zomer van 1761 of 1762 kreeg hij bij het spelen
op straat van een buurjongen een trap op den linkervoet, wat het beenvlies van het
middelste lid van den grooten teen beschadigde. De wond wilde niet genezen, de
patiënt begon aan uittering te lijden, waarbij nog eene hevige borstziekte kwam.
Haast onbegrijpelijk is het, dat er eindelijk toch genezing intrad, ofschoon zeer
langzaam. Eerst op zijn 16e jaar kon hij weer tamelijk goed loopen, en de wond
sloot zich niet eer dan op 26- of 27-jarigen leeftijd. Niets verhinderde hem echter,
met ongehoorde vlijt voort te gaan, zich in de oude en nieuwe talen, en velerlei
andere wetenschappen en kunsten, meest door eigen studie, te bekwamen. Zoo is
het begrijpelijk, dat B. tot dat wonder van veelzijdige geleerdheid geworden is, dat
de verbazing aller geslachten zal blijven afdwingen. Zijn vader wakkerde de
leergierigheid met blijdschap aan. Met zijn moeder was hij op kwaden voet: vooral
haar driftige aard en haar groote voorliefde tot den jongeren broeder J o h a n n e s
zouden het ongeluk van B.'s jeugd, waaraan hij steeds met afgrijzen terugdacht,
volkomen hebben gemaakt. Nooit heeft hij met één hartelijk woord zijne moeder
herdacht; van zijn vader spreekt hij steeds met eerbied. Volgens Kinker, die B.'s
vader goed gekend heeft, zou de jeugd des dichters, ofschoon vol leed, echter niet
zóó ongelukkig zijn geweest als men uit eigen mededeelingen moet opmaken (Rec.
ook der Rec. 1838, XXXI, 1e st. 28). Ook blijkt o.a. uit het feit, dat B. op 12-jarigen
Ieeftijd comediestukjes vervaardigde, die hij met zijn broeder en zuster thuis
opvoerde, dat het in het ouderlijke huis aan vroolijkheid niet altijd ontbrak. Een groot
deel van het in zijn jeugd doorstane verdriet moet te wijten zijn aan zijne
teruggetrokkenheid, en daaruit voortgekomen neerslachtigheid, schuwheid, en
gebrek aan omgang; eigenschappen, die hem zijn gansche leven zijn bijgebleven.
Het was eene zeer gelukkige omstandigheid, dat B. op 14-jarigen leeftijd in kennis
kwam met den med. dr. Johannes Verschuur, die zich zijner aantrok en hem boeken
leende. Maar dit was toen de eenige vriend, dien B. bezat.
Aan de dichtkunst, waarin hij later zoo zou uitmunten, schijnt hij eerst betrekkelijk
laat aandacht geschonken te hebben. Wel had hij reeds vele gelegenheidsgedichten
gemaakt; wel had hij omstreeks 1770 een rijmwerk geschreven naar aanleiding van
vijf door v. Drecht geschilderde tafereeIen uit het leven van Jezus (tegen B.'s zin
gedrukt in de Vad. Letteroef. van 1772, I, 32-35); maar toch achtte hij de poësie
aanvankelijk niet meer dan een aardigheid. Het lezen van Horatius, vervolgens de
nieuwe psalmberijming van 1773, en vooral de Lannoy's bekroond prijsvers Tot Lof
der Heeren van der Does, enz. (1774) brachten hem tot een ander gevoelen. Toen
in 1775 door het leidsche dichtgenootschap ‘Kunst wordt door Arbeid verkreegen’
een prijsvers werd uitgeschreven over De(n) Invloed der Dichtkunst op het
Staetsbestuur, besloot B. zijne krachten daarop te beproeven; zijn vers werd met
den gouden eerepenning bekroond.
Gorter merkt terecht op, dat het groote aantal aanroepingen, en de opeenstapeling
van beelden, het gedicht ongenietbaar maken; maar dat toch een groote rijkdom,
een opbruisende kracht van verbeelding en van dictie, als schoone beloften voor
de toekomst des dichters niet te miskennen zijn. Aangespoord door het succes,
behandelde hij

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

148
ook de volgende prijsstof des genootschaps, t e weten: de Waere Liefde tot het
Vaderland. Twee dichtstukken stuurde hij in: het eene bestond uit een duizendtal
Alexandrijnen; het andere was een lierzang van ongeveer de zelfde grootte. Zijn
succes was volkomen: het gedicht in Alexandrijnen verwierf den gouden eerepenning
(den zilveren kreeg baronesse de Lannoy) en aan B.'s lierzang werd een
‘buitengewoone zilveren eerepenning’ toegekend (Mei 1777). Het vorige jaar was
B. tot lid van het leidsche genootschap benoemd. Zijn nu vermeerderde dichterroem
bracht hem in vriendschappelijke briefwisseling met de Lannoy, die hij, gelijk reeds
gezegd werd, bijzonder hoogachtte. Zij van haar kant had open oog voor B.'s talent.
Toen deze haar, in een gedicht, verklaarde, dat haar poësie hem tot dichten had
aangezet, antwoordde zij, dat B. dan het meesterstuk harer dichtkunst was. De
vriendschap met Feith dagteekent mede uit dien tijd.
Ook op de laatste prijsverzen zijn de opmerkingen wegens het eerste van
toepassing. Niet minder treft ons daarin het groote meesterschap over de taal. Doch
B.'s taalkunst en geoefendheid en de diepte van den inhoud zijner werken moesten
nog veel toenemen. Want de prijsverzen waren nog echte genootschapspoësie,
zonder veel oorspronkelijk vernuft. Ook moest de dichter zich nog meer vrijmaken
van de banden, die hem aan de oude letterkunde bonden. Later is hij hierin dan ook
volkomen geslaagd, zonder zich daarmede aan den zegenrijken invloed der oudheid
te onttrekken. In 1777 zette hij zich wederom aan het beantwoorden eener prijsvraag:
die over het Verband tusschen Dichtkunst en Welsprekendheid, uitgeschreven door
de Mij. der Ned. Letterk. te Leiden. Bij de beoordeeling in 1780 staakten de stemmen,
en werden twee der ingekomen antwoorden den gouden eerepenning waardig
gekeurd; het eene was van B., die bij loting de winner werd; het andere was van
Hieron. v. Alphen. B. zelve was met deze verhandeling weinig ingenomen. Toch
getuigt zij van uitgebreide kennis en belezenheid.
Intusschen was de tijd gekomen, dat B. over zijne bestemming moest gaan denken.
Vader B., die, na zijne geneeskundige praktijk vaarwel te hebben gezegd, het ambt
van opziener over de rechten op de gezegelde en ongezegelde biljetten enz.
bekleedde, gaf zijn zoon den post van boekhouder op zijn kantoor. Van 1776 tot
1780 is B. als zoodanig werkzaam geweest. Aan voldoenden vrijen tijd om zijne
kunst te blijven beoefenen, en zijne briefwisseling met kunstvrienden te onderhouden,
ontbrak het hem daarbij niet. In 1779 gaf hij eene vertaling van S o p h o c l e s '
Oedipus Rex, die hij hooger stelde dan Vondel's navolging, omdat Vondel niet
genoeg van den klassieken geest doordrongen, en de grieksche taal niet genoeg
machtig was geweest. In hetzelfde jaar 1779 deed hij, in weinig exemplaren, en
buiten den handel, een bundel minnedichten drukken, getiteld: Mijn Verlustiging; in
1781 verscheen die in den boekhandel Ofschoon voor het grootste deel vertaald
uit het grieksch en het latijn, heerscht in dit werk, in tegenstelling met B.'s vroegere
dichtstukken, een oorspronkelijke geest, is Bilderdijk eerst recht zich zelve. De
gedichten zijn sierlijk, los, maar toch onberispelijk van taal en vorm. Het boek is
versierd met vele, door B. zelven geëtste vignetten. Dewijl uit deze en andere
gedichten veelal gevolgen worden getrokken nopens B.'s aard en gedrag, is de
opmerking niet misplaatst, dat op het laatste ook niet het minste valt aan
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te merken (zijn niet altijd even strenge opvatting van huwelijkszaken is een andere
kwestie); en dat al het geschrijf over 's mans zinnelijkheid aan niets anders te wijten
is dan aan het feit, dat B. nu eenmaal (met de hem eigene overdrijving nog wel)
geschreven en gedrukt heeft, wat een ander normaal mensch ook voelt, doch liever
verzwijgt.
De oude heer B. had reeds stappen gedaan, om mettertijd zijn ambt op zijn zoon
te doen overgaan. Doch deze, zijn ingeboren afkeer tegen alle ambtsvervulling niet
kunnende overwinnen, wist van zijn vader gedaan te krijgen, dat hij te Leiden in de
rechten mocht gaan studeeren (ingeschr. 19 Mei 1780). Slechts twee jaren werden
hem toegestaan, doch die bleken voldoende. Zijn meest vereerde leermeester was
Pestel; ook van der Keessel's voordrachten werden met aandacht gevolgd. Ofschoon
hij zijne schroomvalligheid nooit heeft kunnen overwinnen, vertoonde hij zich in
dezen tijd meer in gezelschappen dan vroeger, sloot hij menige hartelijke
vriendschap. Studievrienden van hem waren van der Palm, Johan Valckenaer,
Kumpel, J.W. Bussingh, en anderen. Buiten de studentenwereld raakte hij o.a.
bevriend met den med. dr. Pieter van Schelle, Mr. Elie Luzac. Daarenboven bezorgde
zijn lidmaatschap van ‘Kunst wordt door Arb. verkr.’ en van de Mij. der Nederl. Lett.
(sedert 1781) hem omgang. Van dichten kon in dien tijd niet veel komen; toch
behaalde hij in 1781 den gouden eerepenning van het haagsche dichtgenootschap
‘Kunstliefde spaart geen vlijt’ met het prijsvers Onze Voorouders bij de oprechting
van het Gemeenebest.
Den 19 Oct. 1782 promoveerde B. op 105 stellingen. Hij vestigde zich te 's
Gravenhage, waar hij zich spoedig een uitstekenden naam en een zeer drukke
praktijk verwierf. Vooral de politieke processen, die toen in den Haag plaats hadden,
gaven hem veel te doen. Volgens de verheven opvatting, die hij van zijn ambt had,
achtte hij zich een voorvechter der verdrukte deugd en onschuld. Tot de
oranjegezinde factie behoorende, heeft hij menigen partijgenoot gered. Zijn meest
bekend gebleven geding is dat wegens Kaat Mossel (Catharina Mulder). Na de
omwenteling van 1787 heeft hij echter ook eerlijke patriotten, die in 't nauw waren
geraakt, verdedigd. Door levendig deel te nemen aan den partijstrijd raakte hij bij
aristocratie en democratie gehaat, en bij het hof in de gunst (Zie: B. als advocaat,
in Gedenkb.). Meer dan ééne aanzienlijke betrekking, hem aangeboden, sloeg hij
af. Den 21. Juni 1785 trad B. te Amsterdam in het huwelijk met Catharina Rebecca
Woesthoven (kol. 165), de in zoo vele gloeiende verzen aangebeden O d i l d e , geb.
te Dantumawoude 25 (niet 21) Apr. 1763, overl. te Amst. 1 Mei 1828, dochter van
J a n W., plaatsmajoor van Wageningen, en van W i e p k e J a c o b s . Zij was een
mooi meisje, zonder veel ontwikkeling, in het maken van gedichten een weinig, in
het verzinnen van intriges zeer ervaren. Waarmede niet gezegd is, dat niet ook
Bilderdijk, met zijn driftig en opvliegend karakter, schuld heeft gehad aan het meer
dan ongelukkige leven, dat de beide echtgenooten hebben gehad, totdat het jaar
1795 hen van elkander verloste. Maar tegenover meeningen, die indertijd
voornamelijk door van Vloten verspreid zijn geworden, zij op de zekerheid gewezen,
dat Odilde een vrouw was van een eer- en wraakzuchtigen, vulgairen aard, kortom
behept met alle eigenschappen, noodig om een man ongelukkig te maken. Ook
heeft B. zeer veel geleden door financieele
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zorgen. Wel was zijne praktijk zeer uitgebreid; maar zijne cliënten waren voor een
groot deel onvermogend, terwijl de meer gegoeden veelal misbruik van zijn
edelmoedigheid maakten. Daarbij kwam nog, dat hij een vrij hoogen staat voerde.
In September 1787 had de inval van de Pruissen plaats. De stadhouder zond B.
naar den hertog van Brunswijk, om dezen bij te staan met raad betreffende bijzondere
plaatselijke rechten. Met zijne ontzaglijke kennis van zaken voldeed B. uitstekend
aan dien last. Grooten invloed heeft B. echter nooit op den stadhouder gehad.
Behalve om de reeds genoemde redenen, was B.'s verblijf te 's Grav. ook
ongelukkig door voortdurend lichamelijk lijden, voornamelijk uit overwerking
voortgekomen (waaraan hij zich zijn leven lang bezondigd heeft), en het verlies van
kroost. Van de 5 kinderen, die zijne vrouw hem schonk, bleven slechts twee in leven:
L o u i s e , en E l i u s . Deze laatste was genoemd naar den zwanenridder Elius, van
wien B. beweerde af te stammen. Door zijne moeder stamde hij n.l. af van het
geslacht P e l g r o m d e B i e ; verder vulde de verbeelding eenige schakels aan,
en zoo telde hij de graven van Teisterbant, den Zwanenridder, en eindelijk grieksche
Keizers onder zijne voorouders (zie den stamboom, door A l b e r d i n g k T h i j m
opgemaakt in de Gids, 1876, III, en M.G. W i l d e m a n , B. en de Genealogie, in
Gedenkb.). B. liet zich op deze beweerde afkomst niet weinig voorstaan; zelfs heeft
hij zich eenigen tijd W. v a n T e i s t e r b a n t , g e z e g d B i l d e r d i j k genoemd.
Ook voor zijne beide vrouwen heeft hij schitterende stamboomen weten op te maken.
Vooral in zijne brunswijksche periode grensde zijn adeltrots aan het waanzinnige.
Met dat al danken wij aan deze fantasieën de zeer schoone romance Elius (1786
en 88), waarin hij de ‘familielegende’ bezong. Zijne dichterlijke werkzaamheid, nu
en later, tot in bijzonderheden na te gaan, zou te veel plaats vorderen. Tot in zijn
laatsten tijd is er schier geen jaar voorbijgegaan, waarin niet een of meer dichtbundels
van hem verschenen. Zijne meeste politieke gedichten uit dien tijd verzamelde hij
later in de Vaderlandsche Oranjezucht (1805 en 1809). Uit vele andere gedichten
blijkt, dat hij bij de liefde voor de klassieken volhardde, gelijk hij zijn leven lang
gedaan heeft.
In K i n k e r 's Post van den Helikon hielp B. de sentimenteele en onnatuurlijke
richting in de toenmalige litteratuur bestrijden. Voorts besteedde hij veel tijd aan
studie op velerlei gebied (vooral taalkunde), en aan de teekenkunst.
Na de omwenteling van 1795 dacht B. door zijn praktijk nog een karig bestaan te
zullen vinden. Maar opeens werd deze hoop verijdeld door een besluit van het
Voorloopig Bewind, waarbij van alle advocaten een nieuwe eed werd gevorderd,
niet alleen van trouw aan de veranderde staatsinstelling, maar ook van erkenning
der beginselen, waarop zij steunde. Dit nu was B. onmogelijk, als strijdig met zijn
geweten en zijne godsdienstige, staatkundige, en rechtsgeleerde principes. Wat hij
in een uitvoerig request uiteenzette; tevens verzoekende, te mogen volstaan met
een eed of belofte van b e r u s t i n g in de rechten van den mensch en den burger,
en van gehoorzaamheid aan het nieuwe bewind. Het request is in kalmen, deftigen
toon gesteld. De groote verontwaardiging, die het verwekte, moet verklaard worden
uit den haat, die tegen B. bestond; misschien ook uit den wat al te nuchte-
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ren toon, waarop over de hooggeroemde en door de menigte toegejuichte rechten
van den mensch en den burger gesproken wordt. Als antwoord ontving B. het bevel.
binnen 24 uur den Haag, en binnen acht dagen Holland te verlaten. Ook werden
maatregelen genomen om hem het verblijf in de andere provinciën onmogelijk te
maken. Hij vertrok 26 Maart 1795. Zijne vrouw bleef met de kinderen achter.
Men verkondigt wel eens de meening, dat B. deze verbanning met opzet zou
hebben uitgelokt, ten einde zich van vele moeilijkheden en onaangenaamheden te
ontdoen (gebrek aan werkkring, schulden, zijn vrouw), en tevens den schijn te
redden. Maar dit is niet vol te houden. Men leze slechts het request, zooals het
gedrukt is in de Echte Stukken (1821), en beantwoorde zich voorts de vraag, of op
de daden des Voorl. Bewinds wel zooveel peil te trekken ware geweest, als B. bij
zijne vermeende speculatie had moeten doen (zie d a C o s t a , 98-112). Wel is het
waar, dat B. zich spoedig in de omstandigheden geschikt, en het vertrouwen op
zich zelven herwonnen heeft. Bij het lezen der beschrijvingen, die B. van zijne daden,
moeiten, en zwerftochten geeft, voelt men, dat de man, de kamergeleerde, met
wellust het volle leven, waarin hij zich met zooveel moed geworpen heeft, inademt;
zijne brieven zijn soms van ongekende frischheid en levenslust.
Met kortere en langere verpoozingen reisde B. over Amsterdam, Groningen,
Aurich, Oldenburg, en Bremen, naar Hamburg, waar hij 14 Mei aankwam. Van hier
uit wendde hij zich in een uitvoerigen brief tot den gewezen stadhouder, die te
Hampton Court vertoefde, met verzoek om in zijn dienst een bestaan te mogen
vinden. Hij vond gehoor, en werd voor verschillende geheime diensten gebruikt. In
Aug. moest hij een reis naar Engeland ondernemen. Twee maanden vertoefde hij
daar, en werd door den stadhouder hartelijk bejegend. In het laatst van September
begaf hij zich weder naar Hamburg. Engeland had een aangenamen indruk op hem
gemaakt; het was het eenige vreemde land, waarvoor hij nu en dan een goed woord
overhad; al wat duitsch was haatte en verachtte hij uit den grond van zijn hart. Geen
wonder, dat hij in Dec. Hamburg weer verliet om zich te Londen te gaan vestigen.
Mogelijk geschiedde dit op bevel des stadhouders, tot wien hij voortdurend in
betrekking bleef. Door vertaalwerk, het geven van onderricht in allerlei vakken, en
het verstrekken van rechtskundige adviezen, voorzag hij verder in zijn onderhoud.
Intusschen had zijne vrouw (in 't bezit van volledige procuratie) in den Haag veel
last van schuldeischers. Dank zij gefortuneerden bloedverwanten kon zij echter, na
een korten tijd van moeilijkheden, weldra ruim leven. De echtgenooten schreven
elkander druk, soms hartelijk, soms deden zij elkander bittere verwijten. Aan
echtscheiding schijnen zij toen nog niet gedacht te hebben, en misschien was het
nooit zoo ver gekomen, hadde B. haar niet teweeggebracht. Te Londen namelijk
woonde sedert een achttal jaren de kunstschilder H e n d r i k W i l l e m
S c h w e i c k h a r d t , vroeger Hagenaar, met zijn gezin. Tusschen B., die daar
vriendelijk werd ontvangen, en de 19-jarige oudste dochter Katharina Wilhelmina
ontstond liefde; en toen hij in Juni 1797 naar Brunswijk vertrokken was, volgde zij
hem daarheen. Een maatschappelijk huwelijk werd niet gesloten, althans niet te
Londen den 18 Mei 1797, gelijk Bilderdijk in zijn bijbel schreef. Het bekende ‘uxorem
accepi’ dier aanteekening moet dan ook anders
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worden opgevat. Trouwens van zijne eerste vrouw werd hij eerst 25 Feb. 1802 te
Amsterdam wettig gescheiden, op haar verzoek, wegens kwaadwillige verlating des
mans. Hierdoor werd een einde gemaakt aan de zeer scheeve verhouding, die zes
jaren tusschen beiden bestaan had. Immers zij waren in briefwisseling gebleven,
waarbij B. het aan betuigingen van hartelijke liefde niet had laten ontbreken. B. is
met zijn tweede vrouw zeer gelukkig geweest. Zij had een zachten aard, met neiging
tot het zwaarmoedige, was beschaafd en talentvol (zie het artikel over haar, kol.
165).
In Juni 1797 vertrok B. naar Brunswijk, hetzij in overleg met, hetzij op bevel van
den stadhouder. Daar woonden toen vele hollandsche en fransche uitgewekenen;
daar woonde de hertog, wien B. tien jaren geleden diensten had bewezen. Bij dezen
raakte B. dan ook spoedig in de gunst; hij kreeg financieelen steun, en voorzag
verder door het geven van lessen in allerlei vakken in zijn onderhoud.
Zoo leefde hij ruim acht jaren lang, worstelend tegen ziekte en armoede, overstelpt
met lessen en particuliere bezigheden. Zijne brieven en andere geschriften zijn vol
van de hevigste klachten daarover; en ook verzuimt hij geen gelegenheid, om zijn
geweldigen afkeer te toonen tegen al wat duitsch is. Op de duitsche taal heeft hij
zich nooit toegelegd; voor de toen bloeiende duitsche letterkunde heeft hij niets
gevoeld, ook niet op lateren leeftijd. Alleen in Goethe en Lessing zag hij iets meer
dan middelmatigs (zie zijn oordeel over Goethe in de T. en D. Versch. I, 28). Vele
dichtbundels heeft hij in dit tijdvak in Holland doen verschijnen. Slechts worde
vermeld zijne schoone vertaling der meeste gedichten van O s s i a n ; voorts eene
vrije bewerking van D e l i l l e 's Homme des Champs (Het Buitenleven).
Inmiddels werd de zucht naar zijn vaderland hoe langer hoe sterker. Goede
vrienden deden in 1805 moeite om hem een nederlandsch professoraat te bezorgen,
doch zonder gevolg. Eindelijk werd in het vaderland het verlangen naar hem
algemeener. Voornamelijk dank zij den bemoeiingen van Jeronimo de Vries werd
er eene commissie gevormd ten einde B. over te halen, als lector in de ned. taal,
welsprekendheid, en dichtkunst, op te treden in de amsterd. afdeeling der Bataafsche
Mij. van Taal en Letterkunde. Tijden en meeningen waren veranderd, en de balling
zou zonder bezwaar terug kunnen komen. De noodige gelden werden bijeengebracht,
en 26 Maart 1806 betrad B. weder den geliefden vaderlandschen grond.
Veel vond hij in zijn vaderland veranderd. Gedurende zijne afwezigheid had hij
zich van weinig op de hoogte gehouden; geen wonder, dat hij zich in zijn vaderland
niet meer thuis voelde. Toonaangevende dichters waren gestorven, nieuwe waren
opgekomen; de taal had van vreemden invloed te lijden gehad; nieuwe godsdienstige
begrippen waren uit den vreemde komen overwaaien; kortom, Holland had veel van
het oorspronkelijke karakter verloren, dat het bij B.'s uitzetting nog vrij ongerept had
bezeten. In al dat nieuws was veel, dat B. tegen de borst moest stuiten; allengs zou
hij het heftiger gaan bestrijden; al scherper en bitterder zou de toon zijner
boetpredicaties in dicht en ondicht worden; eindelijk zou de sombere man zich met
walging terugtrekken uit een wereld, die hem van zijn jeugd af vreemd was geweest,
en hem hoe langer hoe meer stof tot droefheid en ergernis had gegeven. Voorloopig
zou het echter
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zoo ver niet komen. Veel goed deed hem het weder ontmoeten van vele oude,
hartelijke vrienden, als Uylenbroek, Verschuur, van der Palm, Kinker, den
raadpensionaris Schimmelpenninck, Jeronimo de Bosch, M. Tydeman, J. Valckenaer,
e.a. die alles deden om het den dichter aangenaam te maken.
Hij vestigde zich te Leiden, waar hij zich als student liet inschrijven (28 Mrt. 1806),
ten einde minder last van oude schuldeischers te krijgen. De vraag was nu, hoe hij
in zijn onderhoud zou voorzien. Van de voorlezingen te Amsterdam kwam niets,
omdat B. er geen lust in had. Als professor begeerde men hem, om begrijpelijke
redenen, niet. Voorloopig werd hij door goede vrienden en den hertog van Brunswijk
geldelijk gesteund, en verdiende hij er met zijn pen wat bij. Inmiddels werden, vooral
door Valckenaer en Schimmelpenninck, pogingen gedaan om B. eene vaste positie
te bezorgen. Toen het Koninkrijk Holland werd gesticht, was men nog geen stap
verder, en het zou kwalijk met B. gegaan zijn, had hij niet, bij de eerste kennismaking
reeds, de sympathie van koning Lodewijk gewonnen, die zich zijner hartelijk aantrok.
Men heeft B. herhaaldelijk verweten, dat hij zich die gunst heeft laten welgevallen,
en den koning heeft liefgehad en geëerd. Daarbij vergeet men, dat B., alvorens naar
Holland terug te keeren door den stadhouder ontslagen was geworden van zijn eed
van trouw, dewijl alle kans op herstel van het Oranjehuis verloren scheen, en B.
zich dus maar zoo goed mogelijk onder de nieuwe zaken moest zien te schikken.
Ook B.'s voorstaan eener absolute monarchie kan ter verklaring dienen. Tevens
wordt uit dit beginsel de vereering voor Napoleon, den onderdrukker der revolutie,
duidelijk (Ode aan Napoleon, 's Grav. 1806). Dat hij hem later als dwingeland
vervloekte, nog later zijne liefde aan het oude vorstenhuis terugscbonk, is evenmin
in strijd met B.'s beginselen. Voorts is het zeker, dat B. onder koning Lodewijk zijne
liefde voor het Oranjehuis niet heeft verheeld. Koning Lodewijk dan benoemde B.
tot zijn leermeester in het Hollandsch, droeg hem verschillende posten van
vertrouwen op, en schonk hem een jaargeld van f 3000. Zijn stemming verbeterde
hiermede evenwel niet, en toen hij na de ramp van Leiden te 's Gravenhage was
gaan wonen, geraakte hij weldra schier in wanhoop, waarbij nog kwam ziekte van
hem en zijne vrouw. Een groote grief was, dat men hem niet professor maakte. Hij
vond zich een ‘doodeter’, en werd gekweld door de gedachte, dat al zijn werken en
zwoegen vergeefsch was geweest. Maar weldra kwam er verbetering. De koning
benoemde hem in 1808 tot lid van het te stichten Instituut; hij moest deswege te
Amsterdam komen wonen; zijn jaargeld werd op f 3600 gebracht. Nog een groote
verbetering kwam er, toen de koning bij besluit van 11 Juli 1809 het jaargeld tot f
6000 verhoogde. Doch ook toen hielden de klachten niet op. Ziekte, veelvuldig
verdriet, ergernis over het mislukken van nieuwe pogingen om hem een professoraat
te bezorgen, en over de toenemende onthollandsching van zijn vaderland, stonden
zijn geluk in den weg. En weldra zou de inlijving nieuwe rampen voor bem
medebrengen.
De betrekkelijke rust, die hij onder het Koninkrijk Holland genoot, kwam zijn
dichterlijke en wetenschappelijke werkzaamheden ten goede. Zijn voornaamste en
grootste gedicht, in dien tijd uitgegeven, is De Ziekte der Geleerden ('s Grav. 1807,
gedrukt ten voordeele der stad Leiden), een
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leerdicht in zes zangen, dat de ziekten behandelt, die voortkomen uit te veel werken
met het hoofd, en verwaarloozing der gezondheid: dingen, waarover B. kon
meepraten De dichter heeft voortreffelijk de kunst verstaan, dit zeer prosaische
onderwerp in een poëtisch kleed te hullen. De minder gunstige oordeelen, die men
veelal over dit werk uitgesproken vindt, zijn te wijten aan onvoldoende bestudeering
er van. Ook blijft men te veel hangen aan enkele minder verheven gedeelten, die
een onderwerp als het genoemde wel mede moest brengen. Door de hooge
dichterlijke vlucht, door de ten toon gespreide veelzijdige kennis, door de vrij
ingewikkelde compositie, behoort het tot B.'s moeilijkst toegankelijke werken. Doch
wie de moeite neemt, het overrijke gedicht te lezen met D a v i d 's uitvoerige
aanteekeningen (Leuven 1848), in de eenigszins zonderlinge uitgave van F r . G.
v a n d e n E l s e n (Oosterhout 1895), of in die van P. K a t (Zutphen 1893, Klass.
Lett. Pantheon), zal zich rijkelijk beloond vinden. Het andere groote dichtwerk, dat
hij in deze periode (en wel in het laatst van 1809) ondernam, De ondergang der
eerste Wareld, was van grootscheren opzet en langeren adem; doch het jaar 1810
kwam tusschenbeide, en het werk is altijd een fragment gebleven. Slechts 5 van de
20 tot 24 zangen, en een stuk van den zesden, werden voltooid, en het was niet
dan op aandrang van enkele vrienden, dat B. er in 1820 toe kwam, die uit te geven.
Het gedicht berust op een zeer eigenaardige verklaring van Genesis VI, 2, 4. Da
Costa, in zijne voortreffelijke uitgave (Leeuwarden 1847), is er in mogen slagen den
verderen loop van 't verhaal met vrij groote zekerheid op te maken. S.J.E. Rau heeft
ook eene uitgave bezorgd met een vermoed vervolg (Amst. 1880); doch dit rust niet
op zoo goede gronden als da Costa's onderstelling. De meening, dat B. de pen
nedergelegd zou hebben, omdat hij zich vastgewerkt had, is onhoudbaar.
Gemakkelijk vindt men de oorzaak in de droevige tijdsomstandigheden. Later was
de dichter van zijn werk vervreemd, en kwam hij er niet toe, het weder op te nemen.
B.'s verderen ontzaglijken letterkundigen en wetenschappelijken arbeid onder het
Koninkrijk Holland gaan wij met stilzwijgen voorbij. Alleen worde gewezen op
B r i s s e a u - M i r b e l 's Exposition de ma theorie de l'organisation végétale ('s Grav.
1808), door Bilderdijk uitgegeven, en voorzien van een aanhangsel en een uitvoerige
inleiding, waarin hij zich ook van de plantkunde uitstekend op de hoogte toonde.
Na Hollands inlijving trachtte B. eerst door eenige vleiende gedichten de gunst
des keizers en van Lebrun te winnen, ten einde zijn jaargeld te behouden; maar die
pogingen bleven vruchteloos, en weldra bracht jammerlijke armoede den dichter
tot wanhoop. In vroeger jaren had hij vaak den dood nabij geacht; maar nu was hij
vast overtuigd, dat hij het niet lang meer zou maken, en smachtte hij naar het
oogenblik, dat hij van het ondraaglijke leed bevrijd zou worden. Vooral wenschte
hij zich nog éénmaal te doen hooren, om zijn talrijken vrienden het laatst vaarwel
toe te roepen. Omtrent nieuwjaar 1811 dichtte hij zijn Afscheid, dat hij den 10 Jan.
voor een uitgelezen schare in de amsterdamsche afdeeling der Holl. Mij. van K. en
W. voordroeg. Vooral het slot maakte op de verrukte toehoorders een
overweldigenden indruk. Het zijn de beroemde coupletten waarin aan het gevallen
Holland nieuwe luister wordt voorspeld (DW. IX, 115). De censuur verbood dit slot
te drukken; in B's Winters bloemen staan in plaats daarvan de veelbeteeke-
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nende woorden: ‘het vervolg hierna’. In Holland-Verlossing (1813-14) vindt men het
volledige gedicht. De jaren 1810-13 heeft B. al jammerende doorgeworsteld. Vrienden
konden hem slechts weinig helpen; zijn huisraad en boeken moest hij verkoopen;
Valckenaer gaf hem wat rechtsgeleerden arbeid; een aantal voorlezingen bracht
ook wat in; ook kreeg hij aandeel in de vertaling van den Code Napoléon; maar het
bleef bittere armoede.
Toch waren er lichtpunten. Zijn dichtvuur doofde niet uit; evenmin zijn zucht tot
studie. Vooral de taalwetenschap hield hem bezig. In 1812 en 13 voerde hij eene
vrij levendige briefwisseling met Jacob Grimm. Een werkje over de Geologie zag in
1811 het licht (zie: B. als Geoloog, in Vragen v.d. Dag, 1906, 657; en B., de schrijver
van het eerste Ned. boek over geologie, in Tijdschr. v.h. Kon. Ned. Aardr. Gen.
Sept. 1906, beide door H. B l i n k .). Aan de hand van d e L u c tracht hij de
wetenschap met Moses' verhaal te verzoenen. In het zelfde jaar deed hij, anonym,
een hoogst eigenaardig boekje verschijnen. De titel was: Kort verhaal van eene
aanmerklijke Luchtreis en nieuwe Planeetontdekking, uit het Russisch vertaald. Het
werkje was echter geheel oorspronkelijk, en ieder herkende terstond B. als den
schrijver. Hij had zijn levendige verbeeldingskracht vrij spel gelaten, en een boeiend
verhaal samengesteld, dat in geestigheid van opzet en vertelling voor Jules Verne's
scheppingen niet onderdoet. Eene bepaalde bedoeling had het geschrift niet, schoon
de schrijver herhaaldelijk gelegenheid vindt, zijn eigenaardige denkwijze over
verschillende onderwerpen te verkondigen.
Groot was B's vreugde, toen het langgewenschte herstel van zijn geliefd
vorstenhuis plaats vond. Het stroomde verzen van hem. Met zijn vrouw en Wiselius
gaf hij een Nieuw Liederenboekje uit, ‘op aangename en bekende wijzen’, om
Oranjegezindheid en Franschenhaat aan te wakkeren; Hollands Verlossing werd
reeds genoemd; in 1815 verschenen de Vaderlandsche Uitboezemingen. De Koning
toonde zich gedachtig aan de vroeger bewezen diensten en de betoonde
aanhankelijkheid. Nadat B. eenigen tijd den post van auditeur-militair had
waargenomen, kende de koning hem een jaargeld van f 1800 toe, dat tot zijn dood
zijn voornaamste bron van inkomsten is gebleven. Een groote teleurstelling was
hem de afkondiging der grondwet, wat met B.'s ideaal eener absolute monarchie
onvereenigbaar was. Voor bijzonderheden omtrent de kennismaking met da Costa,
die in dezen tijd plaats had, worde naar het leven van d.C. verwezen. In 1815 scheen
eindelijk B.'s lang gekoesterde hoop op een professoraat vervuld te zullen worden.
In 1814 door den koning gevraagd, wat hij het liefst wenschte als schadeloosstelling
voor zijn ballingschap, had hij een professoraat begeerd. De koning zeide hem hulp
toe, en hield woord, toen er in 1815 aan het amst. athenaeum een hoogleeraar in
de ned. taalen letterkunde zou worden benoemd. Maar door B.'s vijanden werd de
benoeming van den nauwlijks als litterator bekenden J.P. van Capelle doorgedreven.
Dit was voor B. eene grievende teleurstelling. Veel had hij van een professoraat
verwacht; voornamelijk begeerde hij het om zijne denkbeelden te kunnen verspreiden,
veel gangbare schoolgeleerdheid te vernietigen, en een uitgelezen jeugd te vormen.
Een kleine vergoeding voor het financieele gemis was zijne benoeming tot vast
secretaris der 2e klasse des Instituuts. Zijne ontevredenheid over de bijzondere en
algemeene zaken nam intusschen hand over hand toe. Het
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geheele koninkrijk werd in zijn oogen een land der ongerechtigheid; doch Amsterdam
was hem een hel geworden. Het was dan ook een verlichting voor hem, toen hij in
Mei 1817 een woning in zijn geliefd Leiden betrok.
Nu ging de zwaarbeproefde man eenige vrij gelukkige jaren te gemoet, gewijd
aan rustigen arbeid: een van de belangrijkste en vruchtbaarste tijdperken zijns
levens. Buiten hope, ooit tot het ambt van professor geroepen te zullen worden,
besloot hij nu op eigen gelegenheid zijne kennis aan de jongelingschap dienstbaar
te maken. Na de vacantie van 1817 opende hij een privatissimum over de
geschiedenis des vaderlands. Vooral was het gericht tegen den geest, die sedert
Wagenaar in dat vak heerschte. Gedurende het tiental jaren, dat hij colleges gegeven
heeft, zijn er, alles te zamen, misschien nog geen veertig toehoorders geweest.
Maar hier waren jonge lieden onder, die later mannen van groote beteekenis zijn
geworden, en welig is het zaad opgeschoten, door B. in dien tijd uitgestrooid: namen
als da Costa en Groen van Prinsterer zeggen reeds genoeg. Ook buiten de
college-uren ontving hij gaarne zijne studenten, met wie hij zeer hartelijk omging,
bij zich aan huis (zie: Herinneringen, in Gedenkb.). Behalve de geschiedenis, kwamen
ook taalkundige, godgeleerde, en andere kwesties ter sprake. Meer dan één student
schreef zijne dissertatie onder B.'s leiding, en dan ging het bij de promotie vaak heet
toe, daar mannen als Siegenbeek met leede oogen B.'s optreden aanschouwden.
Zeer lang zou de rust echter niet duren. Had B. den toestand van zijn vaderland
en de verandering der denkbeelden met diep afgrijzen gadegeslagen: niet dan door
enkele gedichten en brieven had hij aan zijn verontwaardigd gemoed lucht gegeven.
Hij geloofde vast, dat alles op een spoedig einde der dingen wees; het was dus niet
de moeite waard, handelend op te treden. Da Costa dacht er evenwel anders over.
Buiten medeweten van B. zond hij zijne bekende Bezwaren tegen den geest der
Eeuw in het licht (1823). Moeilijk kan men zich eene voorstelling maken van de
opschudding, daardoor veroorzaakt in de kleinburgerlijke zelftevredenheid dier
tijden. Het was als een donderslag bij helderen hemel. Niet veel inzicht was noodig
om te begrijpen, dat ‘de stemme Jacob's stemme was, maar de handen Ezau's
handen’, en zoo werd B. weldra ook in het strijdperk gehaald. Het regende pamfletten
en courantenartikelen tegen meester en leerling (zie Pamfl. Knuttel, 25200-13). B.
kon het nu niet langer lijdelijk aanzien; hij achtte zich genoopt, in een geschrift,
getiteld: De Bezwaren enz. toegelicht (1823) de gewraakte instellingen en meeningen
nog eens onder handen te nemen. De liberalen, het neutrale onderwijs, de grondwet,
de wijsgeeren, de theologen, Siegenbeek's spelling, kortom alle kunsten,
wetenschappen, en nieuwe instellingen moesten het ontgelden. Onuitputtelijk is hij
in scheldwoorden daartegen, geweldig de kracht zijner taal. In alles zag hij de
kenteekenen der gruwelijkste verbastering; bijna alles, wat hij om zich heen zag,
ergerde hem boven mate. Frankrijk en Duitschland waren de twee groote broeinesten
van kwaad. De opvattingen, hier en op vele andere plaatsen verkondigd, zijn niet
zóó overdreven, als zij bij het eerste nadenken schijnen: want men moet niet
vergeten, dat B. als met profetischen blik voorzien heeft, waar het heen moest; en
dit is het, wat hij schetst. Men leze b.v. wat B. in de Toelichting (bl. 36) aangaande
de muziek zegt. En wij, die met droefheid het verval onzer taal,
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zoo door vreemden invloed als door eigen zorgeloosheid, gedurende de 19e eeuw
moeten vaststellen, kunnen niet anders dan B.'s oordeel, in 't begin dier eeuw
uitgesproken, bewonderen. In het algemeen heeft B. gezien, dat zijn vaderland den
verkeerden weg bewandelde, terwijl zijne medeburgers zachtjes indommelden. Dat
B. zich niettemin aan overdrijving schuldig heeft gemaakt, is niet te ontkennen. Maar
een volkomen juisten kijk op zijn tijd is geen sterveling ooit gegeven geweest. In het
zelfde jaar 1823 richtte B. een vlugschrift Aan de Roomsch-Katholyken dezer dagen,
waarin hij hen aanspoorde, zich met de Protestanten te vereenigen, ter bestrijding
van den gemeenschappelijken vijand, het deïsme (zie: B.'s verhouding tot de R.
Kath. in Gedenkb.). Men herkent hierin B. als den vader der Anti-Revolutionnaire
Partij.
Door dezen woedenden strijd verbitterde B. zich het leven. Telkens terugkeerende
ziekten van hem en zijne vrouw maakten zijn toestand nog treuriger. Langzamerhand
begon ouderdomszwakte zijn kracht te verlammen. Te Leiden geen huis kunnende
vinden, dat hem beviel, verhuisde hij in 1828 naar Haarlem, waar hij drie jaren later,
18 Dec. 1831, overleed. Zijne vrouw was hem 16 April 1830 voorgegaan.
B. heeft in 't geheel 13 kinderen gehad: 5 bij zijne eerste, en 8 bij zijne tweede
vrouw. De meeste stierven jong: slechts het eerste, een dochter, en het laatste, een
zoon, overleefden hem, en van die zijn thans afstammelingen in leven. Zie de
volledige genealogie door M.G. W i l d e m a n in Gedenkb. De 4 kinderen, niet in de
eerste levensjaren gestorven, zijn: L o u i s e S i b i l l a B. (1785-1832), geh. met Dr.
med. W.E. B u r c k h a r d t ; E l i u s I z a a k B., geb. 1791, in franschen krijgsdienst
overl. te Landau 1813; J u l i u s W i l l e m B., geb. 1798, eerst in 's lands zeedienst,
daarna bij de koopvaardij, overl. op een terugreis van China, 1818; L o d e w i j k
W i l l e m B., 1812-1888, kapitein der infanterie.
Het voorgaande is een beknopt, doch tevens vrij volledig overzicht van B.'s
veelbewogen leven. Van zijne werken is echter niet veel verder melding gemaakt,
dan het verband vorderde. Derhalve zal nog een kort overzicht volgen van B.'s
uitgebreide en eigenaardige werkzaamheid op verschillend gebied.
Over zijne DICHTWERKEN is reeds een en ander gezegd. 's Mans dichterlijke
nalatenschap bestaat uit een 200 000 versregels. De titels der dichtbundels zijn
nogal eens eigenaardig: zij wijzen vaak op den nabij gedachten dood, b.v.
Najaarsbladen, Winterbloemen, Affodillen, Krekelzangen, Rotsgalmen, Navonkeling,
Oprakeling, Avondschemering, Vermaking, Nasprokkeling.
Zijne groote gedichten (Ziekte der Geleerden, Ondergang der Eerste Wareld,
Buitenleven) zijn reeds genoemd; ook gaf hij eene vrije vertaling van P o p e 's Essay
on Man: De Mensch getiteld. Zijne Romances worden geroemd (Elius). Vele
gedichten heeft hij in onze taal overgezet uit een ontzaglijk aantal oude en nieuwe
talen. Hierbij veroorloofde hij zich alle vrijheden, zoodat de meeste zijner vertalingen
toch een oorspronkelijk karakter dragen. Uitmuntend is zijne berijmde vertaling van
Ossian, die door velen boven het oorspronkelijke gesteld wordt (Zie: P a n ,
Aanwijzing, in het XV deel der Verz. Dichtw.; De Vertaler, in Gedenkb.; B. en het
Spaansch, in Ned. Spect. 1906, 194). Geen dichtsoort is er, die hij niet beoefend
heeft. Dat een groot gedeelte van zooveel gedichten minderwaardig werk moet zijn,
is iets
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zoo van zelve sprekends, dat vermelding onnoodig zou zijn, indien niet vaak de
groote onrechtvaardigheid werd begaan, B. naar zijn slechtste werk te beoordeelen.
Zondert men dit uit (gelijk men bij alle andere groote dichters doet), dan moet B.'s
werk, naar inhoud en naar vorm, onder het allerbeste geteld, wat onze natie bezit.
Voor eene kenschetsing van B. als dichter moet naar de straks te noemen litteratuur
verwezen worden. Wonderbaarlijk is de hooge vlucht zijner gedachten, en zijn
meesterschap over de taal. Hartelijk had hij deze lief; hij stelde haar boven alle oude
en nieuwe talen (zie b.v. Nabericht Ziekte d. Gel., achter d a C o s t a , De Mensch
en de Dichter B., XI); haar aan vreemden invloed onderhevig te zien geraken sneed
hem door de ziel. Zijne woordkunst had hij voornamelijk te danken aan onvermoeide
en geduldige oefening, van zijn jeugd af gehouden, voor een groot deel bestaande
in het op verschillende wijzen vertalen van latijnsche dichters. Hij zou somtijds
twintig- en meermalen een zelfde stuk in hollandsche verzen hebben overgebracht.
Ook het nadenken over den oorsprong der taal en der woorden, waar B. zijn gansche
leven vol van is geweest, gepaard aan vlijtige beoefening onzer oude schrijvers,
heeft veel bijgedragen tot zijn schitterend taalgebruik. Voor B. leefde de taal; de
woorden waren geen bloote klanken, conventie hield hij niet voor den oorsprong
der taal; neen, elk woord was oorspronkelijk een uitvloeisel, een natuurlijke afbeelding
der zaak door middel van de spraakwerktuigen geweest, en nu nog als zoodanig
herkenbaar, niettegenstaande aanhoudende verbastering sedert den zondeval. Het
zoeken van verwante woorden of wortels in andere oude of nieuwere talen was voor
B. geen. doel, maar hulpmiddel en bijzaak. ‘B. was niet in de eerste plaats genealoog
en biograaf, maar physioloog en psycholoog der taal’. (t e n K a t e ). Onze taal hield
hij voor het minst verbasterd, minder dan b.v. het Latijn; ook dan het Duitsch: want
dit was door ‘slavoonsche elementen’ bedorven. Maar het Hollandsch toonde het
best zijnen oorsprong. Zoo dan sprak elk woord tot den dichter. Ook tusschen de
regelen der grammatica en ons innigste zieleleven zag hij nauw verband; en zoo
was de taal voor hem de openbaring van wat er in 't diepst onzer ziel omgaat. (‘Zoek
in u-zelv' de taal en ken u-zelv' in haar: Haar spiegel is ons Al: haar uitdruk 't
menschlijk waar’.), zij was ‘de innigste redeneerkunst van hart en verstand vereenigd’.
Kortom, B. had een taalgevoel zonder weerga, dat hem, samen met zijne onbeperkte
kennis van het Hollandsch, in staat stelde, die taal op wonderlijke wijze te
beheerschen en daarmede te tooveren. ‘Wie in later tijd B.'s verzen soms rhetorisch
heeft genoemd, heeft daarmee alleen eigen onmacht verraden om al het levende
in B.'s taal mee te voelen of zelfs ook maar een klein sprankje in zijne ziel te voelen
tintelen van den gloeienden hartstocht voor taalschepping, waartoe B., soms zelfs
zijns ondanks, gedreven werd’. (J. t e W i n k e l ). Zie B a v i n c k , t.a.p. hoofdst. X.
Zijn woordenschat is schier onbegrensd. (A. B o g a e r s , Woordenboek op de
Dichtwerken van B., Haarl. 1878; en A. d e J a g e r , Proeve over den invloed van
B.'s Dichtw. op onze taal, ten aanzien van het vormen van nieuwe en het terugroepen
van oude woorden en spreekwijzen, Leiden 1847). Hij zocht zijn kracht niet in het
smeden van nieuwe woorden, doch verrijkte de taal door ‘de beteekenis der woorden
die er zijn te bestemmen, en ze op eene niet gemeene wijze aan te wenden.’ Ook
in de verskunst heeft hij wonderen verricht. De alexandrijnsche maat

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

159
heeft hij tot de hoogste volmaaktheid gebracht. Dat ook zijn prosa voortreffelijk
moest zijn, behoeft na het bovenstaande geen betoog. Wel vindt men veelal eene
andere meening verkondigd; doch (gelijk A.T.A. Heyting onlangs zeer terecht heeft
opgemerkt), men heeft zich te veel laten beïnvloeden door klachten van B. zelven
over zijn stijl. Van der Palm's geroemde prosa kan bij dat van B. niet halen. Zoowel
als hij zijn bliksems slingert tegen den geest der eeuw of tegen persoonlijke vijanden,
als wanneer hij eene sierlijke voorrede voor een dichtbundel, een wetenschappelijke
verhandeling, of een brief schrijft, is hij de meester, voor wien de taal al hare schatten
beschikbaar stelt.
Over B. als dichter zie men o.a.: Gedenkb.; W. d e C l e r c q , Eenige wenken
omtrent de dichterlijke loopbaan van W.B. in Gedenkzuil (1833); B e e t s ,
Verpoozingen; W. Bild., door G.v. E l r i n g (1908), de eerste 4 hoofdst.; J. t e
W i n k e l , B. als dichter gehuldigd (1906); B a v i n c k , hoofdst. X.
Weinige dichtwerken van B. zijn in andere talen overgebracht. Zie: Vertalingen
van B. door K.H.E. d e J o n g , in Gedenkb., met ook enkele eigen navolgingen.
Over B.'s DRAMATISCHE WERKEN loopen de oordeelen ver uiteen. In 1808
schreef hij zijn Floris de Vijfde, van 1808-09 gaf hij met zijne vrouw 3 deelen
Treurspelen uit. Willem van Holland, Kormak, en Cinna (naar Corneille) hierin zijn
van B. In het 2e deel gaf hij eene uitvoerige Verhandeling waarin hij uiteenzet, aan
welke eischen een goed treurspel moet voldoen. Hij meende, dat zijn eigen
voortbrengselen dien toets konden doorstaan. Veelal heeft men echter het verwijt
tot hem gericht, dat zijne karakterteekening veel te wenschen overlaat. Het laatste
woord is er echter nog niet over gezegd. Vele jaren te voren had hij in zijne voorrede
voor de vertaling van Oedipus Rex (1779) zijne gedachten omtrent het treurspel
uiteengezet. Het klassieke drama prees hij boven alles; ook het oude fransche achtte
hij zeer hoog. Het burgerlijk drama heeft hij steeds verfoeid. Schiller's werken vond
hij een ‘drekhoop’; doch Shakespeare stelde hij hoog.
Zie: H.J. S c h i m m e l , eene Bladz. uit de gesch. v. ons drama, in de Gids, 1855,
II, 359 vlgg. en elders; K o o p m a n s , B.'s drama's, in Beweging 1908; B. en het
Tooneel, in Gedenkb. In 1823 gaf B. een bundel Bijdragen tot de Tooneelpoëzy uit.
Over Bilderdijk's studiën op het gebied der TAALGELEERDHEID, die dertig
boekdeelen vullen, is nog niet gesproken. Alleen zijne theorie van den oorsprong
der woorden is boven kort vermeld. Ook van het overige kunnen niet meer dan
enkele trekken in oogenschouw genomen worden. In 1805 verscheen te Amst. zijne
Verhandeling over de Geslachten der Naamwoorden (2e druk 1818). Hierin wordt
uiteengezet, dat het geslacht van nature aan het woord eigen is, en hoe de
etymologie het geslacht doet kennen. Het uit de beteekenis des woords te verklaren
is onzinnig en achteraf dan ook gebleken ondoenlijk te zijn. De afleiding, de
vormingswijze, brengt het geslacht noodzakelijker wijze mede. In zijne Geslachtlijst
der Nederduitsche Naamwoorden, op stellige taalgronden gevestigd (Amst. 1822;
2e druk 1832-34; met een uitvoerige en hoogst belangrijke voorrede) wordt de
theorie op een 5000 woorden toegepast. De Geslachtlijst wil een handleiding zijn
tot het bepalen der geslachten uit eenvoudige, doch wetenschappelijke beginselen.
Zij geeft niet alleen de geslachten, maar
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ook de redenen daarvan. Voor hen, die ze botweg in het hoofd wilden prenten,
schreef B. niet; hij wilde de geslachten doen voelen. Dat men, om goed te schrijven,
zijn taalschat in 't hart moest hebben, niet in 't hoofd, gold ook hier. Volstrekte
eenvormigheid te verlangen, als Siegenbeek deed, was verderfelijk. Want een woord
kan zeer goed voor tweeërlei geslacht vatbaar zijn, alzoo een woord meer dan ééne
afleiding kan hebben. Maar uit dit laatste moet eenig verschil van beteekenis volgen:
fijne schakeering, die alleen onze taal toelaat. Vondel en andere klassieken hebben
die gekend en toegepast; hun ongelijkheid in 't stuk der geslachten is dan ook (op
onvermijdelijke uitzonderingen na) geenszins onachtzaamheid of onvastheid geweest.
Trouwens in sommige gevallen is het onverschillig, welke nuance, welke afleiding,
dus welk geslacht men verkiest.
Als voorbereiding tot zijne uitvoerige Nederlandsche Spraakleer ('s Grav. 1826),
gaf B. van 1820-25 acht deelen Taal- en Dichtkundige Verscheidenheden uit. Den
vorm der letters meende hij uit de spraakwerktuigen verklaard te hebben in zijn boek
Van het Letterschrift (Rott. 1820). Eene korte uiteenzetting van zijn etymologisch
systeem vindt men in de Beginsels der Woordvorsching (Leeuw. 1831). Voorts gaf
B. Korte Aanmerkingen op Huydecopers Proeve van. Taalen Dichtkunde (Amst.
1828), en gecommenteerde uitgaven van H u y g e n s , H o o f t , en A n t o n i d e s .
In 1875 bezorgde A. d e J a g e r eene uitgave van B 's Voorlezingen over de
Hollandsche Taal. De zelfde maakte een Alphab. Lijst v. Woorden en Spreekwijzen,
taalk. opgehelderd in de Werken van B. (Rott. 1839).
Het groote doel, waarnaar B. streefde, was volledig en uit eenvoudige beginselen
rekenschap te geven van alle grammaticale constructies, verbuiging, vervoeging,
woordschikking, afleiding, geslachten der naamwoorden, en spelling, wat hij tot het
recht gebruik der taal onmisbaar achtte, en ook ('t is reeds gezegd) uit een zielkundig
oogpunt van het allerhoogste belang. Veel moeite gaf hij zich ook tot bestrijding van
misbruik in taal en in spelling.
Veel is over B.'s taalkundige theorieën niet geschreven; en van deze schaarsche
oordeelen zijn de meeste hoogst ongunstig. Eene grondige en critische uiteenzetting
is echter tot nog toe nooit gegeven. ook niet door de beide geleerden, die het laatst
over deze zake het woord gevoerd hebben nl. J. t e W i n k e l in Gedenkb. (bestreden
door H.C. M u l l e r in de Opr. Haarl. Crt. van 22 Oct., 29 Oct., en 5 Nov. 1906), en
A. K l u y v e r in Onze Eeuw, Oct. 1906. Dat de genoemde werken van B. vol groote
fouten zitten, hij zelve is de eerste geweest, het te erkennen. Zijne Verhandeling
droeg hij op aan den man van kunde en smaak, die waarheid van verkeerdheid zou
schiften. Zoolang dit niet gebeurd is (en het is nog niet gebeurd), moet elk oordeel
worden opgeschort. Matthias de Vries had veel met B. als taalkundige op,
niettegenstaande diens tallooze verkeerde, vaak zelfs onzinnige woordafleidingen,
en andere misslagen. ‘Al mocht de wetenschap ook alles logenstraffen, wat B. in
zijne taalkundige werken in bijzonderheden geleerd heeft: nog blijft in die werken
te zamen een geest tintelen, zoo rijk en zoo oorspronkelijk; nog ademt daar een
gevoel, zoo frisch en fijn; nog blaakt daar een zoo weldadige gloed, dat ge telkens
en telkens weder die boeken ter hand neemt’ (M. d e V r i e s , in
Gedenksteenplaatsing te 's Gravenhage, 1867). Voorts achtte de Vries de
mogelijkheid niet uitgesloten, dat men eens, ook in het
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taalkundige, B. als ziener zou moeten vereeren. Maar wat hiervan zij: dat B.'s
taalkundige werken met betrekking tot de Levende Taal allerbelangrijkst zijn, daar
twijfelt niemand aan. Zij bevatten een schat van nuttige opmerkingen, wenken, en
waarschuwingen, die men niet licht elders zou vinden. Tegenwoordig schrijven wij
(op enkele onbeduidende afwijkingen na) in B.'s spelling, na die van Siegenbeek
over boord te hebben geworpen. Eene bevredigende verklaring van den oorsprong
der woorden en der geslachten is na B. nooit gegeven. Zie nog: Briefe von Jacob
Grimman H.W. Tydeman (Heilbronn 1883), en de bespreking daarvan in de Gids,
1883, III, 313.
Ook op het gebied van GODSDIENST en WIJSBEGEERTE heeft B., zoowel in
dicht als in prosa, veel merkwaardigs gezegd. Van zijn jeugd af is hij calvinist
geweest; doch eerst op lateren leeftijd is hij over theologische vragen gaan
doordenken, en heeft hij menige van de oude orthodoxie onafhankelijke meening
verkondigd. Ofschoon hij heftig optrad tegen Kant's wijsbegeerte, was hij het toch
met dezen eens wat het afbrekende gedeelte betreft. In het opbouwen ging hij echter
anders te werk. Kan het menschelijk verstand ons niets leeren: het gevoel (dat
bovenmenschelijk is en ons het geloof schenkt, niet op redeneering gegrond, maar
op inwendige bevinding) wel, en de openbaring Gods niet minder. Het gevoel geeft
ons gemeenschap met een hoogere wereld. Kan onze ziel zich tot deze verheffen,
dan zal zij de stoffelijke wereld herkennen als product eener onstoffelijke, met God
als onophoudelijk willend wezen tot middelpunt. Al het bestaande is in dienst van
God, die, volmaakt zijnde, en dus volmaakt denkende, al wat geschiedt, vooruit
heeft gedacht en gewild, en wel tot in de kleinste kleinigheden. Zoo staat het
geschapene in voortdurende innige betrekking tot de hoogere wereld en tot God;
ook de menschelijke ziel. B. was dus een mysticus. Eenheid, orde, harmonie, ziedaar
den grond van al zijne denkbeelden. Van alle wijsgeeren achtte hij Leibniz verreweg
het hoogst (zie zijn gedicht: Aan L., in DW. XIV, 53). Tegenover de verlichting, die
het verstand als oppersten rechter erkende, moest hij vijandig staan. Onjuist is
echter de meening, dat bij B. ook in wetenschappelijke zaken het gevoel een zoo
groote plaats ingenomen zou hebben, dat hij ingevingen van het oogenblik met
resultaten van onderzoek gelijk placht te stellen. Nieuwe elementen in zijn geloof
waren o.a. het geloof aan het bestaan eener Geestenwereld (zie het gedicht van
dien naam, DW. VII, 107; uitg. met aanteek. door D a v i d , Leuven 1843; zie ook
Het Toekomstig Leven, 1 Sept. 1906), waarmede hij zich in voortdurende aanraking
dacht, en het toekennen van een ziel ook aan de dieren (zie het gedicht De Dieren,
Amst. 1817). Niet zonder instemming las hij de geschriften van Swedenborg en van
Jung-Stilling. Onjuist is de bewering, dat B. neiging gehad zou hebben, tot de
roomsche Kerk over te gaan, of in zijn hart een halve katholiek geweest zou zijn.
Met de toenmalige ned.-herv. Kerk nam hij echter geen genoegen: het Reveil is
door hem voorbereid. Zijne wijsgeerige en godsdienstige denkbeelden vindt men
uitvoerig uiteengezet in het voortreffelijke werk van H. B a v i n c k : B. als Denker en
Dichter (Kampen 1906); zie ook: J.H. G u n n i n g J r ., B. als wijsgeerig denker, in
den Magdalena- Almanak 1872, 80; voorts B.'s Verhandelingen, ziel-, zede-, en
rechtsleer betreffende (Leiden 1821); en zijne Opstellen van godgeleerden en
zedekundigen inhoud (Amst. 1833).
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Als GESCHIEDSCHRIJVER is B. vermaard door zijne fraai geschreven Geschiedenis
des Vaderlands (13 dln., 1832-53), met uitvoerige aanteekeningen uitgegeven door
H.W. T y d e m a n . Het zijn de voorlezingen, door B. op zijn privatissimum gehouden.
Eigenlijk is het één groot strijdschrift, gericht tegen de toenmalige geschiedkunde,
die hij voor een samenweefsel van leugens hield. Aan Wagenaar kende hij niet het
minste historische inzicht toe, en hij verfoeide hem als werktuig der kwaadwillige
regentenpartij tot verdraaiing der geschiedenis in hunnen geest. Op deze wijze heeft
B. tot nieuw onderzoek geprikkeld, wat niet onnoodig was. Meer wetenschappelijke
waarde heeft zijn werk echter niet. Voor Groen van Prinsterer was het weggelegd,
in B.'s geest te schrijven, zonder, gelijk deze, telkens door partijzucht tot scheeve
voorstellingen te worden verleid.
Voor B. was het ideaal eener staatsinrichting het oude Leenstelsel. Alleen onder
een absolute monarchie was ware vrijheid denkbaar. Dit was het ware beginsel van
den staat, door God-zelven onmiddellijk ingegeven; en de hoogste ontwikkeling van
den staat was terugkeer tot dat stelsel. B. was derhalve zoowel anti-democratisch
als anti-aristocratisch gezind. Hij neemt het op voor de kabeljauwsche partij;
ontkenning van het goede recht van Jacoba van Beieren, van Oldenbarnevelt,
verdediging van stadhouder Willem II waren onder zijne groote strijdpunten. Zijn
oordeel over onze geschiedenis is in het kort dit: tachtig jaren, zegt B., heeft men
gevochten om zijn vorst kwijt te zijn. Toch vereert hij Willem I, als voorvechter van
het ware geloof, en draagt hij der Republiek een goed hart toe. Maar tevens
beoordeelt hij Philips en Alva onpartijdiger dan een zijner voorgangers. Dan, de
republiek droeg de kiemen des verderfs in zich: weldra ontstond eene
familieregeering, die er op uit was, de macht der Oranjes te knotten, ja ‘steeds tegen
de natie en haar wettig bestuur en welvaart conspireerde’, en eindigen zou met haar
geheel te gronde te richten. De vestiging des koninkrijks gaf geen verbetering: een
grondwet was hem een gruwel, niet minder de scheiding van kerk en staat. En de
verbastering der menschheid zou voortgaan, totdat Christus eindelijk de zonde zou
komen onderwerpen, om een duizendjarig rijk van vrede te stichten. Deze ure hield
B. voor zeer nabij; hij verwachtte haar elk oogenblik. Zie: B. als geschiedkundige,
in Gedenkb.; F r u i n , Verspr. Geschr. IX, 282 vlgg.; G r o e n v. P r i n s t e r e r ,
Archives, 1e Série, I, 24*-26*; 31*-34*; d e z ., Ongeloof en Revolutie, 2e dr. 34 vlgg.;
B a v i n c k , t.a.p. hoofdst. XII. B.'s Toelichting van d a C o s t a 's Bezwaren begint
met eene korte en bondige uiteenzetting van zijne beschouwing der geschiedenis
van Holland.
RECHTSGELEERDE geschriften van B. zijn de Observationes et Emendationes
(1e deel Brunsw. 1806; 2e druk daarvan, met het 2e deel, Leiden 1819-20), en
Epistola de collatione Legum Mosaicarum et Romanarum (1808). In zijne
Verhandelingen (1821) staat een stuk over de Gronden van het Natuurrecht. Zie:
Bild. Jurisromani studiosus, en B. als advocaat, beide in Gedenkb.
De GENEESKUNDE heeft B. altijd veel belang ingeboezemd. Hij was er goed
van op de hoogte, en aan eigen theorieën ontbrak het ook hier niet. Zie: B. en de
Geneeskunde, in Gedenkb.
In de PERSPECTIEF was hij ook geen vreemdeling, blijkens zijn werkje, daarover
in 1828 verschenen, en een uitvoerig hs., dat hij aan het Instituut schonk.
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Aan zijne praestaties op het gebied der TEEKEN- EN ETSKUNST (zie: B. en de
beeldende kunsten, en B.'s kunstuitingen, in Gedenkb.; en V o s m a e r 's uitvoerige
lijst van B.'s Etsen in Kunstkronyk 1870), der GEOLOGIE (kol. 155), en der
PLANTKUNDE (kol. 154) worde nog even herinnerd, om het overzicht van B.'s
veelzijdig wezen volledig te maken.
Wat men een man van karakter heet, was Bilderdijk niet. Men heeft hem wel eens,
en terecht, den man der tegenstrijdigheden genoemd. Bij de bestudeering van zijn
leven voelt men zich beurtelings van warme sympathie, beurtelings van afkeer
vervuld. Zijne hoofdfouten zijn: gebrek aan wilskracht en aan waarheidsliefde en
oprechtheid, ook tegenover zich zelven. Dat hij vasthoudend was en geduldig, en
zijn leven lang met onbegrijpelijke geestkracht gezocht heeft naar waarheid, echte
wetenschap, en wijsheid, doet aan het gezegde niets af. Voorts kon hij hoogmoedig
en ijdel zijn tot aan het waanzinnige toe. Schuld of ongelijk bekennen was hem
onmogelijk. Vandaar meer dan eens leugens en huichelarij. Maar ook kon hij
openhartig zijn, en zich klein, nietig, en zondig bekennen, vooral als hij zijn ziel tot
God ophief. Niettegenstaande de ongekend heftige en hooghartige wijze, waarop
hij tegenstanders placht te bejegenen, was hij toch goedhartig en zacht van aard;
voor de weinigen, die hem begrepen, een trouw, hartelijk, en hulpvaardig vriend,
en een aangenaam, geestig prater; in vele opzichten een groot kind. Zijne levenswijze
had hem menschenschuw gemaakt; hij was in zich zelven gekeerd en somber, stug
in den omgang, uiterst deftig in zijne manieren, onpractisch in zaken, in hooge mate
achterdochtig. Toch ging er van zijn persoon eene groote bekoring uit. Zelden kwam
hij uit huis; couranten en tijdschriften las hij niet; bijna alleen door briefwisseling
onderhield hij eenige gemeenschap met de buitenwereld. Toch was humor hem
gansch niet vreemd (zie: B. als humorist, in Gedenkb.); hij kon wel eens om zijn
eigen ongeluk lachen, een loopje met zich zelven nemen. In gezelschap, dat hem
niet beviel, placht hij over allerlei dingen te klagen, of paradoxen te verkoopen; zijne
groote scherpzinnigheid stelde hem dan gemakkelijk in staat, ze (met schijnbaren
ernst) tegen aanvallen te verdedigen. Een kostelijk verhaal van fijne ironie in zulk
een geval leest men in de Vad. Letteroef. 1832, Mengelw. p. 81. Dat er echter vele
zonderlinge stellingen waren, waarmede hij ernst maakte, behoeft nauwelijks
herinnerd te worden. Maar met al zijne groote gebreken en feilen heeft Bilderdijk
toch de liefde en de dankbaarheid des nageslachts niet verbeurd. Altijd zal men
veel van hem kunnen leeren; een wereld van gedachten ontsluit hij voor degenen,
die naar hem luisteren. Met Alberdingk Thijm zullen zij erkennen, van de beste
oogenblikken huns levens aan hem te danken. En als taal- en stijlleeraar is hij, door
zijne lessen en door zijn voorbeeld, onovertroffen. Hierom alleen zou hij voor onzen
tijd van heilzamen invloed kunnen zijn, wilde men hem slechts wat meer beoefenen.
Bilderdijk's verzamelde Dichtwerken verschenen van 1856-59 in 15 deelen te
Haarlem, door de zorg van d a C o s t a . Zijne prosawerken zijn nooit opnieuw
uitgegeven. In 1833 gaf G l i n d e r m a n eene chronologische Lijst van B.'s Werken,
en in 1853 B. K l i n k e r t eene alphabetische (gratis-bijvoegsel bij den Navorscher),
waarin ook de geschriften over B. vermeld worden. Aangevuld werden deze lijsten
door bijdragen van A. d e J a g e r (Algem. Let-
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terl. Maandschr. 1850; Rec. 1857; Vad. Letteroef. 1860, 1865; Leeskabinet 1870,
IV, 1). Van veel belang voor de bibliographie zijn ook de Bilderdijkiana, door H. d e
J a g e r in Nav. 1896-99 medegedeeld. Zie ook: Catalogus der Verzamelingen
Bilderdijk en van Lennep, aanwezig in de Boekerij der Kon. Akad. van Wetenschte
Amst. (Amst. 1887); ook den Catal. der Verzameling de Jager, in de Bibl. van de
Mij. der Nederl. Letterk. te Leiden. (Verslag van den bibliothecaris, 1906).
Aan W. M e s s c h e r t danken wij eene verzameling van 5 dln. Brieven van Mr.
W.B. (1836-37). De briefwisseling met vader en zoon T y d e m a n verscheen van
1866-67 in 2 dln. In 1873 gaf t e n B r u m m e l e r A n d r i e s s e , geholpen door
v a n V l o t e n , op laakbare wijze een verzameling brieven uit onder den titel: B.'s
Eerste Huwelijk, naar zijne briefwisseling met vrouw en dochter. Voorts verschenen
nog vele brieven in tijdschriften, enz. Zoo deelde K a l f f in het Tijdschr. Letterk.
XXIV, een 25-tal brieven van B. aan Feith mede; brieven aan Southey vindt men in
den Ned. Spect. van 1902. Zie: B.'s Brieven, in Gedenkb.
Over zijne Portretten zie men J.F.M. S t e r c k in Nav. 1891, 219, en in Gedenkb.
o
403. Ook Konst- en Letterb., 1849, N . 21 en 38. Zijne buste staat in het
Rijksmuseum. Geschilderd werd hij o.a. door Cuylenburg (1795, fraaie afb. in
Gedenkb.), van Bree, en Hodges. Talrijk zijn de gravures (Zie M u l l e r , Catal. Portr.,
en Gedenkb., tegenover p. 368 en 32.)
Van de levensbeschrijvingen moet in de eerste plaats genoemd worden het groote
werk van R.A. K o l l e w i j n : Bilderdijk, zijn Leven en Werken, naar oorspronkelijke
en voor een groot gedeelte onuitgegeven bescheiden samengesteld (2 dln. Amst.
1891). Het ontleent zijne groote waarde aan de ontzaglijke hoeveelheid verwerkt
en geordend materiaal, die het bevat. Maar te zeggen, dat de schrijver op B.'s
karakter, gedragingen, en geschriften het ware licht laat vallen, zou overdreven lof
zijn. Overigens zij naar A l l a r d P i e r s o n 's critiek (Gids 1891, IV) verwezen. Ook
A.T.A. H e y t i n g (pseud. G. v a n E l r i n g ) heeft in zijn boek: W. Bild., een
Dichterstudie ('s Grav. 1908) over Kollewijn's werk juiste dingen gezegd en
aangehaald. Het is een lexikon, een fundament, meer niet; en in dit opzicht kan het
niet hoog genoeg geprezen worden. Genoemd boek van H e y t i n g geeft een
overzicht van de verschillende meeningen, in den loop der tijden over B. als dichter
verkondigd, met tal van belangrijke citaten, en opgave van veel litteratuur. Terecht
beroemd is d a C o s t a 's werk De Mensch en de Dichter Bilderdijk (Haarl. 1859),
dat wel is waar B. wat al te volmaakt voorstelt, maar toch hooge waarde heeft, als
geschreven door iemand, die in 's mans ziel was doorgedrongen. Vroeger gaf da
Costa een Overzicht van het Leven en de Werken van Mr. W.B. en Vrouwe K.W.B.
geb. S., overgedrukt uit v.d. A a 's Nieuw Biogr., Anthol., en Crit. Wdbk. (1844). Van
belang is ook: W a p , Bild., eene bijdrage tot zijn Leven en Werken (Leiden 1874),
besproken door A. d e J a g e r , in Tijdsp. 1875. B a v i n c k 's B. als' Denker en
Dichter (1906) werd reeds genoemd. Als persoonlijkheid vindt men B. op zeer
verdienstelijke wijze geschetst in de volgende geschriften van W.G.C. B i j v a n c k :
De Jeugd van da Costa (Leid. 1894-96); Kumpel en B. (Gids, 1898, I, 314); Dorus'
Droefheid (Gids, 1901); Meded. over B. (Ned. Spect. 1889, 108); en De Zoon van
B. (ald. 3). Zie verder het artikel
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van S. G o r t e r in de Gids, 1869, IV; en dat van A. P i e r s o n , ald. 1886, I;
A l b e r d i n g k T h i j m , de Eer eens Grooten Meesters, ald. 1876, III; C.
S c h a r t e n , B.'s miskenning, ald. 1906; R.A. K o l l e w i j n , J. Halbertsma over B.,
in Gr. Ned. 1908, I; J.J.L. t e n K a t e , B. en da Costa (Amst. 1862); V o s m a e r ,
Vogels v. div. pluimage, beelden en studiën (1879) 127-147; en Ned. Spect. 1885,
185 en 1886, 96; A. K u y p e r , B. in zijne nationale beteekenis (1906); J. P o s t m u s ,
Calvin. Vertoogen (1906), en zijn Oud-Holland (1910). Vele tijdschriftartikelen vindt
men nog in P e t i t 's Repert. opgegeven.
In 1906 werd Bilderdijk's 150e geboortedag herdacht. Een Gedenkboek verscheen,
eene tentoonstelling werd te Amsterdam gehouden. Deze gaf aanleiding tot het
stichten van een B i l d e r d i j k - M u s e u m , welks rijke verzameling een der zalen
van Amsterdam's Gemeente-Museum vult.
Margadant

[Bilderdijk-Schweickhardt, Katharina Wilhelmina]
BILDERDIJK-SCHWEICKHARDT (Katharina Wilhelmina), tweede vrouw des
dichters (kol. 146), geb. te 's Gravenhage 3 Juli 1776, overl. te Haarlem 16 April
1830, dochter van den kunstschilder H e n d r i k W i l l e m S c h w e i c k h a r d t , en
van M a r i a J o s i n a v a n O l s t . Voor hare kennismaking met B. (te Londen in
1796) had zij reeds een treurspel geschreven, Fatal Love genaamd, waarvan later
(1808), onder den titel Elfriede, eene nederlandsche bewerking verscheen. In 1797
volgde zij Bilderdijk naar Duitschland, om tot haar dood lief en leed met hem te
deelen. Zij staat als voortreffelijke dichteres bekend. Hare verzen zijn fijngevoelig
en zuiver van vorm. Verscheidene dichtbundels gaf zij in het licht, hetzij alleen, hetzij
samen met haar man (Poëzy; De Overstrooming 1809; Gedichten voor Kinderen
1813; Treurspelen 1818; enz.). Van S o u t h e y 's Roderick gaf zij eene fraaie vertaling
in Alexandrijnen (Rodrigo de Goth, 2 dln. met aanteek. v. Bilderdijk, 's Gravenh.
1823-24). Hare verzamelde dichtwerken werden uitgegeven door d a C o s t a (3
dln. 1859).
Haar portret is gegraveerd door P. Velijn.
Zie: R.A. K o l l e w i j n , Leven van Bilderdijk; d a C o s t a , Overzicht van het Leven
en Werken van Mr. W. Bild. en Vrouwe K.W. Bild. Lijsten harer werken door
G l i n d e r m a n en K l i n k e r t , met de werken haars echtgenoots (zie kol. 163).
M u l l e r , Catal. Portr., en Bilderdijk- Gedenkb. tegenover bl. 32 en 144.
Margadant

[Bilderdijk-Woesthoven, Catharina Rebecca]
BILDERDIJK-WOESTHOVEN (Catharina Rebecca), geb. te Dantumawoude in
Friesland 25 (niet 21) April 1763, overl. te Amsterdam 1 Mei 1828. Nadere
bijzonderheden in het opstel over haren eersten echtgenoot (kol. 149). Na schei
ding van dezen (Amst. 25 Febr. 1802), hertrouwde zij te 's Gravenhage 3 Sept. 1809
met J o h a n L i e b r e c h t v a n W e s t r e e n e n , toen luitenant der koninklijke
gardekurassiers, wedr. van A l i d a J a c o b a O t t e r ; doch reeds 9 Mei 1810 werd
door de amsterdamsche vierschaar scheiding van tafel en bed tusschen hen
uitgesproken. Van haar verscheen (anonym): Ter gelegenheid van de
Verzoekschriften der Rotterdamsche Burgeren ter vernietiging van het zoogenaamde
Vrijcorps (1784); en Lazarus' Opwekking (Amst. 1785). Het aandoenlijke versje in
het X deel van B i l d e r d i j k 's Dichtw., beneden op bl. 446 (van 1786, niet van
1806), is niet van B., doch van zijne vrouw.
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Zie: R.A. K o l l e w i j n , Leven van Bilderdijk (Amst. 1891); T e n B r u m m e l e r
An-
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d r i e s s e , Bilderdijks' Eerste Huwelijk (Leiden 1873); en het artikel over K u m p e l
(I kol. 1254), alsmede de bronnen, aldaar aangehaald. Over haar geslacht zie men:
M.G. W i l d e m a n , Bild. en de Genealogie, in het Bild.-Gedenkboek (1906); en het
opstel van J.G. F r e d e r i k s in Ned. Spectator 1888, 312.
Haar portret is fraai gereproduceerd in genoemd Gedenkb., en in B.'s Eerste
Huw.; hare silhouette staat voor in den eersten druk van B.'s Ibn Doreid. Zie ook
het artikel Elter in dit deel.
Margadant

[Biltius, Cornelis]
BILTIUS (Cornelis), was vermoedelijk verwant aan den volgende. In de coll.
Semenoff te St. Petersburg is een stilleven, gemerkt: C. bilcius fecit 1654, en elders
worden 1672 en 1673 gedateerde stillevens met dood gevogelte genoemd.
Omstreeks dien tijd moet hij te Keulen en te Bonn gewoond hebben en in het
keurvorstelijk paleis te Brühl vindt men dan ook drie stukken van zijn hand met
tropeeën van krijgs- en jachtwapenen.
Zie: M e r l o , Köln. Künstler (2e Aufl. 1893) in voce; Kunstdenkmäler der
Rheinprovinz IV, 103; Catal. coll. Semenoff (1906) 17.
Moes

[Biltius, Jacobus]
BILTIUS (Jacobus), zoon van B a r t h o l o m e u s v a n d e r B i l t , was 1651 in
den Haag leerling van Carel Hardy en kwam daar 1660 in de confrerie Pictura. Later
trok hij naar Amsterdam, maar woonde 1671 met zijn vrouw te Antwerpen, waar 24
Juni van dat jaar bij hem aan huis met eenige andere Calvinisten het Avondmaal
gevierd werd. In 1672 kwam hij als meester in het gild te Antwerpen. Van zijn niet
vaak voorkomende schilderijen, voorstellingen van jachtbuit, is er een bij den hertog
van Portland op Welbeck Abbey 1655 en een in het gemeentemuseum te 's
Gravenhage 1676 gedateerd.
Zie: Oud-Holland II, 216; Obreens Archief IV, 78, 79; V, 131, 154; de Liggeren,
II, 416, 426; Catalogue du Musée d'Anvers (ed. 1863) 48, 49; T h i e m e u n d
B e c k e r . Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Binchorst, Hendrick]
BINCHORST (Hendrick), een te Leiden geboren schilder die daar 21 Mei 1603
trouwde met C o r n e l i a G e r r i t s d r . Hij is vóór 10 Nov. 1610 gestorven, toen
zijn weduwe hertrouwde met den schilder Jan Adriaenz. de Man.
Zie: Navorscher 1870, 567.
Moes

[Binkes, Christoffel]
BINKES (Christoffel), geb. te Amsterdam 17 Aug. 1791, overl. te Haarlem 21 April
1868, zoon van J o h a n n e s B i n k e s en S u z a n n a D o f f e r . Hij was grietman
van Wonseradeel, lid der 2e Kamer en lid van de Staten van Friesland. Hij huwde
te Bolsward 22 Nov. 1812 met E l i s a b e t h M u n t z , geb. 14 Dec. 1793 overl. te
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Sassenheim 2 Juni 1860, dochter van Mr. R u d o l p h u s M u n t z en A n n a M a r i a
M a n g e r . Zij hadden zeven kinderen.
Zie: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Wapenboek.
Breukelman

[Binkes, Johan Willem]
BINKES (Johan Willem), verdienstelijk en wetenschappelijk zeeofficier, geb. te
Bolsward 13 Mei 1828, overl. te 's Gravenhage 29 Mrt. 1891; zoon van den
voorgaande en van Elisabeth Muntz. Hij ontving zijne opleiding a/h. Kon. Inst. v/d.
Marine te Medemblik, werd 1 Oct. 1847 benoemd tot adelb. 1e kl. en doorliep
achtereenvolgens de verschillende rangen bij de Marine. Van 1 Apr. 1859 - 31 Aug.
1863 werd hij gedetacheerd a/d. Sterrenwacht te Leiden bij den hoogleeraar F.
Kaiser voor de verificatie van 's rijks zeeinstrumenten. Aldaar schreef hij een werkje,
getiteld: Over de nauwkeurigheid van de waarnemingen van maansafstanden met
de hulp-
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middelen van den tegenwoordigen tijd (Amst. 1861). Die nieuwe hulpmiddelen
waren: de nieuwe maantafelen van Hansen van 1859 en de prismacirkels van Pistor
en Martins, sedert 1859 bij de marine in gebruik. Hij gaf daarin zijne waarnemingen
in 't licht met die nieuwe hulpmiddelen in Leiden verricht van 15 Apr. - 26 Dec. 1860.
In 1864 woonde hij als 1e officier a/b. Zr. Ms. stoomschip ‘Metalen Kruis’ het gevecht
bij voor Simonoseki in Japan en de landing aldaar. Voor zijn gehouden gedrag
daarbij werd hij 4 Jan. 1865 benoemd tot ridder 4e kl. i/d. Militaire Willemsorde.
Weer in Nederland teruggekeerd, werd hij 23 Jan. 1867 benoemd tot lid der
commissie van toezicht over de bewerking van het Internationaal Seinboek en 1
Sept. 1867 tot officier-instructeur a/h. Kon. Inst. voor de Marine te Willemsoord, tot
het geven van onderwijs in de theoretische zeevaartkunde en de hydrografie. 31
Aug. 1872 werd hij uit die betrekking eervol ontheven en vertrok kort daarna als
kommandant van Zr. Ms. stoomsch. ‘Citadel van Antwerpen’ naar O.-I. In April 1873
kommandeerde hij bij de eerste Atjeh-expeditie de marinelandingdivisie en was
daarna gedurende korten tijd werkzaam als kommandant der maritieme middelen
aldaar. Voor zijn gehouden gedrag bij die expeditie werd hij bevorderd tot ridder 3e
kl. van de Mil. Willemsorde. 1 Oct. 1874 werd hij benoemd tot kommandant v/h.
Kon. Inst. v/d. Marine te Willemsoord, welke betrekking hij tot 31 Aug. 1879 vervulde.
1 Dec. 1879 werd hem het bevel opgedragen eener oefenings-divisie van vier
schepen, die eerst manoeuvreerden op den N. Atl. Oceaan en in de Caraïbische
Zee en op een volgenden tocht, in 1881, op den N. Atl. Oceaan en in de Middell.
Zee. 31 Juli 1881 werd hij, na terugkeer in Holland, eervol van dat kommandement
ontheven, terwijl hij 26 Juli 1881 benoemd was tot adjudant des Konings in
buitengewonen dienst.
In de N. Rott. Cour. van 5 Nov. 1882 schreef hij, na het vergaan van Zr. Ms.
monitor ‘Adder’ een artikel Over den toestand onzer Marine, en in 1883 schreef hij
eene studie: Over de verdediging van Nederland te water en de inrichting der vloot,
die in datzelfde jaar in Rotterdam werd uitgegeven. Hij maakte verder deel uit van
de staatscommissie voor de grondwetsherziening in 1882 onder presidium van
Heemskerk. 7 Aug. 1883 werd hij benoemd tot lid der commissie van samenwerking
van zee- en landmacht bij 's rijks verdediging, welke commissie 5 Juli 1884 werd
ontbonden. Inmiddels was hij 1 Mei 1883 bevorderd tot schout bij nacht. 30 Mei
1885 werd hij aangesteld tot kommandant der Zeemacht en chef v/h. Dep. v. Marine
in O.-I.; 16 Sept. 1887 werd hij bevorderd tot vice-admiraal; 16 Juni 1888 droeg hij
het bevel van kommandant der zeemacht enz. in O.-I. aan zijn opvolger over en
werd 1 Mrt. 1890 op pensioen gesteld. 29. Mrt. 1891 kwam hij plotseling aan eene
beroerte te overlijden. Hij was gehuwd met T i t i a L e m k e . Zijne eenige dochter
is gehuwd met den vice-adm. A.G. Ellis.
Geraadpleegde bronnen: Register v/h. Marinedepartement; B a c k e r D i r k s ,
de Nederl. Zeemacht II; Jaarboek v/d. Kon. Ned. Zeemacht 1879/80, 233 e.v. en
id. 1880/81, 217 e.v. (reisrapporten).
Hoos

[Binneman, Wouter Jansz.]
BINNEMAN (Wouter Jansz.), de zoon van den zilverdraadtrekker J a n W o u t e r s z .,
was een plaatsnijder, die vooral voor den boekhandel gewerkt heeft. Door hem is
de titel van de door J o h . v a n S o m e r e n in 1668 uitgegeven Historia sacra et
profana gegraveerd. Later ver-
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huisde hij naar Engeland, waar hij 21 Aug. 1688 als weduwnaar hertrouwde.
Zie: Obreen's Archief VII, 253; L e B l a n c , Manuel I, 344; v o n W u r z b a c h ,
Niederl. Künstlerlexicon, in voce.
Moes

[Birrius, Daniel]
BIRRIUS (Daniel), geb. omstreeks 1685, huwde te Amsterdam in 1713 A m e l i a
P e r l i n g . Vermoedelijk is hij als dilettant de maker van een zwartekunstprentje
met zijn naam in het Prentenkabinet te Amsterdam, een vrouwenkop voorstellend.
Moes

[Bislick, Jan Jansz. van]
BISLICK (Jan Jansz. v a n ) was 1620 als leerling-portretschilder en 1625-1629
leerling-beeldhouwer in het gild te Utrecht.
Zie: S. M u l l e r F z ., Schildersvereenigingen te Utrecht, 114, 120.
Moes

[Bispinck, Barend]
BISPINCK (Barend), een schilder, de zoon van J o o s t B i s p i n c k , een artillerist
geboortig van Lippe, is te Dordrecht geboren, maar werd in 1646 te Utrecht leerling
van Jan Both. Later kwam hij weer naar Dordrecht terug en trouwde daar 29 Dec.
1654 met M a r i a v a n D i e m e n , uit een aanzienlijke familie. Nadat zijn vrouw
in Nov. 1655 gestorven was, verhuisde hij naar den Haag, vertoefde 13 Juli 1657
te Leiden en nog in hetzelfde jaar te Hulst.
Zie: Oud-Holland V, 156; XX, 63; XXI, 112; H o u b r a k e n II, 345; T h i e m e
u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bisschop of Biscop]
BISSCHOP of BISCOP. Vier leden van dit aanzienlijke rotterdamsche geslacht
hebben in de 15de eeuw in de regeering hunner vaderstad gezeten.
A d r i a e n J a n s z . B i s c o p treffen wij in 1453 en ook later als schepen aan;
in 1466 en 1479 was hij burgemeester; zijn broeder P i e t e r J a n s z . B i s c o p
was o.a. in 1461 en latere jaren schepen en in 1469 en 1480 burgemeester. De
zoon van Adriaen, F l o r i s A d r i a e n s z . B i s c o p bekleedde verschillende kleine
stedelijke ambten en had van 1495-1529 zitting in de vroedschap. Pieter Jansz.
was de vader van W i l l e m P i e t e r s z . B i s s c h o p , die van 1484-1520 in de
regeering zat, vroedschapslid was van 1495-1520 en herhaaldelijk burgemeester
tusschen 1500 en 1517.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Jaarboekje IX (1911) 104 en 187.
Wiersum

[Bisschop, Abraham]
BISSCHOP (Abraham), de jongste zoon van Cornelis B., is 9 April 1670 te Dordrecht
geboren en 3 Dec. 1730 te Middelburg gestorven. Behalve portretten heeft hij
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voornamelijk kamerdecoraties met vogels geschilderd. In 1711 schilderde hij
orgeldeuren in de kerk te Goes en in 1715 kwam hij in het gild te Middelburg. Een
schilderij met watervogels in het museum te Dordrecht is gemerkt: A. B u s s c h o p
1718. In 1720 was te Middelburg Arnoldus Campagne zijn leerling.
Zie: H o u b r a k e n II, 222, 223; Oud-Holland V, 160; Obreen's Archief VI, 237,
239, 241; N a g t g l a s , Levensb. v. Zeeuwen II, 1042.
Moes

[Bisschop, Christoffel]
BISSCHOP (Christoffel), geb. te 's Gravenhage omstreeks 1763, kwam in 1779 op
de teekenschool van Pictura, waar hij in 1784 een zilveren medaille kreeg. Als ‘pictor’
werd hij 4 Jan. 1788 in het album der leidsche universiteit ingeschreven. Vermoedelijk
vertoefde hij nog te Leiden toen hij de door P. de Mare gegraveerde prent ter
verheerlijking van den 11 Maart 1794 daar vermoorden student Samuel van Schaak
ontwierp. Na in 1809 chef de bureau aan het ministerie van oorlog geweest te zijn,
kreeg hij bij de inlijving zijn ontslag en trok hij zich in 1819 met zijn vrouw en
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dochter in Gelderland terug. Hij heeft in navolging van Jamon een aantal dierstudies
geëtst.
Zie: Oud-Holland XIX, 235; Obreen's Archief IV, 145; Album Stud. Acad. Lugd.
Bat. kol. 1159; K r a m m (die hem verkeerdelijk C h r i s t i a a n noemt) in voce en
Suppl.; N a g l e r , Monogr. 1, 2336.
Moes

[Bisschop, Cornelis]
BISSCHOP (Cornelis), schilder te Dordrecht, geb. te Dordrecht 12 Febr. 1630 en
daar begr. 21 Jan. 1674, was de zoon van J a c o b D i o n y s B. en A n n e k e v a n
B e v e r e n . Evenals zijn moeder behoorde ook zijn vrouw, G e e r t r u y t v a n
B o t l a n d , met wie hij 26 Oct. 1653 huwde, tot den aanzienlijken stand. Hij was
leerling van Ferd. Bol en schijnt er zich voornamelijk toe bepaald te hebben houten
poppen te beschilderen. Daarnevens heeft hij echter behalve portretten ook
verdienstelijke genrestukken geschilderd. Zijn vermogen werd in 1667 op 2000 pond
getaxeerd. Zijn vroegtijdige dood heeft het plan van den koning van Denemarken
verhinderd om hem tot zijn hofschilder te benoemen. Tot zijn beste werken behoort
een appelschillende vrouw (1667) in het Rijksmuseum te Amsterdam, en interessant
is ook het regenten- en regentessenstuk van het Gasthuis te Dordrecht (1671) in
het museum aldaar. Hij schreef zijn naam ook wel eens B u s s c h o p . In het museum
te Dordrecht is zijn in 1668 gedateerd zelfportret. Van zijn elf kinderen zijn Abraham
en Jacobus ook als schilder bekend geworden, terwijl drie dochters eveneens de
kunst beoefend moeten hebben. Jacob van de Roer was een leerling van hem.
Zie: H o u b r a k e n II, 220-222; M o n c o n y s , Journal des voyages II (Lyon 1666)
128; Oud- Holland V, 156-159; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler,
in voce; M a r t i n e n M o e s , Oude Schilderk. in Nederl. I, 31.
Moes

[Bisschop, J.]
BISSCHOP (J.) is de vermoedelijke maker van een niet gemerkte maar met oud
schrift als een werk van hem aangeduide ets in 's Rijks Prentenkabinet te Amsterdam,
een grijzaard voorstellend, die op een landweg door een hond aangeblaft wordt.
Het is werk uit het laatst der 18de eeuw.
Moes

[Bisschop, Jacobus]
BISSCHOP (Jacobus), zoon en leerling van Cornelis, is Febr. 1658 te Dordrecht
geboren. Na den vroegtijdigen dood van zijn vader bezorgde hij het beschilderen
der houten poppen en eerst in 1686, toen zijn jongere broeder Abraham dit werk
over kon nemen, kwam hij op het atelier van Augustinus Terwesten in den Haag,
om zich te bekwamen in het decoratieschilderen. Later naar Dordrecht teruggekeerd,
was hij daar 1695 en 1696 in het bestuur van het gild.
Zie: H o u b r a k e n II, 222. Oud-Holland V, 159, 190; Obreen's Archief V, 152;
VII, 96, 97.
Moes

[Bisschop, Jan]
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BISSCHOP (Jan), geb. te Rotterdam in 1680, overl. aldaar 5 Maart 1771, was de
zoon van E z a u J a n s z . B. en A n n e t j e J a n s C r a s . De vader oefende het
beroep van garentwijnder uit. Toen hij in 1729 stierf, zetten Jan en zijn broeder
P i e t e r (gest. 1 Juni 1758) de zaak voort en brachten deze tot grooten bloei.
Maar daarnaast legden zij eene verzameling aan van schilderijen, prenten, boeken,
munten, porselein, schelpen en andere merkwaardigheden, die een groote
vermaardheid had. De rotterdamsche dichter Dirk Smits wijdt er een gedicht aan
en zoowel binnen- als buitenslands stelde men er prijs op ze te kunnen bezichtigen.
Prins Willem V en zijn gemalin bezochten ze in 1768 en ook van buitenlandsche
bezoekers wordt meer dan eens
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melding gemaakt. Na den dood van Jan werd de verzameling spoedig uit elkaar
gerukt. De boeken werden reeds 5 Juni 1771 verkocht, de teekeningen en prenten
24 Juni en de porseleinschatten 15 Juli van hetzelfde jaar nog. Voor deze
verkoopingen waren gedrukte catalogi beschikbaar gesteld; van alle drie berust
thans nog een exemplaar in de Bibliothèque Nationale te Parijs. Een catalogus van
de teekeningen en prenten is aanwezig in het Mauritshuis te 's Gravenhage, terwijl
in het museum Meermanno-Westreenianum aldaar een catalogus van het porselein
bewaard is gebleven. De verzameling schilderijen, medailles en schelpen werd
echter in haar geheel overgedragen aan de familie Hope te Amsterdam. Van de
schilderijen had G e r a r d H o e t omstreeks 1752 reeds een opsomming gegeven
in het tweede deel van zijn: Catalogus of naamlijst van schilderijen. De catalogus
van het geheele kabinet, bij den dood van Jan bestaande uit 233 stukken, is gedrukt
in Oud-Holland XXVIII (1910) 161.
Beide broeders behoorden tot de in 1700 vereenigde Vlaamsch-Waterlandsche
Doopsgezinde gemeente en hebben zoowel voor hare geestelijke als stoffelijke
belangen veel gedaan. Wat de laatste aangaat, had reeds Pieter, evenals zijn
ouders, een aardig sommetje aan de gemeente gelegateerd. Maar Jan, de laatst
overgeblevene der familie, benoemde, na bespreking van een aantal legaten, zijne
gemeente tot eenig erfgenaam, waardoor deze de beschikking kreeg over een groot
kapitaal. Zij maakte daarvan gebruik om een nieuwe kerk te bouwen, die reeds in
1775 ingewijd kon worden.
Van Jan Bisschop heeft een portret bestaan, geschilderd door Alexander, terwijl
beide broeders samen zijn afgebeeld èn door Aart Schouman èn door Jan Stolker
(1759). Geen van alle is echter bewaard gebleven, althans opgespoord kunnen
worden.
Zie: Rott. Jaarboekje VIII (1910) 50; Oud-Holland X (1892) 219; Bijdr. en Meded.
Hist. Gen. XX (1899) 203 en XXXIII (1912) 359; C r a a n d i j k , Gedachtenisrede bij
het 100-jarig bestaan van het kerkgebouw der Doopsgezinde Gemeente te Rotterdam
(Rott. 1875) 22; De Zondagsbode XIX (1906) no. 18 en Questiunculae historicae I
(1908) 160.
Wiersum

[Bisschop, Willem]
BISSCHOP (Willem), geb. te 's Gravenhage 12 Nov. 1827, overl. te Delft 23 Jan.
1889, zoon van D i r k B i s s c h o p en E l i z a b e t h J a c o b a d e L u s s a n e t
d e l a S a b l o n i è r e . Hij ontving zijn opleiding aan het haagsche gymnasium en
sedert 1845 aan de leidsche academie, waar hij als student in de letteren werd
ingeschreven. In weerwil van het onderwijs van Bake, Peerlkamp, Cobet e.a. wijdde
hij zich spoedig aan de studie der nederlandsche letteren; 27 Mei 1851 promoveerde
hij op een Specimen litterarium inaugurale continens Annotationes criticas ad
Xenophontis Anabasin (L.B. 1851). In Sept. d.a.v. werd hij leeraar in de klassieke
talen aan het Instituut Schoonoord bij Rijswijk. Daar zette hij zijn studiën over
nederlandsche taal en Ietterkunde voort; daarmede in overeenstemming waren de
ambten door hem later bekleed. In Juli 1853 werd hij benoemd tot leeraar in
nederlandsch en geschiedenis aan het nieuw opgerichte gymnasium te Dordrecht;
in Sept. 1860 volgde hij Fruin op als prorector van het Ieidsche gymnasium. Hij
doceerde daar geschiedenis; tevens werd hij secretaris der commissie voor taalen letterkunde en in Oct. 1862 bibliothecaris van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde. Gehoor gevende aan zijn voorliefde voor het middelbaar onderwijs
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aanvaardde hij in Sept. 1867 een benoeming tot leeraar in nederlandsch en
geschiedenis aan de nieuwe R.H.B.S. te Leeuwarden. In 1871 volgde hij de Veer
op als directeur der H.B.S. te Delft. welk ambt hij tot zijn dood heeft bekleed. Hij
huwde in Aug. 1862 te Dordrecht J a c o b a v a n D o r s s e r .
Bisschop's arbeid droeg vooreerst een lexicographisch karakter; hij gaf o.a. een
Nalezing op de ‘Proeve over den invloed van Bilderdijks Dichtwerken op onze taal’
van dr. A. de J a g e r (Nieuw Arch. v. Ned. Lett. I, 71 vlg., 149 vlg.), een nieuwen
druk van P. W e i l a n d 's Handwoordenboek (Dordr. 1857) en een studie Het
Dordsche taaleigen (Taalgids IV, 27 vlg.); zijn groote lexicographische nalatenschap
berust in de bibliotheek van de Maatsch. der Ned. Lett. Van zijn verdere
wetenschappelijke werkzaamheid moeten vooral worden genoemd zijn studiën over
Willem van Hildegaersberch en Justus van Effen. Hij gaf uit de Gedichten van
W i l l e m v a n H i l d e g a e r s b e r c h .... met inleiding, aanteekeningen en
woordenlijst ('s Grav. 1870; met E. V e r w i j s ) en publiceerde Justus van Effen
geschetst in zijn leven en werken. Bijdrage tot de geschiedenis der letterkunde in
de 18e eeuw. Uitgegeven door het Prov. Utr. Gen. v.K. en W. (Utr. 1859), een
uitnemende studie, waarin van Effen voor het eerst kritisch en waardeerend is
behandeld. Op zuiver historisch gebied onderzocht Bisschop De woelingen der
Leicestersche partij binnen Leiden 1586 en 1587 (Leiden 1867. Progr. v.h. Sted.
Gymn. te L.), een gewichtige bijdrage tot de kennis van een belangrijk, toen nog
weinig gekend tijdvak.
Zie: W.N. d u R i e u in Levensb. Letterk. 1889, 358 vlg. met Lijst der geschriften
en Overzicht der werken, gebruikt door dr. W B. ten behoeve van zijne verzamelingen
van Ned. woorden.
Brugmans

[Blaauw, Pieter Aartz.]
BLAAUW (Pieter Aartz.), geb. te Hoorn 2 Nov. 1744, overl. te Medemblik 2 Dec.
1808, was van zijn ambacht schipper in dienst van de Admiraliteit, maar zonder
leermeester heeft hij zich zóó degelijk in de beeldende kunst geoefend, dat hij
beeldhouwwerk voor de schepen kon leveren en in navolging van Backhuyzen
zeestukken teekenen en schilderen. Een dergelijk teekening van 1804 is in de
Albertina te Weenen.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 338; v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex.,
in voce.
Moes

[Blaeuwbeck, of Blaeuwbeek]
BLAEUWBECK, of B l a e u w b e e k , was majoor-commandant der zeesoldaten,
ingescheept op de vloot, die onder bevel van den oud-gouv.-gen. Hendrik Brouwer
op last der W.I. Comp., van Brazilië uit, tijdens het bestuur van graaf Maurits van
Nassau, een tocht ondernam ten einde de Spanjaarden in Chili afbreuk te doen. De
schepen vertrokken daartoe half Jan. 1643 van Recife (Pernambuco) en kwamen,
rond Kaap Hoorn, in de maand Mei op de Noordkust van Chiloë aan, daar waar
thans Ancud ligt, toenmaals naar den vlootvoogd Brouwershaven genoemd. B.
volvoerde de landingen en krijgstochten op genoemd eiland en den nabij gelegen
vasten wal van Chili met ± 300 soldaten, in 3 compagnieën verdeeld, onder hem
en de kapiteins Oosterman en Flori. Toen, na den dood van Brouwer op 7 Aug., op
last van zijn vervanger, kapitein Herckmans, te Valdivia een sterkte was gebouwd
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en gesteld onder het bevel van B., mislukte deze poging tot vestiging geheel, doordat
de Indianen, hoewel zij de Nederlanders als hunne bevrijders beschouwden, geen
lust hadden, deze van levensmiddelen te blijven voorzien en voor hen in de
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goudmijnen te werken. Aangezien de hoognoodige hulp uit Brazilië eveneens
achterwege bleef, keerde de vloot met de troepen in October derwaarts terug en
kwam in December weder te Recife aan.
Zie: Journael ende Historis Verhael van de Reyze gedaen by Oosten de Straet
le Maire, naer de custen van Chili onder het beleyt van den Heer Generael Hendrik
Brouwer, in den jare 1643 voorgevallen, vervatende de Chilesen manieren, handel
en ghewoonten ... (Amst. bij Broer Jansz. 1646); T i e l e , Bibliogr. v. Land- en
Volkenk. (1884).
Mulert

[Blanc, Theodorus du]
BLANC (Theodorus d u ), alias C a n d i d u s , Ord. S. Crucis, geb. 1613 of 1614 te
Hoei (België), overl. 16 Apr. 1692 te St. Agatha bij Kuik. Hij was aldaar een tijdlang
prefect der sinds 1630 door den prior H.W. Verheyen aan het klooster verbonden
school voor humaniora en wijsbegeerte, later prior en prefect eener soortgelijke
school in het klooster te Maaseyck (België), sinds 1671 prior van het
Kruisheerenklooster te St. Agatha, welke waardigheid hij echter in 1677 nederlegde;
zijn geschilderde beeltenis (1689, aet. 75) wordt aldaar bewaard. Zijn latijnsche
verzen worden geroemd en werden in drie bundels uitgegeven: Symbola Trinitatis
etc. (Roerm. 1663); Altera Clavis Coeli Misericordia etc. (Roerm. 1676); Clypeus
metricus pro Immaculata Conceptione Deiparae Virginis (1684). Verder wordt van
hem in hs. te St. Agatha bewaard: Corte Deductie van Ons Godshuys St. Agatha
der Canonicke Ordens van het Helich Cruys, waarin hij in het bijzonder spreekt over
de verhouding van het klooster tot de prinsen van Oranje en over de bescherming
van dezen genoten.
Vgl. C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 64,
82 v.v. 93, 97-108, 202; II, 128.
Brandsma

[Blanckenburg, Gerbrandt van]
BLANCKENBURG (Gerbrandt v a n ) was organist van de Sint Janskerk te Gouda.
In 1654 publiceerde hij bij den uitgever Paulus Matthysz. te Amsterdam op diens
verzoek een Onderwyzinge hoemen alle de toonen en halve toonen, die meest
gebruyckelyck zyn, op de handt-fluyt zal konnen 't eenemael zuyver blaezen (een
moderne herdruk verscheen voor 1871 (Caecilia 1871, 79); 23 Nov. 1694 legde hij
een notarieele verklaring af wegens zijn financieele verhouding tot den orgelmaker
Jacob Cool te Dordrecht, die aan het orgel te Gouda werkzaamheden had verricht
(Alg. nederl. Familieblad XII (1895) 35; het jaartal 1664 daar genoemd is fout).
E i t n e r , Quellen-Lexicon II (1902) 62) verwart hem met zijn zoon Quirinus, die
volgt.
Enschedé

[Blanckenburg, Quirinus van]
BLANCKENBURG (Quirinus v a n ), geb. te Gouda in 1654, overl. te 's Gravenhage
in of kort na 1739, zoon van den voorg., leerde de eerste beginselen der muziek uit
den tweeden druk van een in 1645 bij Jansonius te Amsterdam verschenen (mij
niet bekende) Rudimenta musica latino belgica (Elem. mus. 128) en werd verder
onderwezen door zijn vader, die zich door aankoop op de hoogte hield van de
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moderne italiaansche muziek (t.a.p. Voorrede sub 7). Het vormde hem tot een
modern musicus, waarvan hij, niet ouder dan 22 jaar, kon doen blijken. In 1676 door
het stadsbestuur van Gouda aangewezen als deskundige bij het bestellen bij Pierre
Hemony te Amsterdam van een nieuw klokkenspel voor de Janskerk te Gouda, liet
hij, brekende met de traditie, voor het onderste octaaf een cis- en een disbel gieten
De delftsche musicus Dirk Schol, belast met het keuren van het spel na levering,
achtte die bellen onnoodig: van Blanckenburg verdedigde zich in
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een verloren gegaan boekje (Elem. mus. Voorrede sub 23), wat een antwoord van
Hemony uitlokte (De on-noodsakelykheid en ondienstigheid van Cis en Dis in de
bassen der klokken, Delft, 1678) (zie nader over dezen goudschen carillonstrijd mijn
Dertig jaren muziek in Holland, 28 vlg.). 4 Dec. 1679 werd hij als jurist ingeschreven
in het leidsche Album studiosorum. In Leiden kwam hij in aanraking met den
Cartesiaan Burch. de Volder en den duitschen musicus-filosoof Zumbag van Koesfeld
en eerst onder diens invloed besloot hij de academische studie vaarwel te zeggen
en zich geheel aan de muziek als vak te geven (Elem. mus. Voorrede sub 8). Of hij
te Leiden nog eenigen graad behaald heeft, blijkt niet; het in 1739 gepubliceerde
portret kent hem toe het praedicaat Philosophiae, Medic. ac Lib. artium l[icentiatus].
In 1687 is hij organist van de Hofkapel (Walsche kerk) te 's Gravenhage
(Bouwsteenen II, 163), wellicht was hij dit reeds in 1684, toen hij 11 Mei van dat
jaar contracteerde met Cath. Henrickx te Rotterdam over het geven van muzieklessen
aan haar zoon Carolus de la Fosse (Alg. nederl. Familieblad XII (1895) 35). 19 Sept.
1687 en 25 Juni 1688 geeft hij aan Burgemeesteren van 's Gravenhage uitvoerige
rapporten over de bellen door Melchior de Haze te Antwerpen gegoten om als nieuw
carillon te dienen op den Groote Kerkstoren aldaar (J a n s e n , Het klokkenspel van
den haagschen St. Jacobs-toren 37, 95, 107). Uit een acte van 27 Aug. 1698 blijkt
hij gehuwd te zija met C a t h a r i n a d e G u i s e (Alg. nederl. Familiebtad als
boven). 12 Nov. 1699 wordt hij aangesteld tot organist van de Nieuwe Kerk te 's
Gravenhage, waarin door Johannes Duyschot een orgel gebouwd zal worden, dat
in 1702 werd gekeurd (H e s s , Dispositien, 35; Kunstbode 1881, 210); tusschen
1699 en 1702 was hij dus organist van de Nieuwe èn van de Walsche Kerk. In 1715
koopt hij een huisje in het Hartogstraatje (Alg. ned. Familieblad als boven). Als
keurmeester van nieuwe orgels fungeert hij in 1720 in de Remonstrantsche kerk te
Amsterdam (M o l l , Studien en bijdragen III, 506) en in 1726 in de Oude Kerk te
Amsterdam (E n s c h e d é , Gerardus Havingha 28). Vier jaar te voren (22 Sept.
1722) had hij geadviseerd over het orgel in de St. Laurens te Alkmaar, uit welk
advies blijkt, dat een niet genoemde blinde leerling van hem naar het vaceerende
organistschap aldaar gedongen had (t.a. p. 36). In 1725 op de proef gesteld, bracht
hij de opgaaf er technisch goed af een fuga te schrijven over een opgegeven thema,
welk thema eveneens voor dat doel gebruikt is door Händel: hij noemt deze als
zijnde opgegeven werk een fuga obligata (Elem. mus. 149). In 1733 bij het huwelijk
van den stadhouder Willem IV met prinses Anna van Engeland (18 Oct.) gaf hij een
contrapuntische aardigheid genaamd De verdubbelde harmony (Bouwsteenen I,
5/6), waarover hij brieven van instemming kreeg van Händel te Londen, en van Fux
en Caldara te Weenen (Elem. mus. 149), 15 Nov. 1731 krijgt hij octrooi van de
Staten van Holland en Westfriesland op zijn Clavecimbel- en orgelboek en de daarbij
behoorende Elementa musica, welk octrooi hij 2 Sept. 1737 overdoet aan den
boekverkooper Laurens Berkoske te 's Gravenhage. In dit Clavecimbelboek tracht
hij door rhythmische veranderingen overeenkomstig den zoetvloeienden
italianiseerenden stijl van Corelli de midden-zestiende-eeuwsche psalmwijzen met
behoud der intervallen te moderniseeren. Onder de theoretische beschouwingen
in het voorwerk trekt de aandacht een stelsel van blinden-notenschrift door
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uit speelkaarten figuren te knippen en op te plakken; een dusdanig geplakt psalmboek
door Anthony van Raay, organist te Arnhem 1736 is in verzam. Enschedé. De
Elementa musica zijn blijkens p. 149 geschreven in September 1738, toen hij dus
84 jaar was. De conjectuur (Tijdschr. muziekgesch. VIII (1908) 34, 35), dat hij in
1712 en 1713 als praeceptor met Friedrick Ludwig, hertog van Wurtemberg en Teck
in Duitschland en Italië geweest zou zijn, lijkt weinig geloofwaardig. In de Elementa
musica (148) bericht hij muziek geschreven te hebben onder het pseudoniem d i
C a s t e l b i a n c o . Hij schreef behalve zijn verloren klokopstel uit 1678 en eenige
korte stukjes in autograaf 1712 of 1713, berustende in de universiteits-bibliotheek
te Rostock en gedeeltelijk uitgegeven door Ernst Praetorius in Tijdschr. muziekgesch.
VIII (1908) 25 vlg.:
Fuga obligata 1725 (afgedrukt echter zijn Elementa musica); Clavecimbel- en
orgelboek der gereformeerde psalmen en kerkgezangen, met de zelfde noten die
de gemeinte zingt tot vloeijende maatzangen gemaakt ('s Gravenhage, Laurens
Berkoske 1732; 2e verm. dr. fransch-hollandsche editie 's Gravenhage, Laurens
Berkoske 1745; 3e dr. 's Gravenhage, J. Berkoske 1757 (adv. Opr. Haarl. Crt. 20
Dec. 1757). titeluitgaaf (?) 's Gravenhage, Wed. O. van Tholl & Zoon 1772 (gec.
F o r k e l , Lit. 150); Ps. I overgedrukt in K ö r n e r & R i t t e r , Der Orgelfreund VII
nr. 46; De verdubbelde harmony, in een voor dezen onbekend doorluchtig musyc,
waarvan de bas en de wys doen zien, hoe in de helft het geheele bestaat, en hoe
twee een en een twee zyn enz. ('s Gravenh. Laurens Berkoske, 1733; een fransche
editie in vermeerderden druk wordt als zullende verschijnen aangekondigd Elementa
musica 1739 titel verso; in veiling cat. W.J.F. Nieuwenhuysen, Utr. nr. 728 was in
duplo van B l a n k e n b e r g La double harmonie d'une musique algébraique 1733);
Elementa musica of niew licht tot het welverstaan van de musiec en de bascontinuo
('s Gravenhage, Laurens Berkoske 1789, 2 dln. met doorl. pagineering); Verzameling
van verscheiden muzykstukken voor de clavecimbel (gec. J a n s e n t.a. p. 108).
Zijn portret door Creite naar J.J. Nachenius met 4 reg. vers door J. de Meester
is genaaid in de Elementa musica.
In 1893 en 1895 zijn in 's Gravenhage nieuwe straten naar hem genoemd (Die
Haghe, 1910, 367).
Zie, behalve de aangehaalde bronnen: F o r k e l , Allgemeine Litteratur der Musik
(1792) Tijdschr. muziekgesch. I (1885) 90 vlg.; E n s c h e d é , Gerardus Havingha
28, 36, 53, 69; v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux Pays-Bas I (1867) 56-72.
Enschedé

[Blanckerhoff, Jan Theunisz.]
BLANCKERHOFF (Jan Theunisz.), geb. te Alkmaar 10 Jan. 1628 en 2 Oct. 1669
in de Westerkerk te Amsterdam begraven, kwam al in 1640 op het atelier van Arent
Teerling en heeft daarna nog onderwijs genoten van Pieter Schayenborg, Caesar
van Everdingen en Gerrit de Jong. Daar hem in de schildersbent te Rome, waar hij
meer dan eens vertoefd heeft, de naam J a n M a a t gegeven is, zal hij zich toen
reeds vooral met het schilderen van zeestukken beziggehouden hebben. 18 Oct.
1649 kwam hij in het gild te Alkmaar en 5 April 1659 ondertrouwde hij te Amsterdam
met C a t h a r i n a v a n W y c k . Daar is hij sedert blijven wonen, het laatst in de
Elandstraat, en niettegenstaande de aanzienlijke opdrachten, die hem verstrekt zijn,
stierf hij in zeer behoeftige omstandigheden. In Dec. 1663 had de Admiraliteit van
het Noorderkwartier te Hoorn hem 800 gulden betaald voor zijn Slag op de Zuiderzee,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

175
nu nog in het museum te Hoorn aanwezig. 8 April 1665 en 18 Febr. 1666 kreeg hij
van de Admiraliteit verlof, resp. op de schepen van de kapiteins Dirck Schey en
Willem van der Zaan mee uit te zeilen, om den zeeoorlog van nabij te bestudeeren.
Zijn vrij zeldzaam voorkomende zeestukken zijn vlot maar oppervlakkig geschilderd.
Aernout Smit was een leerling van hem.
Zie: H o u b r a k e n II, 198-200 (waar denkelijk ten onrechte gezegd wordt, dat
hij ook de expeditie naar Kreta in het voorjaar van 1669 meegemaakt heeft); Obreen's
Archief II, 30, 48; VI, 294, 295; Oud-Holland I, 9, 14, 15, 89-91; XI, 137; XVIII, 181,
182; Kunstkronijk VI, 38-40; Navorscher 1853, 161; H o f s t e d e d e G r o o t ,
Houbraken 83; C.W. B r u i n v i s , Beeld. kunstenaars te Alkmaar 7; T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Blankenheym, Carolus Jacobus]
BLANKENHEYM (Carolus Jacobus), geb. 15 Nov. 1767 te Rotterdam, overl. aldaar
18 Juni 1835, was een zoon van G e r a r d u s B l a n k e n h e y m en A l l e g u n d a
d e L u y k . Nadat hij als roomsch-katholiek eerst van de regeering uitgesloten was
geweest, maakte de omwenteling hem in 1796 schepen, wat hij tot 1802 bleef. In
1806 werd hij opnieuw in dit college benoemd, terwijl hij van 1803-1808 ook in een
kleiner stedelijk college zitting had. In dit laatste jaar werd hij benoemd tot wethouder,
welke titel in 1811 veranderd werd in dien van adjunct-maire. Van Juni-Nov. 1813
bekleedde hij het burgemeesterschap. Tot zijn dood was hij verder bijna
onafgebroken lid van de municipaliteit of den raad, en van 1824-1835 van het college
der wethouders, terwijl koning Lodewijk hem em zijn verdiensten benoemd had tot
staatsraad in buitengewonen dienst. Sinds 1833 was hij bovendien lid der Provinciale
Staten. Hij was 13 April 1791 te Rotterdam gehuwd met M a r i a M o s m a n s van
's Hertogenbosch.
Bij gelegenheid van zijn benoeming tot maire verscheen een gedicht van H.
H i l l e b r a n d , Het verheugd Rotterdam enz.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. II. 231, 312 vIg. en 352 vlg., waar
enkele onjuistheden voorkomen.
Moquette

[Blankenheym, Dominicus]
BLANKENHEYM (Dominicus). Twee personen van dezen naam, n.l. oudoom en
neef, hebben korter of langer tijd zitting gehad in de stedelijke regeering te Rotterdam.
De eerste, ged. te Rotterdam 2 Nov. 1729, overl. aldaar 30 Jan. 1806, was een
zoon van C a r o l u s B l a n k e n h e y m en M a r i a B o s s e y . Het jaar 1795 bracht
hem, den roomsch-katholiek, in den raad, maar nog datzelfde jaar werd hij weder
ambteloos burger. Hij was 30 April 1760 te Rotterdam gehuwd met C a t h a r i n a
Josepha Block.
De tweede, geb. 25 Maart 1797 te Rotterdam, was een zoon van Carolus Jacobus
Blankenheym en Maria Mosmans. In 1831 nam hij deel aan den Tiendaagschen
veldtocht als kapitein der derde compagnie van het eerste bataillon der rotterdamsche
schutterij. Van 1835-1867 zat hij onafgebroken in den rotterdamschen raad en
bekleedde van 1851-1862 het wethouderschap. Reeds vroeger gekozen tot lid der
Prov. Stat. van Zuid-Holland, was hij sinds 1849 lid van de Eerste Kamer der
Stat.-Gen. en meermalen voorzitter daarvan. Hij was ridder der Militaire Willemsorde
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4de klasse. Hij was gehuwd met C h a r l o t t a T h e r e s i a A l p h o n s i a d e
K u y p e r , en stierf 6 Sept. 1872.
Zijn broeder G e r a r d u s A r n o l d u s , geb. 14 Juli 1800, overl. 10 Mrt. 1888,
directeur der
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rotterdamsche gasfabriek, jaren lang lid van de Kamer van Koophandel en in 1848
lid der Prov. Stat. van Zuid-Holl. geworden, was te Rotterdam gehuwd met P a u l i n a
Johanna Cornelia Driebeek.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Blankert, Cornelis]
BLANKERT (Cornelis) kwam in 1743 als patroonteekenaar in het St. Lucasgild te
Haarlem.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 33.
Moes

[Blasius, Eleonora]
BLASIUS (Eleonora), een zuster van den volg., heeft een Venus geschilderd, die
in 1661 door dien broeder bezongen is.
Zie: J. B l a s i u s , Geslachtboom der Goden en Godinnen (Leyden 1661) 184;
d e z ., Mengeldichten (Leyden 1661) 9.
Moes

[Blasius, Mr. Joan Leonardsz.]
BLASIUS (Mr. Joan Leonardsz.), geb. 13 Apr. 1639, overl. Dec. 1672. Hij was de
zoon van L e o n a r d B. (overl. 1644), raad en generaal-opperbouwmeester bij
Christiaan IV van Denemarken, en H i l l e g o n d a B a r t e l i n g s . Gerard B.,
hoogleeraar te Amsterdam, was zijn oudere broer, bovengencemde Eleonora zijn
zuster, Joan schijnt in de rechten èn in de medicijnen gestudeerd te hebben:
tweemaal komt hij in het leidsche album voor: 8 Mrt. 1655 als Holsteiner in de
medicijnen en 25 Febr. als Leidenaar in de rechten. Hij kan in Holstein gewoond
hebben maar schijnt vrij zeker te Leiden geboren Afwisselend studeerde hij te Leiden
en Amsterdam, tot hij 28 Mei 1660 te Leiden in de rechten promoveerde op een
dissertatie de Lege Julia de Adulteriis. Het jaar daarvóór had hij zich reeds als dichter
doen kennen door een vers aan Adriana Schrevelia, een zijner vele letterlievende
vriendinnen. In 1658 bewerkte hij zijn eerste tooneelspel De Edelmoedige Vijanden,
naar S c a r r o n 's tragi-comedie L'Escolier de Salamanque ou les généreux ennemis,
dat in het zelfde jaar 2 maal werd opgevoerd en in 1659 het licht zag (3de druk
Amst. 1671). Daarop volgde in 2 dln. het reeds in 1658 geschreven blij-eindend
treurspel Lysander en Kaliste naar de door J a c . H e e r m a n vertaalde Histoire
o

o

tragique de notre temps van V i t a l d'A u d i g u i e r (in 1663 in 8 . en 12 achter H.'s
vertaling; andere dr. 1703 en z.j.). In 1661 zag het licht Geslacht-boom der Goden
en Godinnen, waar achter Bij-gevoegde Mengel-dichten .... de voornaamste Juffers
toegepast, dat in de mythologische behoefte dier dagen moest voorzien. Twee jaar
later huwde hij M a r i a W i e b o u t s , een rijke amsterdamsche erfdochter, de
‘Celestijne’ door hem in Fidamants Kusjes, Minne-wijsen en Bij-rijmen (Amst. 1663)
herhaaldelijk bezongen. Na zijn huwelijk vestigde hij zich voorgoed als advocaat te
Amsterdam, waar hij in letterkundige kringen weldra een man van beteekenis werd,
hoewel Vondel zijn dichtgave niet hoog aansloeg, blijkens een lofdicht van 1659.
Ook een stichtelijke bundel verscheen van zijn hand, getiteld: Heilige Gedachten
over het Allerheiligste Avond-mael onzes Heeren, ten deele uit het Latijn van R.
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K e u c h e n i u s met gedichten van F. S n e l l i n x en C o n s t . H u y g e n s . Nog
drie tooneeIstukken heeft hij bewerkt: Dubbel en Enkkel, een vertaling van P l a u t u s '
Menaechmi (± 1670), Het Huwelijk van Oroondate en Statira, een vrije bewerking
van M a g n o n , Le Mariage d'Oroondate et de Statira (1671) en zijn laatste,
misschien beste werk De Malle Wedding (1671) bewerkt naar La folle gageure van
B o i s r o b e r t . Vermeld dient verder, dat in verschillende liederenbundels dier dagen
gedichten van hem voorkomen, alle onder de zinspreuk ‘Meditando’, in Apollo's
Harp
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(1658), de Hollantsche Parnas (1660), Cupidoos Lusthof (1662) en Clioos Cytter
(1669). Door twee prozavertalingen maakte hij zich voor zijn tijdgenooten
verdienstelijk: Liefdens Vertellingen ... van B r u s o n i , 26 in getal in 4 boeken (Amst.
1666) en Het Vernieuwde en Vermeerderde Acerra philologica van P e t r u s
L a n g e n b e r g (1656-1661, in 3 dln.).
Blasius' lyriek noch tooneelwerk verheft zich boven het middelmatige. Weinig is
eigen, bijna alles ontleend in zijn werk. Alleen kenmerkt hij zich door een zuiverder
versbouw en kiescher woordenkeus dan het meerendeel zijner tijdgenooten. In
zekeren zin blijft zijn persoonlijkheid merkwaardig, omdat zijn werk ons in aanraking
brengt met al wat in die dagen op den naam ‘poëet’ aanspraak maakte: buitengewoon
groot was de kring zijner letterlievende vrienden. Historische waarde heeft hij als
een der voornaamste tegenstanders van ‘Nil Volentibus Arduum’. In 1670 tot regent
van den schouwburg gekozen, werd hij rechtstreeks betrokken in den bekenden
strijd tusschen de leden van dat genootschap, navolgers van het fransch-klassieke
treurspel, en de schouwburgregenten, aanhangers van Jan Vos' naturalistische
richting. Hun aanval richtte zich vooral tegen B., zijn tooneelstukken werden scherp
becritiseerd en drie ervan, volgens hun gewoonte, nagerijmd; ook aan allerlei
schotschriften en pamfletten ontkwam hij niet, in welken strijd hij zelf niet achter
bleef. Hij was een der medeschrijvers van het met E.B.I.S.K.A. onderteekende Vooren Nabericht der Griekse Antigone en mengde zich in 1672 in politieke quaesties
door 't pam- et Stok in 't Hondert op 't Burgerlijk Versoek. Hij stierf Dec. 1672 en
werd te Amsterdam in de Westerkerk begraven. In het Panpoëticon Batavum kwam
een portret van hem voor door A. van Halen. Zijn album amicorum is in de amst.
univ. bibl.
Zie: J. t e W i n k e l , Bladzijden uit de Geschiedenis der ned. Letterkunde (1882)
1-50; i d ., De ontwikkelingsgang der nederl: Letterkunde II (1908) 215, 540, 544; III
(1910) 31-44; J.A. W o r p , Geschiedenis van het Drama en het Tooneel in Nederland
I (1904) 388, 429; II (1908) 33, 47, 117, 119, 122, 126; H. B o n t e m a n t e l , De
Regeeringe van Amsterdam (Werken Hist. Genootsch. III: 7) II (1897) 208;
Nederduitse en Latijnse Keurdigten (Rott. 1710) I, 400-402; E.W. M o e s ,
o

Iconcgraphia Batava n . 709.
Ruys

[Blauet]
BLAUET fecit Hagae anno 1661. Aldus is een teekening in de collectie van Jhr. Mr.
Victor de Stuers te 's Gravenhage gesigneerd, voorstellende twee jongens in een
landschap in de buurt van Scheveningen.
Moes

[Blauw, Jan de]
BLAUW (Jan d e ), bakker te St. Johannesga, in Friesland, bijgenaamd ‘de vrome
Jan’. In 1836 bracht hij door zijn geestdrijverij te Dwingeloo en andere plaatsen
groote beroering onder de eerste afgescheidenen, predikte de spoedige wederkomst
van Christus, ijverde heftig tegen allen opschik, en streed voor gemeenschap van
goederen.
Misschien stond hij in verwantschap met de Zwijndrechtsche Nieuwlichters (zie
art. Stoffel Muller in dit deel).
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Zie: G.P. M a r a n g , De Zwijndr. Nieuwlichters (Dordr. 1909) 252; J. K o k in De
o

Wachter 1905 N . 16-19.
Marang

[Bleek, Baptist van]
BLEEK (Baptist v a n ), geb. te 's Gravenhage in 1673 en daar 1719 of 1720
gestorven, was een broeder van de twee volg. Als beeldhouwer trad hij 23 Maart
1700 in de confrerie Pictura en in 1701 werd hij leerling der Academie. In de
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verk. der coll. Gobius te Utrecht in 1844 waren twee beeldhouwwerken van hem,
een Mercurius en een jeugdige Bacchus. Vermoedelijk is het ‘J. de Bleek fec. 1713’
gemerkte grafmonument van Joh. Coccejus in de St. Pieterskerk te Leiden ook van
zijn hand.
Zie: Obreen's Archief V, 139, 174; K r a m m , in voce.
Moes

[Bleek, Pieter van]
BLEEK (Pieter v a n ), broeder van den vorige en volg., is vermoedelijk eveneens
te 's Gravenhage geb. en 20 Juli 1764 in Engeland overl., waarheen hij in 1723
vertrokken was. Hij wordt een verdienstelijk portretschilder genoemd, maar zijn
werken zijn slechts bekend uit de fraaie zwartekunstprenten, die hij zelf naar zijn
schilderijen gemaakt heeft. Dit waren voornl. portretten van acteurs in hun rol
voorgesteld, zooals Mrs. Clive als Philida (1735), Mrs. Cibber als Cordelia (1755)
e.a. Ook naar andere meesters, als naar Rembrandt, van Dyck, Murillo e.a. heeft
hij zwartekunstprenten gesneden en naar zijn vader in 1735 diens zelfportret.
Zie: W a l p o l e , Anecdotes II, 676; J.C h . S m i t h , British mezzotinto portraits
III, 1397-1401; G r a v e s , Society of artists (Londen 1907); T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bleek, Richard van]
BLEEK (Richard v a n ), broeder der beide vorigen, geb. te 's Gravenhage in 1670,
bezocht van 1692 tot 1699 de academie te 's Gravenhage en was leerling van Dan.
Haring en Theod. van der Schuur. Van 22 Sept. 1695 af was hij lid van Pictura. Na
aanvankelijk ook historiestukken geschilderd te hebben, wendde hij zich later
uitsluitend tot het portret en kreeg op dit gebied zoowel in den Haag als in Amsterdam
veel te doen. Herhaaldelijk vertoefde hij ook geruimen tijd te Londen. Toen hij in
1695 weer eens van Londen naar Holland op reis was werd zijn schip door fransche
kapers geënterd, maar hij wist behouden naar den Haag te ontkomen. Kort daarop
huwde hij. Ook daarna bleef hij afwisselend gevestigd te 's Gravenhage en te Londen.
In laatstgenoemde stad zag van Gool hem nog in 1727. Van de zeer vele portretten.
die hij geschilderd heeft, worden er slechts weinige in musea aangetroffen. In dat
te Haarlem zijn de portretten van Paulus en Dammas Akersloot, waarvan het eerste
1719 gedateerd is, in de Nat. Portr. Gallery is o.a. het portret van Silvester Petyt
(G. White sc.). Zijn portret van Koenraad Roepel is gegraveerd door Jac. Houbraken,
van zijn zelfportret (1723) is door zijn zoen P i e t e r v a n B l e e k een
zwartekunstprent uitgegeven; een ander is door Jac. Houbraken gegraveerd.
Zie: Obreen's Archief V, 152, 170, 172; v a n G o o l I, 374-378, T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, i.v.
Moes

[Blefken, Dithmar]
BLEFKEN (Dithmar) veer in 1563 als geestelijke aan boord van een schip van
Hamburg naar IJsland en maakte van daaruit het volgende jaar de terugreis over
Portugal; hij was in 1608 predikant te Giessen (N. Br.). Hij schreef: Islandia sive
populorum et mirabilium quae in ea insula reperiuntur accuratior descriptio: cui de
Gronlandia sub finem quaedam adjecta (Lugduni Batav., ex typogr. Henr. ab
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Haestens 1607; met opdracht aan de Staten van Holland van 1607); Een corte ende
warachtige beschriving der twee eylanden Iislandt ende Groenland (Gorinchem
1608).
Zie: P.A. T i e l e , Bibliographie van Land- en Volkenkunde (Amst. 1884).
Mulert

[Bleker, Dirck]
BLEKER (Dirck) is omstreeks 1622 te Haarlem geboren en was hoogstwaarschijnlijk
de zoon van den volgende. Immers een schilderij van hem
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in het museum te Kassel is gesigneerd: Jonge Bleker f. 1643, hetgeen er wel op
wijst dat ook zijn vader schilder was. In 1649 woonde hij reeds te Amsterdam, waar
hij 29 Jan. 1652 het poorterrecht kocht en nog tot 1669 voorkomt. Hierna woonde
hij te Haarlem en van 1670 tot 1672 te 's Gravenhage. Hij heeft zoowel portretten
als bijbelsche en mythologische tafereelen geschilderd, die in zijn tijd hoog
gewaardeerd werden. Prins Willem II betaalde hem, 6 Oct. 1650, 1700 gulden voor
een Venus, die o.a. ook door Vondel bezongen is. In het museum te Kassel is van
hem een Ontvoering van Europa (1643) en in het Rijksmus. te Amsterdam een
Boetvaardige Magdalena (1652). Van zijn portretten is een klaarblijkelijk onder den
invloed van Rembrandt geschilderd mansportret (1657) in het museum te Brunswijk.
Ook heeft hij het portret geschilderd van den dichter Simon Ingen.
Zie: Oud- Holland III, 63; V, 229-231; S c h e l t e m a , Rembrandt 69; Kunstkronijk,
o

Nieuwe reeks II, 40; M o e s , Iconographia Batava n . 4282; V o n d e l (ed. U n g e r )
1657-1660, 105; S. I n g e n , Getrouwe herderin, Suppl. 18, 19, 30, 38; B r e d i u s ,
Meisterwerke des Rijksmuseum 810; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Bleker, Gerrit Claesz.]
BLEKER (Gerrit Claesz.), schilder te Haarlem, werd reeds in 1628 door Sam.
Ampzing geprezen als schilder van landschappen met stoffage. Hij was in 1643 in
het bestuur van het gild en werd 8 Febr. 1656 uit zijn huis op den hoek van de Groote
Houtstraat en de Paardesteeg in de St. Bavokerk begraven. Zijn werken zijn tamelijk
zeldzaam; een Aanbidding der koningin van 1625 is in het Bisschoppelijk Museum
te Haarlem, een Offerstrijd te Lystra van 1634 in het museum te Brunswijk. Ook
teekeningen komen van hem voor en interessant zijn zijn 1638 en 1643 gedateerde
etsen. Waarschijnlijk was hij de vader en dan ook wel de meester van den voorg.
Andere leerlingen van hem waren in 1640 Pieter Adelaer, Paulus van der Goes en
David Decker.
Zie: A m p z i n g , Beschryvinge van Haerlem (1628) 372; v a n d e r W i l l i g e n ,
Les artistes de Harlem 81-83; B o d e , Studien 348; B a r t s c h , Peintre-graveur IV,
105 vlg.; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bleyswyck, François van]
BLEYSWYCK (François v a n ) is 12 Aug. 1706 als plaatsnijder in het leidsche gild
ingeschreven. Voor den boekhandel heeft hij tal van titelbladen, illustraties en
vignetten gesneden, die tot 1744 toe gedateerd zijn. In 1716 werd Johannes van
der Spijk een leerling van hem.
Zie: Oud- Holland XXII, 186, 188.
Moes

[Blieck, Daniel de]
BLIECK (Daniel d e ), schilder en architect te Middelburg, die daar 6 Maart 1673 op
het Oude Kerkhof begraven is. Omstreeks 1648 was hij lid van het gild geworden,
maar daarna heeft hij nog tusschen 1655 en 1662 vier jaar lang in het buitenland
vertoefd. In 1663 was hij beleder, in 1664/65 deken, in 1666 overdeken en in 1668
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wederom deken van het gild. In dien tijd heeft hij gelegenheid gevonden om het
privilege-boek van het gild, dat thans in het Stedelijk Museum te Middelburg berust,
zeer fraai te versieren. Zijn kerkinterieurs, geschilderd in den trant van Hendr. van
Steenwyck, hebben, als bij dezen, soms bijbelsche stoffage; het vroegst gedateerd
zijn twee in het museum te Glasgow en op het kasteel Fredensborg bij Kopenhagen
van 1650, het laatst gedateerd is een dergelijk stuk in het museum te Kopenhagen
van 1661. Hooger in artistiek opzicht staan zijn geteekende kerkinterieurs, zooals
een

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

180
gezicht in de St. Jacobskerk te Antwerpen in 's Rijksprentenkabinet te Amsterdam.
In het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg worden vier door hem geteekende
tafereelen bewaard van de hollandsche en engelsche vloten, zooals hij die 5 en 6
Aug. 1666 van den Abdijtoren af gezien had, en eveneens zeven bladen met
afbeeldingen van een muntschroef, gemerkt ‘Dan. de Blieck, pict. et archit. 27
Februari 1671.’ Van de door Arent 's Gravesant gebouwde Oosterkerk te Middelburg
heeft hij den voorgevel en een doorsnede geëtst. In 1666 was Adriaen van de Graeff
zijn leerling.
Zie: Obreen's Archief VI, 175, 186, 197, 201, 205, 251; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Blinkvliet, M.]
BLINKVLIET (M.) schilderde herderstafereelen in den trant van Berchem. Een
dergelijk stuk, in 1864 in den brand van het museum Boymans te Rotterdam
vernietigd, moet zeer op werk van Berchem geleken hebben. De tijd van zijn
werkzaamheid is vooralsnog niet bekend.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n I, 109; B u r g e r , Musées de la Hollande
II, 289.
Moes

[Bloccius, Petrus]
BLOCCIUS (Petrus), geb. te Diegem in Brabant, zoon van J a c o b B., die later
schoolmeester te Vilvoorden was, en E l i s a b e t h V e r e l s t . Geboorte- en sterfjaar
zijn onbekend; hij leefde omstreeks het midden der 16e eeuw. Hij studeerde te
Leuven en te Bologna en ging reeds jong tot het protestantisme over. Over zijne
aan die universiteiten opgedane kennis geven zijne latere uitlatingen geen hoogen
dunk. In 1559 was hij conrector aan de latijnsche school te Leiden; in 1561 kreeg
hij ontslag, tegelijk met den rector Sareye, maar ontving vergunning eene bijschool
te houden. Dat zijn ontslag om redenen van religie kan zijn geweest, is niet meer
dan eene gissing, maar niet onwaarschijnlijk. In 1564 was hij in Wesel en disputeerde
daar met Heshusius. In 1566 was hij huisleeraar bij eene adellijke familie in het
Kleefsche, door wier toedoen hij later (± 1567-70) ad interim den predikdienst
waarnam in het nabijgelegen Obermörmpter. In 1582 was hij predikant te Lier in
Brabant. Overigens is zijn levensloop vrijwel onbekend.
Hij was een man van meer dan gewone geleerdheid en belezenheid, klassiek
gevormd. Van zijne beteekenis als zoodanig ontvangen wij een hoogen dunk uit de
brieven, die Hadrianus Junius aan hem schreef, getuigende van nauwe
vriendschapsbetrekkingen. Vóór alles wilde hij zijn een strijder voor de protestantsche
beginselen. Hij nam als hervormer een onafhankelijk standpunt in, wilde niet naar
Menno, Calvijn of Luther worden genoemd. Zoo men hem bij eene richting zou willen
indeelen, dan behoort hij bij de oorspronkelijke nederlandsche reformatoren. In zijne
bestrijding van de roomsche leer was hij zeer fel. Hij stond in betrekking tot de
voornaamste voor-mannen op reformatorisch gebied hier te lande. Voor zoover
bekend zijn zijne meeste werken gedurende zijn verblijf te Leiden geschreven, wat
kenmerkend is voor de beteekenis der conrectorsbetrekking toentertijd. Van zijne
geschriften is alleen nog bekend het hoogst belangrijke: Meer dan 200 ketterijen,
blasphemien en nieuwe leeringen: welck wt de misse sijn ghecomen (1567), eene
vertal. van het oorspr. lat. van 1566. Bij name bekend zijn: Praecepta formandis
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puerorum moribus perutilia (Leid. 1559); Querimonia Jesu Christi (1562); een werkje
over doop en avondmaal, in 't lat. (1562); een Van de Pausche Tweedracht, en een
over Rom. 1, 8, Hebr. 1, beide in 't lat. en van onbekenden datum.
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Zie: N.C. K i s t , Petrus Bloccius, eene Bijdrage enz. in Archief v. Kerkel. Geschied.
XIII (1842) 1-119; d e z ., Petrus Bloccius, Bijvoegsel, ib. XIV. (1843) 289-304 (dit
art. is gedeelt. eene rectificatie van het vorige); d e z ., Brieven van Hadr. Junius aan
Petrus Bloccius, t.z. pl., 403-410; J.I. D o e d e s in Bibliogr. Advers. I (1874) 56;
d e z . in Studien en Bijdragen IV (1878) 209-223, 375-392; L. K n a p p e r t , De
theologie van P.B., in Theot. Tijdschr. XXXVIII (1904) 309-348.
Lindeboom

[Block, Jacob Reyersz.]
BLOCK (Jacob Reyersz.), geb. te Gouda, bezocht in zijn jeugd Rome en kwam in
dienst van Sigismund III, koning van Polen. Uit ergernis over de afgunst van diens
hovelingen, die hem 's konings waardeering benijdden, keerde hij naar zijn vaderstad
terug, waar hij door een officier, genaamd Percival, in de wiskunde onderwezen
werd. Rubens, die hem in 1627 te Gouda een bezoek bracht, prees zeer de
architectuurstukken die hij schilderde. Thans zijn daarvan geen aan te wijzen, maar
er waren er in 1792 twee in de collectie Brabek te Hildesheim. In 1639, 1642 en
1643 deed hij landmetersdiensten voor de goudsche regeering. Later trok hij naar
Frankrijk en ten slotte kreeg hij weer een betrekking bij aartshertog Leopold Wilhelm,
sedert 1646 stadhouder van de Spaansche Nederlanden. Hij stierf te Wynoxbergen
ten gevolge van een val van zijn paard, en werd er in de Dominicanenkerk begraven.
Een zoon uit zijn huwelijk met G e e r t j e D a v i d s d r . volgde hem in zijn dienst bij
den aartshertog op, maar kreeg reeds kort daarna een doodelijke verwonding.
Zie: W a l v i s , Beschrijving van Gouda 335, 336; Obreen's Archief III, 64-67;
R a m d o h r , Beschreibung der Gemäldegalerie des Frh. von Brabek (Hildesheim
1792) 63.
Moes

[Block, Jan]
BLOCK (Jan) schilderde in 1529 en 1530 wapens voor de magistraat van Utrecht.
Zie: D o d t , Archief III, 213, 215.
Moes

[Block, Paulus]
BLOCK (Paulus), plaatsnijder te Amsterdam, die daar 12 Maart 1686 poorter werd.
Toen in 1715 zijn schoonzoon den poortereed aflegde, leefde hij nog.
Zie: Obreen's Archief II, 5.
Moes

[Blocklandt, Anthonie van Montfoort gez. van]
BLOCKLANDT (Anthonie v a n M o n t f o o r t g e z . v a n ), geb. te Montfoort in
1532 en gest. te Utrecht in 1583, was de zoon van C o r n e l i s v. B l ., schout te
Montfoort, wiens broeder M a e r t e n pensionaris van Amsterdam was. Eerst genoot
hij eenig onderricht van zijn oom Hendrick, maar daarna was hij cenige jaren te
Antwerpen op het atelier van Frans Floris. In 1552 naar Montfoort teruggekeerd
huwde hij daar de dochter van een der burgemeesters, G e e r t r u y d C o r n e l i s d r .,
en vestigde zich toen te Delft, waar hij aan den Langen Dijk woonde en zich vooral
bezig hield met het schilderen van naakten. Tusschen April en Sept. 1572 heeft hij
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een reis naar Rome gemaakt en daar vooral de werken van Parmigiano bestudeerd.
In 1577 trad hij in het gild te Utrecht, waar hij een tweede huwelijk sloot en in het
vroegere Katrijneklooster ging wonen. Hij leefde er als een aanzienlijk man en zijn
werk blijkt door tijdgenooten hoog gewaardeerd te zijn. Daar echter zijn beroemdste
werken, als altaarstukken voor kerken te Amsterdam, Delft en 's Hertogenbosch, in
den beeldenstorm en later verloren zijn gegaan, kunnen wij ons thans slechts een
onvolledig oordeel vormen over de plaats, die hij in de kunstgeschiedenis inneemt.
Niet zonder verdienste is een Laatste Avondmaal in het museum te Dordrecht, maar
veel minder goed een onthoofding van St. Jacobus in het
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museum te Gouda. Als proeve van een zijner mythologische tafereelen zij gewezen
op een Diana en Actaeon van 1573 in het museum te Weenen. Hier. Wiericx, Hendr.
GoItzius, Phil. GalIe, P.C. La Fargue e.a. hebben teekeningen en prenten van hem
in pIaat gebracht, de laatste een groot altaarstuk van 1579 dat uit den beeldenstorm
in de Maria-kerk te Utrecht gered, maar sedert 1846 op een nog niet verklaarde
wijze verdwenen is. Een door hem geschilderd portret van Jac. Muys van Holy is
door Sam. van Hoogstraten geëtst. Tot zijn leerlingen behoorden o.a Corn. Ketel
en Michiel Jansz. Mierevelt. De laatste heeft zijn meester op diens doodsbed
geschilderd; een ander portret is gegraveerd door S. Frisius voor de door Hendr.
Hondius bezorgde reeks schildersportretten, en op het bovengenoemde Laatste
Avondmaal in het museum te Dordrecht heeft de schilder zijn eigen beeltenis
gegeven.
Zie: v. M a n d e r (ed. 1618) 171 verso, 172 verso; H a d r . J u n i u s , Batavia
(1588) 239; P. O p m e e r , Martelaars-boek II, 128; M u l l e r , Utr. Archieven 14;
K r a m m , 1144; Oud- Holland V, 147, 312; Vaderlandsche Letteroefeningen 1786,
II, 58-60; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce;
H o o g e w e r f f , Ned. Schilders in Italië in de XV Ie eeuw (1912) 118-120.
Moes

[Blocklandt, Hendrick Assuerusz. van Montfoort gez. van]
BLOCKLANDT (Hendrick Assuerusz. v a n M o n t f o o r t g e z . v a n ) moet een
tamelijk goed portretschilder te Delft geweest zijn, die omstreeks 1547 aan zijn neef
Anthonie onderwijs gaf. In 1572 verkocht hij hem te Delft een huis aan den
noordelijken hoek van de Doelenstraat.
Zie: v. M a n d e r (ed. 1618) 172 recto; K r a m m , 1598, 1599.
Moes

[Bloem, Arnold]
BLOEM (Arnold) heeft in de jaren 1665-1667 op zeer gebrekkige wijze een reeks
tafereelen uit den tweeden engelschen zeeoorlog geëtst. Op de verk. der coll. Raedt
van Oldenbarnevelt, Amsterdam 15 April 1902, was een droog maar degelijk
geschilderd schilderij, voorstellend een linnenwinkel, met portretten, gemerkt: A.
Bloem. Het is niet waarschijnlijk dat de naamgenooten identiek zijn, ofschoon ze in
denzelfden tijd geleefd hebben.
Moes

[Bloemaert, Cornelis (2)]
BLOEMAERT (Cornelis) (2), (1 zie I kol. 374), omstreeks 1603 te Utrecht geb. en
vermoedelijk te Rome in of na 1684 gestorven, was de tweede zoon uit het tweede
huwelijk van Abraham Bl. (1) (I kol. 372). Hij heeft onderricht genoten van zijn vader
en omstreeks 1625 van Gerard van Honthorst, totdat Crisp. de Passe hem het
plaatsnijden leerde, waarin hij een groot meesterschap bereikt heeft. In 1630 begaf
hij zich naar Parijs waar hij samen met Theod. Matham werkte aan het reproduceeren
der ‘Tableaux du Temple des Muses’ van de verz. Favereau. Het schijnt, dat hij
aanvankelijk van plan was te Parijs te blijven, want meer dan eens heeft hij er zich
een koninklijk privilege op zijn prenten weten te verschaffen, maar op aanbeveling
van Sandrart werd hem door den markies Vicenzo Giustiniani te Rome opgedragen,
om met Matham en Reynier Persyn de beelden uit diens verzameling naar
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teekeningen van Sandrart te graveeren. Wel was hij ook nog tijdelijk te Florence
werkzaam, maar zijn hoofdverblijf was sedert te Rome, waar hij in de schildersbent
‘W i n t e r ’ gedoopt werd. Ofschoon zijn vader hem dringend verzocht had, nog eens
naar huis terug te keeren, kon hij er niet toe komen, Italië te verlaten, en in hoogen
ouderdom is hij dan ook waarschijnlijk te Rome overleden. In technisch opzicht staat
zijn graveerkunst zeer hoog, maar het is niet van
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eentonigheid vrij te spreken. Hij is de meester geweest van Odoardo Odazzi. Op
de tentoonstelling van oude kunst te Parijs in 1874 was door den heer Ed. André
zijn door Nic. Maes geschilderd portret ingezonden.
Zie: S a n d r a r t , Teutsche Akademie 298, 362; v o n W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlex. in voce; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstl. in voce.
Moes

[Bloemaert, Hendrick]
BLOEMAERT (Hendrick), omstreeks 1601 te Utrecht geboren en daar 31 Dec. 1672
gestorven was de oudste zoon uit het tweede huwelijk van Abraham Bl. (1) (I kol.
372). Ook hij was een leerling van zijn vader en maakte daarna een reis naar Italië;
27 Febr. 1627 was hij te Rome. In 1630 werd hij meester in het gild te Utrecht,
waarvan hij in 1643 deken was. Van het schilderscollege was hij 1659/60 overman,
1661-1663 deken en in 1664 wederom overman. Hij was ook dichter, vertaalde in
1656 uit het Italiaansch G u a r i n i 's Pastor fido: Den getrouwen herder, op nieuws
uyt het Italiaensch vertaelt ende gerijmt en gaf in 1670 uit Hannibal den manhaften
veldoverste triomferende in de stadt Capua. Van groote kunstwaarde zijn deze
gedichten niet. Ook als schilder heeft hij niet getoond over een groot talent te
beschikken. Zijn meest levensgroote genrefiguren, in navolging van Gerard van
Honthorst geschilderd, zooals er een van 1631 in het Rijksmuseum te Amsterdam
hangt en waarvan er verscheidene door zijn broer Cornelis gegraveerd zijn, zijn
droog, zijn bijbelsche en mythologische tafereelen, zooals een Paulus en Festus
van 1635 in museum Kunstliefde te Utrecht, zwak van compositie. Het beste zijn
nog zijn portretten, b.v. een mansportret van 1641 in het museum te Brunswijk en
dat van pastoor Johannes Puttkammer op zijn doodsbed van 1671 in het
Rijksmuseum te Amsterdam. Hij is in den Dom te Utrecht begraven.
Zie: S a n d r a r t , Teutsche Akademie 362; M i r a e u s , Opera diplomatica IV,
688-1690; M u l l e r , Utrechtsche Schildersvereenigingen 120, 128-131, 134;
Catalogus museum Kunstliefde te Utrecht; v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex.
in voce; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce; M a r t i n e n
M o e s , Oude Schilderk. in Nederl. I, 69.
Moes

[Bloemaert, Herman]
BLOEMAERT (Herman), geboortig uit Luik, kwam 18 Oct. 1613 als schilder in het
gild te 's Gravenhage. Hij was vermoedelijk niet verwant aan de boven behandelde
kunstenaarsfamilie Bloemaert.
Zie: Obreen's Archief IV, 2.
Moes

[Blois, Abraham de]
BLOIS (Abraham d e ), een plaatsnijder, die al in 1679 te Delft vermeld wordt en
daar ook nog woonde, toen hij 26 Juni 1682 te Amsterdam ondertrouwde met
C a t h a r i n a B o o t ; eerst 29 Juli 1686 kwam hij er in het gild. Toen hij echter 30
Maart 1691 in tweede huwelijk ondertrouwde met C a t h a r i n a A d r i a e n s d r .,
woonde hij in de Amstelkerkstraat te Amsterdam. Hij is nog tot in of na 1720
werkzaam geweest en heeft voornl. titelbladen en illustraties voor boeken gegraveerd,
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o.a. eenige fraaie portretjes, als dat van Nic. Heinsius naar Willem van Mieris. In
zwartekunst heeft hij eenige damesportretten gemaakt naar schilderijen van P. Lely.
Zie: Oud-Holland III, 64; Obreens Archief I, 91; v o n W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Blokhuyzen, Reynier]
BLOKHUYZEN (Reynier), een plaatsnijder, die sedert 1709 te Leiden voorkomt en
daar 25 Dec. 1710 in het gild trad. Zijn weinig belangrijke
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prenten wijzen zijn werkzaamheid tot minstens 1724 aan.
Zie: Oud-Holland, XXII, 186, 187; v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex. i.v.
Moes

[Blom, Abraham Herman]
BLOM (Abraham Herman), geb. 18 Jan. 1815 te Rotterdam, overl. 17 Feb. 1885 te
Dordrecht, behaalde 16 Dec. 1839 te Leiden den doctorstitel met eene dissertatie:
de τοῖς ἀδελϕοῖς et ταῖς ἀδελϕαῖς τοῡ Κυϱιου, werd 1 Aug. 1841 predikant te 't Woud
bij Delft, 19 Oct. 1845 te Dordrecht. Om gezondheidsredenen nam hij 1 Mei 1866
zijn emeritaat. Een verzoek in 1859 om als director van het Ned.
Zendelinggenootschap op te treden werd van de hand gewezen.
In tal van bijdragen, betrekking hebbende op de studie van het N.T., ten einde
licht te verspreiden over het oudste Christendom, in verschillende godgeleerde
tijdschriften geplaatst, betoonde hij zich als grondig schriftverklaarder een goed
leerling van prof. van Hengel. Met den rotterdamschen predikant Doedes stond hij
in 1859 op het tweetal voor een professoraat te Utrecht. Van 1852-1859 hield hij
zich voornamelijk bezig met medewerking aan het Bijbelsch Woordenboek voor het
Christelijk gezin. Van zijne hand zag verder het licht De leer van het Messiasrijk bij
de eerste Christenen, volgens de Handelingen; Jezus' doop en verzoeking; De Brief
van Jacobus, bijdrage tot de kennis der oud-christelijke literatuur (1869). Ook werkte
hij mede aan de door de Alg. Synode der Ned.-Herv. Kerk ter hand genomen vertaling
van het N.T., in 1866 voltooid. Hij bewerkte o.a. het boek De Handelingen der
Apostelen.
In 1842 huwde hij S u z a n n a C e c i l i a B a r t h a v a n B r o e k , die hem tien
maanden vóór zijn overlijden ontviel.
Zie: J.P. S t r i c k e r in Levensb. Letterk. 1885, 109.
Herderscheê

[Blom, Adriaen]
BLOM (Adriaen), kapitein, geb. omstreeks 1587, gesneuveld 18 Juni 1629, is een
dier dappere zeelieden uit het eerste kwartaal der 17de eeuw, van wier leven en
familie-omstandigheden wij heel weinig weten. Wij vernemen uit officieele bronnen,
dat hij in 1625 het ongeluk had zijn schip te verliezen, doch kort daarop komt hij
opnieuw onder de zeekapiteins voor. In 1628 diende hij als zoodanig op het schip
van den rotterdamschen vice-admiraal Jasper Liefhebber. In 1629 behoorde hij tot
de vloot van den admiraal Piet Heyn, geraakte slaags met de Duinkerkers, hielp het
door hen genomen schip ‘de Bruynvisch’ heroveren, doch deelde het lot van den
admiraal en sneuvelde in dezen strijd. Zijn lijk werd daarop naar Rotterdam
overgebracht en uit het huis van Jasper Liefhebber begraven. De zerk op zijn graf
o

in de Groote Kerk aldaar, koor n . 10, vertoont zijn wapen en daaronder de
fragmenten van een vers, waarin zijn roem verkondigd wordt en hij op ééne lijn met
Piet Heyn wordt gesteld.
Zie: Leeven en daden der doorlughtigste zeehelden enz. (Amsterdam, 1676) II,
69.
Moquette

[Blom, Jan]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

BLOM (Jan), landschapschilder te Amsterdam, geb. omstreeks 1622, en vermoedelijk
10 Sept. 1689 daar in de Westerkerk begraven, was de broeder van den
stillevenschilder M a t t h y s B l o e m , dien hij in een 10 Maart 1658 gedateerd
testament tot zijn eenigen erfgenaam benoemde, terwijl verschillende leden der
familie Witsen met kostbare kunstvoorwerpen werden bedacht. 10 Sept. 1662
verkocht hij een huis aan den schilder Johannes Lingelbach. Uit de omstandigheid,
dat hij gezichten in de parken te Rome heeft geschilderd, zou men op mogen maken,
dat hij daar vertoefd
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heeft. Een jachttafereel van 1668 in de manier van Fred. de Moucheron is in het
Ferdinandeum te Innsbruck. In 1681 was hij provoost der schutterij. Terwijl zijn
broeder steeds onder den naam Bloem voorkomt, schreef hij zich steeds Blom.
Zie: C o m m e l y n , Beschryving van Amsterdam 868 (waar zijn sterfjaar verkeerd
als 1685 aangegeven is); Obreens Archief V, 11; Oud-Holland III, 64; IV, 42; VIII,
219; XV, 216, 217.
Moes

[Blomevenna, Petrus]
BLOMEVENNA (Petrus), B l o m m e v e e n , geb. te Leiden 29 Mrt. 1466, overl. te
Keulen 30 Sept. 1536. Hij verloor bijna aanstonds zijne ouders, aan de pest
gestorven, en, daar hij rijk was, trachtten zijne voogden hem te dooden, door hem
de smetstof in te enten. Maar hij genas tegen hun verwachtingen in. Zijne studies
deed hij te Keulen en trad in 1489 in de Kartuizerorde, waarschijnlijk eveneens te
Keulen. Onder zijne deugden worden geroemd groote zachtmoedigheid en onschuld,
de gave des gebeds en der tranen, het laatste in die mate, dat hij niet in het publiek
de mis durfde lezen. In 1507 werd hij prior te Keulen en spoedig daarop visitator
der provincie van den Rijn. Beide posten vervulde hij 29 jaar lang tot zijn dood. Als
prior te Keulen steunde hij met alle krachten Dirk Loër van Stratum bij de uitgave
der werken van Dionysius den Kartuizer. Niet tevreden, met de huisgenooten tot
copieeren en verbeteren der drukproeven aan te sporen en voor die uitgave het
klooster op hooge kosten te drijven stelde hij zelf ook zes inleidende opdrachten,
o.a aan Clemens VII en Karel V op. Bovendien schreef hij 16 werken (achttien
volgens S w e e r t i u s , Athenae Belgicae 603), meestal van ascetischen aard maar
ook eenige polemische en reformatorische geschriften en een leven van St. Bruno,
zonder historische waarde. Al deze werken zijn te Keulen gedrukt, grootendeels
anoniem.
Zijn portret komt voor op een votief-schilderij door Ant. Woensam in het museum
te Keulen.
Zie: L e V a s s e u r , Ephemerides Ordinis Cartusiensis (Monstrolii 1891/2) III,
344-447; P e t r e i u s , Bibliotheca Cartusiana (Coloniae 1609) 256-266.
Mulder

[Blommaert, Abraham]
BLOMMAERT (Abraham) komt van 1669 tot 1683 als schilder in de gildeboeken
te Middelburg voor, en wordt in 1675 en 1676 bepaaldelijk kunstschilder genoemd.
Zie: Obreens Archief VI, 208, 210, 213, 219, 220.
Moes

[Blommaert, Lowys]
BLOMMAERT (Lowys), vermoedelijk een bloedverwant van den vorige, kwam 1642
als schilder in het gild te Middelburg en is daar in 1658 gestorven.
Zie: Obreens Archief VI, 171, 191.
Moes

[Blommendael, Reyer Jacobsz. van]
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BLOMMENDAEL (Reyer Jacobsz. v a n ) kwam in 1662 als schilder in het gild te
Haarlem en is daar 23 Nov. 1675 in de St. Bavokerk begraven. In een verkooping
te Amsterdam 20 April 1695 was van hem een profetenfiguur.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem-3.
Moes

[Bloteling, Abraham]
BLOTELING (Abraham), plaatsnijder te Amsterdam, aldaar geb. 2 Dec. 1640 en
20 Jan. 1690 in de Nieuwe Zijds Kapel begraven, was de zoon van den kramer
A b r a h a m B l . en G e e r t r u y t J a c o b s d r . v a n O o s t e r w y c k . Hij was
leerling van Cornelis van Dalen, die hem 9 Sept. 1664 tot zijn universeel erfgenaam
benoemde. Samen met zijn leerling Johannes van Munnickhuysen vertrok hij
omstreeks Jan. 1673 naar Londen, waar zijn werk evenals in Holland zeer
gewaardeerd werd. Hij graveerde er de portretten van verschillende aanzienlijke
Engelschen, o.a.
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in 1678 van Henry Howard, den hertog van Norfolk. 18 Sept. 1678 was hij weer te
Amsterdam, waar hij toen peet stond over een zoon van zijn zuster M a r i a , die met
den graveur G e r a r d V a l c k gehuwd was. Samen met zijn zwager Valck vroeg
hij 29 April 1684 aan de Staten van Holland een privilege aan voor door hen
uitgegeven prenten en kaarten. 20 Juni 1689 maakte hij een testament, wonende
toen op de Prinsengracht tusschen de Utrechtsche straat en de Reguliersgracht.
Hij heeft behoord tot de bekwaamste der nederlandsche plaatsnijders, en vooral op
het gebied van het portret heeft hij van het allerbeste geleverd, zooals het ruiterportret
van Pieter Schout Muilman naar Th. de Keyser. Van zijn andere gegraveerde prenten
verdienen o.a. de aandacht een reeks studies van leeuwen naar Rubens, een reeks
‘Amstel-Gesichjes’ naar Jacob van Ruysdael en de afbeelding van twee
prachtkanonnen naar Adriaen van de Velde (1671). Buitendien is hij een wegbereider
geweest van de zwartekunst, ten behoeve waarvan hij zelfs eenige werktuigen
uitgevonden heeft. Ook van zijn zwartekunstprenten zijn de portretten het best; zeer
bekend is het kloeke portret van Michiel Adriaensz. de Ruyter. Behalve zijn eigen
prenten heeft hij ook zeer veel van anderen uitgegeven, en ook nieuwe uitgaven
bezorgd van oudere prenten, zooals van de Bolswerts. Behalve bovengenoemde
Johannes van Munnickhuyzen is ook Abraham Meynderts een leerling van hem
geweest.
Zie: Oud-Holland III, 65-67, 137, 138; Obreen's Archief VII, 150, 151, 327, 328;
J. O u d a a n , Roomsche Moogentheid (Amst. 1664) voorrede; W a l p o l e . Anecdotes
III, 939, 940; N a u m a n n 's Archiv XIII, 1-92 (monographie door W e s s e l y ); P a u l
K r i s t e l l e r , Kupferstich und Holzschnitt 458, 459; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Blyhooft, Zacharias]
BLYHOOFT (Zacharias), schilder te Middelburg, is daar 1658/59 in het gild gekomen,
was er in 1668 deken en stierf tusschen 18 Oct. 1680 en 14 Oct. 1682 op zijn
buitenplaats Hoogerzaal. Zijn schilderijen komen tamelijk zelden voor; een
mansportret van 1661 is in de coll. Semenoff te St. Petersburg en de portretten van
François Leydecker en diens vrouw Maria van der Burght, van 1674, zijn in het
Rijksmuseum te Amsterdam, Johannes van Munnickhuyzen en Johannes de Jongh
hebben eenige door hem geschilderde portretten in plaat gebracht. Minder zeldzaam
dan zijn schilderijen zijn zijn teekeningen. Zijn geschilderd zelfportret is in het
Zeeuwsch Genootschap te Middelburg. Tot zijn leerlingen behoorden o.a. Herm.
Coets en Abr. Goethals.
Zie: Obreen's Archief VI, 142, 204, 205, 209; d e l a R u e , Geletterd Zeeland
481; F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I, 44, 45; T h i e m e u. B e c k e r ,
Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bock, Folkert]
BOCK (Folkert), geb. te Dokkum, verwierf 24 Oct. 1683 het burgerrecht van
Leeuwarden. Vermoedelijk heeft hij dieren en veldslagen geschilderd, waar thans
echter geen van aan te wijzen is.
Zie: E e k h o f f , De vrouw van Rembrandt 43; N a g l e r , Monogr. II, 1429.
Moes
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[Bodart, Pieter]
BODART (Pieter) heeft zich in het begin der 18de eeuw als etser bekend gemaakt
en woonde vermoedelijk te Utrecht. Zijn vroegst bekende prent is het titelblad van
H e n r . S p o o r 's in 1706 te Utrecht verschenen dichtbundel Favissae en tweemaal
heeft hij het portret van den utrechtschen schilder Hendr. ter Brugghen geëtst, beide
keeren naar teekeningen van Gerard Hoet, voor
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wien hij ook alle prenten in diens in 1712 te Leiden verschenen Les principaux
fondemens du dessin maakte.
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Boddaert, Sara Agatha]
BODDAERT (Sara Agatha), geb. te Middelburg, 10 Febr. 1790 en daar overl. 21
April 1856, was de dochter van P i e t e r J a c o b u s l e J o l l e en H e s t e r
C a t h a r i n a v a n M a a r s s e v e e n , en huwde te Amsterdam 29 Maart 1810 Mr.
P i e t e r J o h a n B o d d a e r t . In haar jeugd, die zij voornamelijk te Amsterdam
doorbracht, heeft zij silhouetten geteekend, waarvan dat van den kunsthandelaar
Jan Yver door R. Vinkeles gegraveerd is.
Moes

[Boddingh, Orlando]
BODDINGH (Orlando) is slechts bekend door een 1625 gedateerde teekening in
Teylers Museum te Haarlem; hierin doet hij zich kennen als behoorende tot de
hollandsche school; de teekening, een landschap met een veerpont, gelijkt op het
werk van Esaias van de Velde.
Moes

[Bodecker, Johann Friedrich]
BODECKER (Johann Friedrich), geb. te Berlijn omstreeks 1658 en overl. te
Amsterdam 1727, was de zoon van Johan Friedrich B., behoorende tot de hofkapel
van den Grooten Keurvorst. Ook hij beoefende de muziek doch voornl. de beeldende
kunst, en leerde schilderen bij Jan de Baen in den Haag. Nadat hij in 1681 wegens
wanbetaling als lid der confrerie Pictura geroyeerd was, werd hij 29 Mei 1684 weer
opgenomen. 13 Aug. 1707 kwam hij in het gild te Haarlem en 2 Juni 1708 werd hij
als ‘Pictor et Musicus’ in het album der Leidsche Universiteit ingeschreven. Daarna
heeft hij ook te 's Hertogenbosch en te Breda gewoond, in deze laatste stad ten
huize van Frans Verheyden. Toen Verheyden 23 Sept. 1711 gestorven was trok
Bodecker eerst weer naar den Haag, was 1713 in het gild te Middelburg en woonde
in 1714 weer te Leiden. Ten slotte stierf hij te Amsterdam in 1727, na nog in
verschillende plaatsen van Noord-Holland vertoefd te hebben. Hij heeft vele portretten
geschilderd, o.a. dat van Gerardus Noodt voor de Senaatskamer der leidsche
universiteit. J.J. Wielant en Jac. Houbraken hebben er eenige in plaat gebracht. Zelf
heeft hij ook de zwartekunst beoefend, en o.a. van een schilderij van zijn meester
Jan de Baen het portret van den heelmeester Cornelis Solingen gegraveerd.
Zie: v a n G o o l I, 147; Obreens Archief IV, 116; V, 149; VI, 236; Album Stud.
Acad. L.B. kol. 805; v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 83; v o n W u r z b a c h ,
Niederl. Künstlerlexicon, in voce; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler,
in voce.
Moes

[Boeckaert, Esayas]
BOECKAERT (Esayas) wordt door van der Vinne genoemd als een schilder te
Haarlem die vóór 1702 gestorven is.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 37.
Moes

[Boecop, Cornelia toe]
BOECOP (Cornelia t o e ), dochter van de volgende, heeft als deze de schilderkunst
beoefend en woonde in 1629 hoogbejaard nog te Kampen. Een mansportret van
haar hand, van 1590, is in het bezit van J.M. baron van Boecop te Brummen.
Zie: J.v. B e v e r w y c k , Van de wtnementheyt des vrouwelicken geslachts
(Dordrecht 1639) 290; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Boecop, Mechteld toe]
BOECOP (Mechteld toe), dochter van G e r r i t v a n L i c h t e n b e r g , een utrechtsch
edelman, huwde vóór 1547 E g b e r t t o e B o e c o p te Kampen. Op verdienstelijke
wijze heeft zij de schilderkunst beoefend en te Kampen zijn nog verschillende van
hare werken. Het vroegst gedateerde, een Laatste Avondmaal van 1547, bij het
Burgerlijk Armbestuur te Kampen, doet haar
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kennen als een leerling van Scorel, maar hare latere stukken toonen meer den
invloed van Maerten van Heemskerck. Het laatst gedateerd is een stuk met de vier
Evangelisten in het museum te Zwolle, van 1577. In 1578 stond zij peet over een
kleindochter.
Zie: J.v. B e v e r w y c k , Van de winementheyt des vrouwelicken geslachts
(Dordrecht 1639) 290; Oud-Holland V, 201-209.
Moes

[Boede, Herman]
BOEDE (Herman), een beeldhouwer, vermoedeIijk in de eerste helft der 18de eeuw,
van wien Jan Goeree een marmeren borstbeeld heeft bezongen.
Zie: J. G o e r e e , Mengelpoëzy (Amst. 1734) I, 269.
Moes

[Boekeren, Rinse Koopmans van]
BOEKEREN (Rinse K o o p m a n s v a n ), predikant en letterkundige, geb. 17
Jan.1832 te Groningen en overl. 1 Nov. 1896 te Leiden. Hij studeerde aan de
hoogeschool zijner geboortestad in de theologie en werd achtereenvolgens predikant
te Giethoorn. Eelde, Harlingen en Leiden. Reeds als student hanteerde hij vaardig
de pen en als jeugdig predikant wist hij door geestige schetsen en vertellingen de
aandacht van het publiek te boeien. Voor een goed deel werden ze geschreven
onder het pseudoniem F r a n s T i n a r l o in Goeverneur's Huisvriend. Onder
afzonderlijke titels verschenen verder van zijne hand: De oude tolbaas (1859; bij
herhaling herdrukt, het laatst in 1896); Graaf Gerrit van Groenenstein (1862);
Schoenen op keur (1865; 2de dr. 1890); Knutzelwerk (1866); In de kooi (1866; 3e
dr. 1883); Een weduwe met negen kinderen (1867); Strooi-avonden (1867; 3e dr.
1883); De scheper van Dorenkamp, onder het pseudoniem J.L.N. W i e g m a n
B z n . (1868); Zangen des tijds (1868); Theorie der liefde, onder het pseud. D r .
E.W. G e u r i n g (1869); Jan Koster (1869; 3de dr. 1883); De wonderbare historie
van den dapperen kapitein Jan Kanon (1869); De graaf de Monte Christo (1869);
De veldwachtervan Laterveer (1870); Robert de Moor (Arnhem 1871, 3 dln.; eerst
aIs feuilleton in Het Vaderland verschenen); Vóór en na de pauze (1871); Kappipo
(1871); Jurriaantjes (1871); Freule Bella (1873; 2de dr. 1876); Een winkelhaak
(1876); Los kruit en scherpe patronen (1877); De kleine spring in 't veld (1877);
Muisjes met en zonder staartjes (1877); Aan den Booze verkocht. Roman in 2 dln.
(1877); Aan den rand des afgronds (1879); Melanie (1880); Snaaksche
rijmoefeningen. onder het pseud. A d a m T h i j s s e n (1882); De reis der
Snipsemaatjes, onder het pseud. H a j o S c h u u r s t r a (1882); Herinneringen van
den ouden tolbaas (1883); Luther en Zwingli (1883); Kikkerstudiën (1884: 2de dr.
1894); Kathederkout (1884); H a a f n e r 's Reisavonturen voor jongelieden bewerkt
(1886); Nondum (1894) en andere. Verder was van Boekeren hoofdredacteur van
Kennis en Kunst (1872-74), van de Nieuwe kinderbibliotheek (1872) en van het
Zondagsblad voor het jonge Nederland (1886). Met G. v a n G o r k u m , H.G.
H a g e n en W. S c h e f f e r richtte hij in 1866 het bekende tijdschrift Los en Vast
op.
Zuidema

[Boekeren, Gerrit Rinse Voormeulen van]
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BOEKEREN (Gerrit Rinse V o o r m e u l e n v a n ), broeder van den voorgaande,
was notaris te Stadskanaal. Geb. te Groningen 30 April 1821, studeerde hij ald. in
de rechten, promoveerde in 1849 op Stellingen, en overl. 10 Jan. 1872 te St.
Michielsgestel. Verschillende geschriften zagen van zijne hand het licht, o.a.: Leven
en daden van Nederlands meest beroemde zeehelden en vlootvoogden, door de
Maatsch. tot Nut v. 't Alg. bekroond (1841); 1559-1568. Schetsen uit de geschiedenis
van Neerlands opstand tegen Spanje, aan de jeugd
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verhaald (Winschoten, z.j.); Schetsen uit het leven van Johan de Witt en Michiel
Adriaansz. de Ruiter (Leiden, z.j.); Ter nagedachtenis van P. van Limburg Brouwer
(1847); Geschiedenis en opkomst van Stadskanaal (z.j.); Leven en ontdekkingen
van Abel Jansz. Tasman van Lutkegast (1849) en een nieuwe bewerking van L.A.
S c h r o e d e r S t e i n m e t z ' Algemeene grondbeginselen der Aardrijkskunde (6de
dr. 1868).
Zuidema

[Boekhart]
BOEKHART, een overigens geheel onbekend schilder, die het portret van den in
1748 gestorven Adriaen Wittert, heer van Hoogland, geschilderd heeft.
o

Zie: E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 9213. 1.
Moes

[Boekhout, J.]
BOEKHOUT (J.) was houten-blaasinstrumentmaker, van wien dwars- en bekfluiten
waren in de verzam. Snoeck (Cat. (1894) nr. 677, 790, 822) en van wien een hobo
is in de verzam. Boers (inv. nr. 80) in het Rijksmuseum te Amsterdam. Hij signeerde
zijn instrumenten met zijn naam waarboven een kroon en waaronder een leeuw.
De factuur van zijn werk wijst op Holland in het midden der 18e eeuw.
Enschedé

[Boekhout, Jurriaen]
BOEKHOUT (Jurriaen), of B o e k h o l t , was kapitein op ‘de Trouw’, welk schip deel
uitmaakte van de vloot van 5 schepen, die voor rekening van rotterdamsche reeders
onder Jacob Mahu en, na diens dood, onder Simon de Cordes, in 1598 de reis door
straat Magalhaen naar O.-I. ondernamen; aan B. werd in December van dat jaar de
verovering van het eiland Annobon op de Spanjaarden opgedragen, ten einde de
vloot van levensmiddelen te voorzien, die voor de voortzetting van de reis hoog
noodig waren en hoewel hij daarvoor tijdelijk dit eiland in bezit nam, verhinderde dit
niet, dat de vloot in een ongunstig jaargetijde Straat Magalhaen in de grootste ellende
doorworstelde en o.a.B. aan scheurbuik in April 1599 daar bezweek. Zijn schip werd
na veel wederwaardigheden in de Molukken genomen en was in handen der
Portugeezen te Tidore, toen adm. Jacob van Neck dit eiland in 1601 bezocht.
Zie: Begin ende Voortgangh der O.I.C. le Dl. Kort en Waerachtigh Verhael van 't
geene seeckere vijf schepen van Rotterdam in 't jaar 1598 den 27e Juny nae de
Straat Magalhaen varende overkomen is, alsmede: Tweede Schipvaerd van J. van
Neck; W i c h m a n n , Dirck Gerritz. (Gron. 1899).
Mulert

[Boekhout, T.]
BOEKHOUT (T.) was waarschijnlijk in de eerste helft der 18e eeuw
houten-blaasinstrumentmaker. Een fagot kwam voor in veiling wed. Adr. Moetjens,
den Haag Mei 1759 (Bouwst. III, 117), basfluiten zijn in de verzam. Snoeck (Cat.
(1894) nr. 824), in het museum van het Conservatorium te Brussel (Cat. II nr. 1039
met afb.), in de muziekinstrumentenverzameling van het Metropolitan Museum of
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art te New-York (Cat. I, Europe, 120, nr. 921); een clarinet was in verzam. Snoeck
(Cat. (1903) nr. 256). In verzam. Boers (Rijksmuseum te Amsterdam) is een hobo,
waar de signatuur is omgeven door kroon en leeuw als bij J. Boekhout, hiervoor.
Enschedé

[Boelaert, Anthonie]
BOELAERT (Anthonie), een Hagenaar, die 11 Aug. 1767 lid van de confrerie Pictura
geworden is en zich bezig heeft gehouden met het schilderen van kamerdecoraties.
Zie: Obreen's Archief V, 161; Oud-Holland XIX, 176.
Moes

[Boelema de Stomme, Maerten]
BOELEMA DE STOMME (Maerten) trad in 1642 als leerling van den stillevenschilder
Willem Claesz. Heda in het gild te Haarlem, en heeft in zijn beste werken zijn meester
bijna geëvenaard. Een van 1642 is in het museum te Kopenhagen, een van 1644
in het museum te Brussel, andere
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te Leuven, Emden, Agen, Nantes en elders. In 1664 leefde hij nog.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 156; Repertorium für
Kunstwissenschaft X, 41.
Moes

[Boelen, Johannes]
BOELEN (Johannes), B o e l e n d e B r e d a , magister, woonde sinds 1518 te
Utrecht, aanvankelijk bij Johannes van Goch (zie I kol. 942), was lange jaren practizijn
en openbaar notaris te Utrecht. Langen tijd diende hij het kapittel van St. Marie als
secretaris en notaris. Als zoodanig was hij in 1562 tegenwoordig bij de visitatie in
het aartsdiakonaat van den proost van St. Marie. Blijkens een verhoor van 1548
was hij in dat jaar ± 50 jaar. Zijn oudere tijdgenoot G o d f r i e d B o e l e n was
priester-vicaris in den Dom. Ook onze Johannes bezat in die kerk een vicarie.
Zie: Oude Vaderlandsche Rechtsbronnen 11: 8. 160 v.v.; II: 11, 723 v. 732, 745;
Versl. en Meded. O.V.R. I, 370, 373; Versl. en Meded. Overijss. R. en Gesch. XII
(1881) 68; D o d t v a n F l e n s b u r g , Archief, I, 2e stuk, 6; II, 51; III, 143, 152; IV,
51, 57; Bijdragen Bisdom Haarlem XVIII (1893) 183; S. M u l l e r F z ., Verslagen
van Kerkvisitatiën (Werken Hist. Gen. III: 29) 454.
van Kuyk

[Boelens, Jacobus]
BOELENS (Jacobus), een teekenaar te Amsterdam, die door L a i r e s s e in de
voorrede van zijn Groot schilderboek geprezen wordt. Voor dit in 1714 uitgegeven
boek heeft hij verschillende teekeningen naar schilderijen van Lairesse gemaakt.
Moes

[Boelens, Amerozius Ayzo van]
BOELENS (Amerozius Ayzo v a n ), zoon van A y z o v a n B o e l e n s en A n n a
M e i l i n g a , geb. te Hardegarijp 19 Maart 1766, was in 1792 commies ter Secr. van
het Prov. Bestuur van Friesland, in 1800 lid v.h. Dep. bestuur van de Eems, in 1801
raadsheer in het Hof van Friesland, in 1812 president van de rechtbank te
Heerenveen. In 1825 werd hij lid van de 2e Kamer en in 1831 grietman v. Opsterland.
Hij was gehuwd met S u z a n n a C o r n e l i a T r o t z en had zes zoons en drie
dochters; hij overleed 30 Nov. 1834.
Breukelman

[Boenre, Willem van]
BOENRE (Willem v a n ), beeldhouwer te Haarlem, leverde in 1435 twee steenen
beelden, een Christus aan het Kruis en een Maria met het kind Jezus, voor de
Houtpoort.
Zie: J a c . K o n i n g , Verhandeling over de Boekdrukkunst (Haarlem 1816) 359.
Moes

[Boer, Henri Frans de]
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BOER (Henri Frans d e ), hoofd eener openbare lagere school te Rotterdam, geb.
19 Dec. 1838 te Amsterdam en overl. 28 Mei 1898 in eerstgenoemde stad. Hij was
hier tevens onderwijzer in de aardrijkskunde aan de Vormschool voor onderwijzers,
had zitting in het bestuur der afdeeling Rotterdam van 't Ned. Ond. Genootschap,
in het hoofdbestuur van dat Genootschap zelf te Amsterdam en was in nog meer
betrekkingen voor het onderwijs ijverig werkzaam. Hij schreef de volgende boeken:
Ons volk. Leesboek over de geschiedenis des vaderlands (1873; 4de dr. 1886);
Leerboek der Aardrijkskunde (1876; 2de dr. 1884); Methode bij het Onderwijs in de
Aardrijkskunde voor de lagere school (1877) en Gedenkboek ter gelegenheid van
het 50-jarig bestaan van het Ned. Onderw. Genootschap, dit laatste in vereeniging
met A. H e i n s i u s (I kol. 1061). Ook vervaardigde hij een Globe voor de lagere
school.
Zuidema

[Boer, J.J. de]
BOER (J.J. d e ), schilderde het portret van den in 1791 te Franeker gestorven
werktuigkundige Jan van der Bildt, dat in het stadhuis te dier stede bewaard wordt.
Zie: E.W. M o e s , Iconographia Batava nr. 668.
Moes
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[Boersman, Jan Hermansz.]
BOERSMAN (Jan Hermansz.) werd in 1612 te 's Gravenhage leerling van den
schilder Jan van Ravesteyn.
Zie: Obreen's Archief IV, 6.
Moes

[Boeser, Anne Leonard]
BOESER (Anne Leonard), geb. 10 Apr. 1821 te Aarlanderveen en overl. 30 Jan.
1885 te Weesp, waar hij 37 jaar aan 't hoofd eener openbare school voor gewoon
en meer uitgebreid lager onderwijs stond. Vóór dien tijd was hij als onderwijzer
werkzaam te Hekendorp bij Gouda en te Schiedam. Sedert 1879 was hij tevens
directeur der rijksnormaallessen te Naarden. Algemeen gebruikt werden jaren lang
op scholen van geheel Nederland Boeser's Rekenboeken, waarvan er vele 15, 20,
ja 40 maal herdrukt werden. Ook zijn Taalboekjes en zijn Aardrijkskunde van
Nederland beleefden verscheiden herdrukken. Evenzeer genoot hij om hetgeen hij
buiten de school verrichtte te Weesp de algemeene achting.
Zuidema

[Boëtius, Julius Caesar (1)]
BOËTIUS (Julius Caesar) (1) kwam in 1630 als schilder in het gild te 's Gravenhage.
Hij was waarschijnlijk verwant aan Caesar van Everdingen.
Zie: Obreen's Archief IV, 9; Oud- Holland XXVII, 118.
Moes

[Boëtius, Julius Caesar (2)]
BOËTIUS (Julius Caesar) (2) kreeg in 1722 500 en in 1724 100 gulden resp. voor
het maken van verkleinde copieën op perkament van 10 en 2 geschilderde glazen
in de St. Janskerk te Gouda, die zich nog in het kerkarchief aldaar bevinden. Voor
een uitgave van Terentius heeft hij een door E.L. Creite gegraveerd titelblad
geteekend.
Zie: K r a m m , De Goudsche glazen (Gouda 1853) 25, 26.
Moes

[Boey]
BOEY, een overigens onbekend schilder, was getrouwd met de zuster van H e r m a n
van der Myn.
Zie: v. G o o l II, 327.
Moes

[Bogaers, Mr. Adrianus]
BOGAERS (Mr. Adrianus), geb. 6 Jan. 1795 te 's Gravenhage als zoon van M r .
F r a n s B o g a e r s en M a r i a E l i s a b e t h G u i c h e r e t , overl. 11 Aug. 1870
te Spa. Na de latijnsche school in zijn geboorteplaats verlaten te hebben met een
oratie de Matheseos praestantia, werd hij 19 Juni 1811 als student in de rechten
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ingeschreven te Leiden (met onjuisten leeftijd in het Alb. Stud.) en promoveerde
aldaar reeds 25 Juni d.a.v. tot doctor in de beide rechten. Dit ontbreken van alle
voorbereiding tot het verkrijgen van den meesters- en doctorstitel zal wel geweten
moeten worden aan de bijzondere tijdsomstandigheden. Deze hadden hem zeker
ook bewogen 12 Dec. 1810 het landmetersexamen af te leggen, waarvoor hij
eveneens geslaagd was. Eerst als advocaat gevestigd te 's Gravenhage, vertrok
hij spoedig naar Hoorn, waar zijn vader was benoemd tot keizerlijk
substituut-procureur bij de rechtbank. In Jan. 1813 werd Mr. Frans Bogaers
overgeplaatst naar Rotterdam en ook daarheen volgde hem zijn zoon. De jonge
Bogaers werd daar aangesteld als advocaat ‘des droits réunis’ of ‘de la régie’; in
Aug. van dat jaar werd hij bovendien benoemd tot ‘membre du conseil officieux
chargé de défendre gratuitement les droits des absens pour cause de service aux
armées de terre et de mer’. Na de omwenteling bleef hij als advocaat te Rotterdam
wonen; 18 Juni 1829 begon hij zijn rechterlijke loopbaan als rechter-plaatsvervanger
in de rechtbank van eersten aanleg aldaar, in 1838 volgde zijn benoeming tot lid
der arrondissementsrechtbank, daarna die tot rechtercommissaris en in Maart 1847
werd hij geïnstalleerd als vice-president. Toenemende doofheid dwong hem echter
reeds in 1853 uit deze betrekking, die hij met hart en ziel
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waarnam, zijn ontslag te vragen. Meer echter dan als jurist heeft Bogaers van zich
doen spreken als dichter en bekwaam stylist. Reeds op jeugdigen leeftijd
openbaarden zich zijn dichterlijke gaven, doch uit die periode is niets gedrukt. In
den Haag had hij met eenige makkers een gezelschap opgericht onder de spreuk:
‘Vriendschappelijk en leerzaam’ en ook na zijn vertrek trad hij nog meermalen in
dezen kring op. Te Rotterdam sloot hij zich in 1817 aan bij de daar bestaande
afdeeling der Holl. Maatsch van fraaie kunsten en wetenschappen, waarvan hij in
1834 en 1835 algemeen voorzitter was; behalve als bestuurslid werd ook voor
leesvergaderingen der rotterdamsche afdeeling van de Maatsch. tot Nut van 't
Algemeen en van het gezelschap ‘Verscheidenheid en overeenstemming’ zijn
medewerking dankbaar aanvaard. Daar droeg hij vele van zijn gedichten voor en
had hij steeds een waardeerend gehoor. Toch is Bogaers als dichter nooit populair
geweest, wat voor een groot deel wel toegeschreven mag worden aan zijn aarzeling
om zijn geestesproducten gemeengoed te maken. De gedichten, die hij een uitgave
waardig keurde, werden voor eigen rekening uitgegeven en tot geschenken bestemd
voor zijn vrienden; pas later kwamen zij grootendeels in den handel. In 1832 zag
voor het eerst een dichtstuk van hem het licht, getiteld Volharden. Dit gedicht, een
ontboezeming van vaderlandsliefde gaf geheel de volksstemming van het oogenblik
weer en vond dan ook een zeer gunstig onthaal. Van zijn grootere gedichten zijn
het meest bekend Jochébed (1835), dat, onder den titel van De redding van het
kind Mozes uit de wateren, in 1822 door hem was voorgedragen in de Holl. Maatsch.,
de Togt van Heemskerk naar Gibraltar, in 1837 door laatstgenoemde Maatsch. als
antwoord op een prijsvraag bekroond en dat algemeen als des dichters meesterwerk
wordt beschouwd, en Adams eerstgeborene, dat in 1843 uitkwam. In 1846 vereerde
hij zijn vrienden een bundel Balladen en Romancen (in 1862 opnieuw uitgegeven
onder den titel Balladen en andere Dichtstukjes), in 1852 liet hij zijn Dichtbloemen
uit den Vreemde (niet in den handel) drukken, in 1859 sloot hij de trits dezer kleinere
dichtbundels met de uitgave van Gedichten af. Van al de kleinere gedichten zijn
misschien wel het meest bewonderd Het Pleegkind en Het Leidsche wonder. Heel
veel heeft Bogaers beteekend in de letterkundige wereld van zijn tijd, want ook in
het proza toonde hij zich een meester. Dit bewijst o.a. zijn Verhandeling over het
wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen en de meest geschikte
middelen van hare beoefening hier te lande, waaraan in 1839 door de Holl. Maatsch.
de gouden eerepenning werd toegewezen. Talrijke bijdragen heeft hij geleverd in
de Taalgids, later in de Taal- en Letterbode, waarvan hij in 1869 bij het verschijnen
vast medewerker werd. Ook zijn nagelaten geschriften bewijzen, dat hij behalve
letterkundige ook taalkundige was. Daaronder bevonden zich volledige glossaria
op de Refereinen van A n n a B i j n s , later uitgegeven door W.L. van H e l t e n
(Rott. 1876), op de dichters der 17de eeuw, op de dichtwerken van V o n d e l en op
de werken van B i l d e r d i j k , later uitgegeven door W.G. B r i l l (Haarlem 1878);
twee daarvan zijn in autograaf op de leidsche bibliotheek. Het Kon. Ned. Instituut
erkende zijn verdiensten door hem tot correspondent van de 2e klasse te benoemen,
hij was lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden en van de belgische
Academie, die zijn Lierzang op den dood van koningin Louisa Maria, gemalin van
Leopold I, in 1851 met goud
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bekroonde. Tot zijn vriendenkring behoorden de meeste personen, die zich op het
gebied van ned. taal- en letterkunde in dien tijd naam gemaakt hebben. Vooral was
hij bijzonder verbonden aan Tollens en terecht werd dan ook in 1860 door het
rotterdamsche gemeentebestuur aan hem opgedragen een cantate te dichten bij
gelegenheid van de onthulling van diens standbeeld. Hij stelde belang in alles, wat
het lijden zijner medemenschen kon verzachten en maakte zijn tijd en dichtgaven
meermalen dienstbaar daaraan. Hij was een man van fijne vormen en beschaving,
van groote kennis en belezenheid, een man, die door zijn reizen veel van de wereld
had gezien en een beminnaar der natuur was. Zijn poëzie is van dit alles de
weerspiegeling; door fijnheid van schildering munt zij uit, doch daarnaast is
gekunsteldheid en gebrek aan eenvoud niet te ontkennen. Bogaers was 16 Juli
1828 te Rotterdam gehuwd met M a r i a E l i s a b e t h G l e i c h m a n . Zijn portret
door J. Bal, naar L. Overlinckx, verscheen in 1859 en later een staalgravure van
hem door W. Steelink.
De belangrijke bibliotheek, door den dichter nagelaten, werd in 1870 door zijn
dochter ten geschenke gegeven aan de Kon. Bibliotheek in den Haag en het
rotterdamsche leeskabinet, welke laatste inrichting daardoor met niet minder dan
6118 boekwerken werd verrijkt.
Zie: J.G. G l e i c h m a n , Het leven van Mr. A. Bogaers 1875 (niet in den handel);
F.A. S n e l l a e r t , A. Bogaers in Levensber. Letterk. 1872; A. d e J a g e r , A.
Bogaers, in het feuilleton der N.R.C. van 18 Aug. 1870.
Moquette

[Bogaert, Hans]
BOGAERT (Hans), schilder te 's Gravenhage, die daar in 1612 in het gild trad, er
in 1625 huwde en 8 April 1647 een aantal schilderijen liet verkoopen. In 1656 maakte
hij een testament en vóór 6 Febr. 1659 is hij overleden, toen zijn weduwe in den
Haag een huis verkocht. In het museum te Riga is van hem een boerenbinnenhuis.
Zie: Obreens Archief III, 261, IV 4; Oud-Holland XIV, 119.
Moes

[Bogaert, Hendrick Hendricksz.]
BOGAERT (Hendrick Hendricksz.), schilder te Amsterdam, aldaar geb. in 1626 of
1627 en in het Gasthuis overleden, ondertrouwde 10 Febr. 1657 M a r i t j e C e n t e n
en woonde toen in de Reguliersbreestraat. Verslaafd aan den drank verviel hij tot
armoede. Hij was in 1672 de meester van den plaatsnijder Joseph Mulder.
Zie: H o u b r a k e n III, 247; Oud- Holland III, 67.
Moes

[Bogaert, Iemant]
BOGAERT (Iemant) moest in 1644 te Middelburg boete betalen, omdat hij er buiten
het gild schilderijen verkocht had. In 1652/53 werd hij lid van het gild, maar hij stierf
reeds tusschen 1652 en 1656. In het Stedelijk Museum te 's Gravenhe is van hem
een stilleven.
Zie: Obreens Archief VI, 173, 179, 182, 187.
Moes
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[Bogerts, C.]
BOGERTS (C.) was blijkens zijn gedateerde prenten van omstreeks 1772 tot 1815
als plaatsnijder te Amsterdam werkzaam. Hij is waarschijnlijk een leerling geweest
van Reinier Vinkeles, wien hij behulpzaam was in het graveeren van een groote
reeks kleine portretjes van beroemde mannen, naar teekeningen van Jac. Buys.
Van zijn vele historieprenten verdienen afzonderlijk vermeld te worden de
afbeeldingen van den brand van den amsterdamschen schouwburg in 1772 naar
Pieter Barbiers, en de slag bij Doggersbank in 1781 naar Js. Ouwater, terwijl ook
in F o u q u e t 's Atlas van Amsterdam eenige goede door hem gesneden prenten
staan.
Zie: I m m e r z e e l , in voce (die echter Jan Punt als zijn meester noemt).
Moes
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[Boily, C.]
BOILY (C.), een plaatsnijder, die in 1764 leerling van de haagsche Academie werd,
heeft naar Benj. Bolomey een fraai portret van den rabbijn Selomoh Salem en
verschillende boekillustraties gegraveerd.
Zie: Obreens Archief IV, 143; Oud- Holland XIX, 173.
Moes

[Bois, Mr. Franco du]
BOIS (Mr. Franco d u ), ged. 11 Juni 1636 te Rotterdam, begr. 20 Aug. 1707 aldaar,
was een zoon van H u g o d u B o i s en A n n a V e r b o o m . Hij werd 25 April 1656
student te Leiden en promoveerde in de rechten. In 1664 benoemd tot commissaris
van het waterrecht in zijn vaderstad, werd hij in 1665 schepen, in 1678
vroedschapslid, wat hij tot zijn dood bleef. Van de andere stedelijke ambten, welke
hij in die periode bekleedde, vermelden wij, dat hij tusschen 1679 en 1707
herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart was en na 1680 meermalen burgemeester,
Van 1688-1691 was hij gecommitteerde raad en van 1667-1670 lid van het college
der admiraliteit van Zeeland. Hij was 5 April 1679 te Rotterdam gehuwd met
Margrieta Danen.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Bois, Hugo du]
BOIS (Hugo d u ). Twee personen van dezen naam komen in de rotterdamsche
regeeringslijsten voor. De eerste, geb. in het laatst der 16de of het begin der 17de
eeuw, overl. te Rotterdam 9 Juli 1667, was waarschijnlijk een zoon van P i e t e r
P i e t e r s z . d u B o i s en M a r g r i e t H u g e n d . In 1625 werd hij tot schepen
benoemd, in 1627 tot vroedschapslid, wat hij tot zijn dood bleef. Verschillende kleine
stedelijke ambten bekleedde hij in die periode; ook was hij burgemeester in 1662
en 63, herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart van 1630-1666 en bewindhebber
van de W.-I.C. der kamer Rotterdam van 1652-1667.
De tweede, ged. 2 Juni 1680 te Rotterdam, begr. aldaar 15 Nov. 1740, was een
zoon van Mr. Franco du Bois en Margrieta Danen (zie boven). Sinds 1709 komt hij
voor in de regeering zijner vaderstad. Van 1712 tot zijn dood was hij vroedschapslid,
in 1713, 16 en 20 gedeputeerde ter dagvaart, in 1730 werd hij benoemd tot
bewindhebber van de O.-I.C. der kamer Rotterdam en in 1734 tot bewindhebber
van die der W.-I.C. Hij was 10 Sept. 1709 te Rotterdam gehuwd met G e e r t r u i d a
o

d e B a c k . Het bij M o e s , Iconographia Batava I, n . 825 vermelde portret van de
Bois, geschilderd door D. van Nijmegen, is waarschijnlijk van hem.
Zijn zoon Mr. F r a n c o D a n i e l d u B o i s , ged. 2 Oct. 1710 te Rotterdam, die
te Leiden in de rechten promoveerde, treffen wij van 1734-1741 aan als
bewindhebber van de W.-I.C. der kamer Rotterdam. Hij was 2 Nov. 1735 te
Rotterdam gehuwd met I g n a t i a M a r i a V i s c h . Een andere zoon zie I kol. 396.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Jaarboekje VIII (1910) 134.
Wiersum

[Boissens, Cornelis Dircksz.]
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BOISSENS (Cornelis Dircksz.), plaatsnijder en schoonschrijver, is omstreeks 1567/68
te Enkhuizen, behoorende tot een goede familie, geboren en tusschen 27 Maart
1634 en 12 April 1635 te Leiden gestorven. Hij woonde eerst te Amsterdam, waar
hij in 1597 het titelblad van A d r . V e e n 's Napasser graveerde, en in 1605 een
aan prins Maurits opgedragen calligraphisch werk Grammato-graphices uitgaf. Een
ander dergelijk werk, Promptuarium variarum scripturarum is door Cornelis Claesz.
eveneens te Amsterdam uitgegeven, maar zonder jaar van uitgave. Vóór 1610 heeft
hij zich te Leiden gevestigd, waar hij in dat jaar ijverig medewerkte aan de oprichting
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van een St. Lucasgild. Te Leiden hield hij zich zoowel met graveer- als met
calligraphisch werk bezig. Onder verschillende verdienstelijke portretten die hij
graveerde, munt uit een portret van prins Maurits, waarvoor de leidsche magistraat
hem 14 Nov. 1614 40 gulden vereerde, terwijl hij 17 Mei 1618 100 gulden kreeg
voor een exemplaar zijner nederlandsche geschriften. 1 Sept. 1619 werd hij benoemd
tot oeconomus van het Collegium Theologicum, en omstreeks denzelfden tijd huwde
hij met A d r i a n a J a n s d r . v a n S l u y t e n b u r g h . Hij schijnt een vermogend
man geweest te zijn; Arn. Buchelius maakt in 1622 gewag van zijn kunstverzameling.
Zijn schrijfkunst is door Daniël Heinsius, Dominicus Baudius, Joh. Is. Pontanus,
Karel van Mander e.a. bezongen. Tweemaal heeft hij zijn eigen portret gegraveerd,
het eene in 1605 aetatis 36, het andere aetatis 49.
Zie: E g b e r t v.d. H o o f , Historie van Enckhuyzen (1666) II, 31; Amsterd.
Jaarboekje 1904, 40; Berigten Hist. Gen. II: 2 (1848) 40; Oud- Holland V, 151-153;
Navorscher 1870, 568; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bokel]
BOKEL. Leenadel uit Schieland, geslacht, dat groot belang heeft voor de oudste
geschiedenis der stad Rotterdam en omgeving. Het stamde wellicht uit het geslacht
v a n R o d e n r i s e , waarvan reeds in 1156 en 1168 Daniel wordt vermeld. Als een
zijtak der Bokels hebben wij het geslacht van Matenesse te beschouwen, waaruit
weder dat van Spangen sproot. De eerste, die voorkomt, is D i r k (1) B. onder de
edelen van Holland genoemd in 1200, 1215 en 1216, na hem in 1226 en 1245
G i j s b r e c h t B. (1), daarna D i r k B. (2), in 1266 en 1273 ridder. Meer dan de
namen zijn ons van deze edelen niet bekend. In 1285 komt weer een G i j s b r e c h t
B. (2) voor, die zijn ambacht, palende ten westen aan Rotterdam (het omvatte
ongeveer de latere ambachten Bokelsdijk, Blommersdijk en het Roode Zand),
omstreeks dien tijd bedijkt heeft; hij bouwde er misschien, bezat er althans, het huis
Wena, aan den rechteroever der Rotte, even beneden den dam in die rivier. Hij was
ridder en zeer in aanzien onder Floris V en Jan I, in 1285 borg voor de heeren van
Aemstel, m 1288 voor den heer van Woerden, en overl. vóór 1296, twee zoons
nalatend: G i j s b r e c h t (3) en H e r m a n , welke laatste volgt na den tak van zijn
broeder.
G i j s b r e c h t (3) komt reeds in 1285 met zijn vader als borg van Aemstel voor;
na den moord op graaf Floris V maakte Wolfert van Borselen, die onder den jongen
Jan I oppermachtig was, er gebruik van de goederen der borgen te verbeuren; na
diens dood werd heer Gijsbrecht in zijn bezit hersteld, doch omgebracht bij den
moord van Vere (Mei 1301); hij liet drie kinderen na: D i r k (3), G i j s b r e c h t (4)
reeds dood in 1306, en B a e r t e . D i r k (3). ridder, was heer van Rotterdam, dat
in dien tijd als stad opkwam, droeg 1306 het huis Wena aan heer NicoIaes van
Putten, die in de buurt goederen bezat, op en ontving het weder van hem te leen,
ook bezat hij Bleiswijk; hij was zeer in aanzien onder graaf Willem III en overleed
tusschen 1334 en 1336. Zijne eenige dochter A g n i e s e had in 1327 het recht
verworven op te volgen, behalve in de rechten op Rotterdam, welke na haars vaders
dood den graaf toekwamen. Zij huwde na 1336 S i m o n v a n B e n t h e m (zie I
kol. 292) ridder, gesproten uit den tak der graven van Bentheim, welke zich in Holland
gevestigd had;
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Simon was zeer in gunst bij de graven Willem III en IV, 1337 en 1339 houtvester
van de Haarlemmerhout; de echtelieden ontvingen in 1339 het huis te Teylingen,
waarna Simon zich v a n T e y l i n g e n noemde; hij sneuvelde in 1345 met graaf
Willem IV bij Stavoren. Zijne weduwe, Agniese Bokel, hertrouwde G e r r i t v a n
H e r l a e r , heer van Amersoye, een geldersch edelman van groot aanzien. Zij deden
in 1348 afstand van hun recht op Teylingen ten behoeve van Gerrit van Heemstede,
een gunsteling van Willem V. Gerrit van Herlaer overleed kinderloos vóór 1354, zij
was reeds voor Nov. 1352 overleden, toen de dochter uit haar eerste huwelijk,
J a n n e v a n T e y l i n g e n , huwde met W i l l e m , heer v a n d e W a t e r i n g e .
H e r m a n bovengenoemd, zoon van heer Gijsbrecht (2), bezat in 1297 de
ambachtsheerlijkheid West-IJselmonde, welke zijn zoon G i j s b r e c h t (5) beërfde,
wiens zoon J a c o b (1) in 1365 beleend werd; deze wist de familie-goederen Wena,
Bokelsdijk, Blommersdijk en het Roode Zand weder in één hand te vereenigen en
overl. ongeveer 1394; zijn zoon G i j s b r e c h t (6) stierf 1405, nalatend een zoon
J a c o b (2) (beleend 1412), die zich B o k e l v a n W e n a noemde; met diens
zoon, ook J a c o b (3) geheeten, stierf de rechte linie uit. In 1447 gaan dan de leenen
over op M e i n e v a n W e n a , dochter van G i j s b r e c h t B o k e l (6), tante van
den laatsten leenman; zij was gehuwd met J a n v a n d e r B o u c h o r s t en bracht
de goederen in dat geslacht.
Zie: F r u i n , De Bokels van Rotterdam en hun geslacht in Rotterd. Historiebl. Afd.
Geneal. aant. 22 en vlgg., herdrukt in Verspr. Geschr. VI, 29 en vlgg.; en zijn Naschrift
hierop in: Rott. Historiebl. Afd. Gesch. stukken, 449 en vlgg., herdrukt in: Verspr.
Geschr. VI, 57 en vlgg.
Obreen

[Bokshoorn, Joseph]
BOKSHOORN (Joseph), geb. te 's Gravenhage, vestigde zich in 1670, nog jong te
Londen, waar hij Lely behulpzaam was in het schilderen der kleeren op diens
portretten. Ook maakte hij werk van het copiëeren van portretten van v. Dyck en
Lely. Hij moet reeds op 35-jarigen leeftijd te Londen gestorven zijn.
Zie: J.C. W e y e r m a n IV, 301, 306.
Moes

[Bol, Ferdinand]
BOL (Ferdinand), geb. te Dordrecht 24 Juni 1616, als de zoon van den heelmeester
B a l t h a s a r B o l en T a n n e k e F e r n a n d e s en 24 Juli 1680 in de Zuiderkerk
te Amsterdam begraven, kwam vermoedelijk al spoedig nadat Rembrandt zich in
1631 te Amsterdam gevestigd had, op diens atelier. Nog 30 Aug. 1640 stond hij in
nauwe betrekking tot zijn meester, daar hij zijn getuige was. In zijn vroegst
gedateerde werk, een vrouwenportret in het Kaiser Friedrich-Museum te Berlijn, en
in de werken, die in de eerstvolgende jaren door hem geschilderd werden, kwam
hij zijn meester zeer nabij. Eerst 24 Jan. 1652 kocht hij het amsterdamsche
poorterrecht, en 21 Oct. 1653 huwde hij er met E l i s a b e t h D e l l , die tot een
aanzienlijke koopmansfamilie behoorde. Hij woonde toen op den Fluweelen Burgwal,
de deftigste buurt van de stad. Ook van buiten de stad vielen hem belangrijke
opdrachten ten deel, zoo in 1653 het schilderen van de leden van den schuttersraad
te Gouda, thans nog aanwezig in het Gerechtshof aldaar, en schoorsteenstukken
voor de stadhuizen te Leiden en te Enkhuizen. Maar vooral te Amsterdam bleef hij
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dat hij in 1649 schilderde van de regenten van het Leprozenhuis en dat thans in
burgemeesterskamer van het Stadhuis hangt, maar ook de groep regenten van het
Nieuwe Zijds Huiszittenhuis van 1657, in het Rijksmuseum, is een werk van groote
verdienste. Toen in 1659 de gemalin van den Grooten Keurvorst te Amsterdam
ontvangen werd, ontwierp hij met Vondel en Jan Vos de plannen voor de
feestvertooningen, en werd daarvoor met 200 gulden beloond. Voor het nieuwe
Stadhuis schilderde hij verschillende schoorsteenstukken, waarvan uitmunten de
Grootmoedigheid van Fabricius en Mozes de tafelen der Wet ontvangend. Maar
vooral zijn vele portretten hebben zijn roem gevestigd, en deze, vooral de vroege,
gelijken soms zóó op die van Rembrandt, dat ze vaak onder diens naam hebben
gehangen of nog hangen. Zoo wordt hem van zeer bevoegde zijde het prachtige
aan Rembrandt toegekende portret van de wed. Swartenhont in het Rijksmuseum
te Amsterdam toegeschreven, welke toeschrijving echter van even bevoegden kant
bestreden wordt. Zeer populair, en terecht, zijn de portretten geworden die hij in
1667 en 1668 van Michiel Adriaensz. de Ruyter geschilderd heeft (o.a. in de musea
te Amsterdam en te Kopenhagen) en het deftige portret van diens zoon Engel de
Ruyter, van 1669, in het Mauritshuis te 's Gravenhage. Zeldzaam zijn zijn portretten
niet, evenmin als zijn bijbelsche tafereelen, waarvan tot de fraaiste gerekend moeten
worden een Rust op de vlucht naar Egypte en de Engelen bij het ledige graf van
Christus, beide van 1644, in de musea te Kassel en te Kopenhagen. Het zooeven
genoemde portret van Engel de Ruyter, van 1669, is, op één straks te noemen
uitzondering van bijzonderen aard na, zijn laatst gedateerde werk. In Oct. van dat
jaar hertrouwde hij met A n n a v a n E r c k e l , de weduwe van den schatrijken
koopman E r a s m u s S c h a r l a k e n , en dit schijnt de aanleiding geweest te zijn,
dat hij de penseelen uit de hand gelegd heeft. Hij woonde in 1673 in een groot huis
op de Keizersgracht bij de Nieuwe Spiegelstraat en hield in de Kerkstraat achter
zijn huis een stal paarden. Zijn sterfhuis stond op de Heerengracht bij de
Reguliersgracht. Behalve in zijn schilderijen is hij ook in zijn etsen Rembrandt zeer
nabij gekomen, zoodat van de lijst, die B a r t s c h van Rembrandts etswerk gemaakt
heeft, verscheidene op zijn naam overgeschreven moeten worden. Leerlingen schijnt
hij niet veel gehad te hebben. Slechts zijn stadgenoot Cornelis Bisschop en Gottfried
Kneller worden als zoodanig vermeld. Zijn eigen zoon, E l b e r t (1659-1709), heeft
als advocaat een aanzienlijke plaats bij de amsterdamsche balie bekleed. In het
museum te Dordrecht hangt zijn in 1646 geschilderd zelfportret; een ander is in het
Rijksmuseum te Amsterdam, terwijl hij op het regentenstuk dat Pieter van Anraedt
in 1675 van het Oude Zijds Huiszittenhuis, waarvan hij van 1673 tot 1680 regent
was, zijn eigen portret geschilderd heeft.
Zie: H o u b r a k e n I, 301, 302; II, 220; III, 233; Aemstels Oudheid III, 101-116;
V, 32 Oud-Holland V, 218; VI. 68-72; XXIX, 193 vv.; XXX, 65 v.v., 82 vv.; J a n
V o s . Alle de gedichten (Amst. 1662) 140; H o f s t e d e d e G r o o t , Die Urkunden
über Rembrandt 39; B a r t s c h , Catal. raisonné de l'oeuvre de Rembrandt II, 7-16;
P. K r i s t e l l e r , Kupferstich und Holzschnitt 388; v o n W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler in
voce.
Moes
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[Boll van Hamersfelt, Jonker Aernt]
BOLL VAN HAMERSFELT (Jonker Aernt), zoon van A n s e l m B o l l en diens
tweede vrouw M a r g r i e t v a n H a m e r s f e l t . Hij was van 1591-94 burgemeester
van 's Gravenhage en van 1589-90 kerkmeester van de St. Jacobskerk aldaar. Hij
o

huwde tweemaal: 1 . M a r t h a d e W i t t e , dochter van W i t t e W i t t e n s z . of
o

d e W i t h en M a g t e l d B o o t h en 2 . te 's Gravenhage 30 Nov. 1603 A l i d a
v a n W a e r d e n b u r c h wed. van den Kap. N i j s b e t d e J o n g e . De kinderen
uit zijn eerste huwelijk zijn: Mr. A n s e l m u s , licentiaat in de rechten, die in 1610
te Utrecht woonde, M a r g a r e t h a , geh. met jonker F r e d e r i c k v a n D u v e r d e n
v a n V o o r t , M a c h t e l t , geh. met Dr. J o a n d e H o y e r , raad van het Hof van
Utrecht en A g a t h a geh. met jonker W a l r a m v. W a e r d e n b u r c h .
Zie: Transportreg. 's Gravenhage 9 April 1610 fol. 117 v. (Gemeente-archief); d e
R i e m e r Beschr. v. 's Grav. III, 124 e.v.
Morren

[Bollius, Johannes]
BOLLIUS (Johannes), wiens levensloop moeilijk goed is vast te stellen, omdat
aangaande hem verschillende tegenstrijdige berichten worden gegeven, is te
Nieukercke bij Gent geboren, en vóór 15 Aug. 1621 te Staden bij Hamburg gestorven.
Hij is tweemaal gehuwd geweest, beide keeren te Frankenthal in de Paltz. 2 Mei
1577 met S u s a n n a , een dochter van D i e r i c A l a r t s ; uit welk huwelijk 23 Apr.
1585 een zoon A b r a h a m geboren werd, en 21 Mrt. 1588 met C a t h e l y n e of
C a t h a r i n a A n t h o n i (gedoopt te Frankenthal 29 Febr. 1568). een dochter van
A p o l l o n i a en den uit Weert in het graafschap Hoorn afkomstigen koopman
P i e t e r A n t h o n i , die zeker ter wille der geloofsvervolging reeds in de eerste
helft der 50-er jaren vluchtte naar Frankfort, waar hij in 1555 burger werd, eind 1555
of begin 1556 een reis naar Polen ondernam - als gezant van a Lasco om diens
Forma acratio aan den koning opgedragen, hem ter hand te gaan stellen - van welke
reis hij 8 Juni terugkeerde, na te Wittenberg Melanchton te hebben ontmoet en te
Geneve en te Zürich brieven te hebben ter hand gesteld aan Calvijn en Bullinger,
in 1561, met zijn vrouw, twee kinderen en een dienstbode naar Frankenthal trok,
waar hij herhaaldelijk burgemeester is geweest en in 1571 door de Synode van
Emden werd aangewezen om met Gaspar van der Heyden al wat in die omgeving
met 't oog op de voorgenomen beschrijving der kerkgeschiedenis van dien tijd
belangrijk was, in ontvangst te nemen en aan Marnix van St. Aldegonde toe te
zenden. 6 Mrt. 1589 werd te Frankenthal Bollius' uit dit tweede huwelijk geboren
dochter C a t h e l y n e gedoopt. Onder zijn verdere familie behoorde de bekende
professor Antonius Thysius.
Te Heidelberg (waarschijnlijk eerst, van 1566 af, te Leuven, waar hij een album
amicorum aanlegde, cf. Catalogus Fred. Muller Mss.-veiling Lütge 3) heeft Bollius
gestudeerd; 3 Oct. 1572 werd hij er ingeschreven en 18 Dec. 1576, tegelijk met
Kimedoncius en Bastingius, gepromoveerd. Kort daarop ging hij, in verband met de
religieveranderingen, die in de Paltz op den dood van keurvorst Frederik III en de
troonbestijging van Lodewijk VI volgden, naar de Nederlanden, en wel naar Leiden,
waar hij zich 23 Nov. 1577 liet inschrijven, nadat hem 16 Nov. van dat jaar op zijn
verzoek was toegestaan er een aantal theologische colleges te geven. Lang heeft
hij dat echter niet gedaan. Nadat hij reeds 4 Juli 1578 door de Synode van Dordrecht
was gevraagd voor een predikantsplaats te Brugge, deed 25 Sept. en 23 Oct. de
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regeering van Gent - met beroep op het feit dat haar verzoek haar ‘lieven andsman’
gold - in dienzelfden zin een tweetal pogingen met liet oog op den kerkedienst in
haar stad. En nu besloot de leidsche overheid - niettegenstaande zijn werk zeer
werd gewaardeerd en ze gewichtige diensten van hem verkregen had, o.a. deed
hij zijn best om Zanchius aan de academie te verbinden - hem te laten gaan (6 Nov.
1578). Te Gent gekomen, waar hij gewoond heeft in de Volderstrate en daar ook
studenten in de kost had, o.a. in 1582 Livinus Cabelliau en Samuel Ashe, werd hij
spoedig gewikkeld in de moeilijkheden, die daar naar aanleiding van den
godsdienstvrede gerezen zijn tusschen den Prins en Dathenus, in welke hij het
echter niet met zijn ambtgenoot eens was. Twee jaar later woonde hij als
afgevaardigde van de kerken in Oost-Vlaanderen de nationale Synode van
Middelburg bij, terwijl hij in 1583 met een drietal anderen ook als afgevaardigde der
hollandsche kerken aanwezig was op de fransche Synode te Vitré in Bretagne.
Eerst met de inneming van Gent door Parma in 1584 kwam er verandering in zijn
lot. Toen week hij uit naar de Paltz, vermoedelijk terstond naar Frankenthal, althans
in 1586 woonde hij daar. Een ambt bekleedde hij er echter niet voorloopig. Eerst in
1588 wordt hij predikant van de vlaamsche kerk daar genoemd, nadat hij kort te
voren in aanmerking was gekomen voor Dantzig, evenals reeds in 1581 voor Leiden.
Waarschijnlijk een der laatste dagen van 1588 (11 Dec. van dat jaar stelde hij Levinus
Hulsius aan tot zijn zaakwaarnemer; en den 18en werd hem een verklaring afgeëischt
aangaande de wijze, waarop hij na den dood van zijn eerste vrouw met de kinderen
had gehandeld), vertrok hij van Frankenthal naar Staden, om predikant te worden
bij de daar gestichte hollandsche Kerk, wat hij toen ook gebleven is tot zijn dood,
niettegenstaande in het najaar van 1598 zelfs een beroep op hem is uitgebracht
door Amsterdam.
Geschreven heeft Bollius niets. Aangaande zijn karakter en zijn denkbeelden zijn
geen bijzonderheden bekend, dan alleen dat hij in 1580 zich eenige moeilijkheden
berokkende door 25 Apr. van dat jaar, in afwijking van de regelen, die daarvoor door
de Synoden waren gesteld, zich te belasten met het doopen van het kind van een
der rijke gentsche burgers, 't zij in diens particuliere woning, 't zij wel in een
kerkgebouw, maar zonder dat de gemeente samengekomen was.
Behalve deze wordt ook nog een andere J o h a n n e s B o l l i u s genoemd, die
na de inname van Gent met zijn vrouw B a t y B e r b e r s z naar Middelburg is
gegaan, van 1592-1600 predikant te Vremdijke is geweest, van waaruit hij tevens
den dienst te Biervliet waarnam; en daarna tot aan zijn dood in Apr. of Mei 1625
heeft gestaan in de kerk van Hoek, die destijds ook polders van Terneuzen en
Mauritsfort heette. Daar hij in 1593 een stuk onderteekende als Johannes Bollius
Janssoone is hij vermoedelijk de zoon van den bovengenoemden leidschen
hoogleeraar geweest.
Zie: B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl. Amsterdam); H.G.
o

K l e y n e n L.A. v a n L a n g e r a a d in Kerkelijke Courant 1895 n . 51 en 1896
nrs. 26 en 38; H.Q. J a n s s e n e n v a n D a l e , Bijdragen tot de Oudheidkunde
en Geschiedenis ... van Zeeuwsch Vlaanderen V (1858) 310; G. T o e p k e , Die
Matrikel der Universität Heidelberg (Heid. 1884-1910) II sub. 3 Oct. 1572; G.J. V o s
A z n ., Amstels Kerkelijk leven (Amst. 1903) 39; Werken der Marnix Vereeniging S.
II, D. III, 329, 330; S.
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III, D. II, 252; D. IV, 22; W. t e W a t e r , Historie der Hervormde Kerke te Gent (Utr.
1756) 54 v.v.; H e s s e l s , Register of the attestations etc. (Lond. Amst. 1892) sub.
32b, 53, 224; L.D. P e t i t , Bibliographische lijst der werken van Leidsche
hoogleeraren (Leiden 1894) 13; W. S i l l e m , Geschichte der Niederländer in
Hamburg 80 v.v.; A y m o n , Tous les Synodes Nationaux .... de France (la Haye
1710) I, 157, (waar echter verkeerdelijk Jean Bolvis staat); H.Q. J a n s s e n , De
kerkhervorming te Brugge II (Rotterd. 1856) 257-259; C h r . S e p p , Het
Godgeleerde onderwijs in Nederland (Leiden 1873) 41, 42; J.H. H e s s e l s , Eccl.
o

Lond.-Bat. Arch. (Cantabr. 1897) III n . 815; Monatschrift des Frankenthaler
o
o
o
Altertums-vereins 1904 n . 5 bldz. 18B, 1905 n . 9 bldz. 34A, 1906 n . 9 bldz. 33A,
o
o
o
1908 n . 5 bldz. 23A. n. 3, 1910 n . 1 bldz. 3A, n . 8 bldz. 32; G r o e n , Archives,
1e Serie, VIII, 391-398; Z a n c h i u s , Opera Theolog. Epist Lib. II, 198-199; A. v o n
d e n V e l d e n , Das Kirchenbuch der franz.-ref. Gemeinde zu Heidelberg ... und
Frankenthal (Weimar 1908) sub. 17 Aug. 1588; Navorscher III (1853) 347; D a l t o n ,
Joh. a Lasco (Gotha 1881) 513; T h . W o t s c h k e , Der Briefwechsel der Schweizer
o
mit den Polen (Leipzig 1908) 47; Corpus Reformatorum: Thes. Epist. Calv. n . 2385,
2474.
van Schelven

[Bollongier, Hans]
BOLLONGIER (Hans), ook B o u l e n g e r genoemd, is omstreeks 1600 te Haarlem
geboren en leefde daar nog in 1642 nadat hij er in 1623 in het gild was gekomen.
Van zijn bloemstukken, die al in 1628 door Sam. Ampzing geprezen werden, is er
een van 1639 in het Rijksmuseum te Amsterdam en een van 1644 in het museum
te Haarlem. Een nachtelijke brand (1626) in de coll. Semenoff te St. Petersburg en
een vastenavondsvertooning (1628) in museum Boymans te Rotterdam, zijn geheel
gelijk gesigneerd, en zullen dus ook wel door denzelfde geschilderd zijn.
Zie: A m p z i n g , Beschryving van Haerlem (1628) 372; v a n d e r W i l l i g e n ,
Les artistes de Harlem 86.
Moes

[Bollongier, Horatius]
BOLLONGIER (Horatius), schilder te Haarlem, is geboren te Doornik en stierf te
Haarlem in April 1681. Of en hoe hij verwant was aan den vorige is niet bekend.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 3, 86.
Moes

[Bolswert, Boëtius A]
BOLSWERT (Boëtius A), plaatsnijder, geb. te Bolsward omstreeks 1580 en gest te
Antwerpen 25 Maart 1633, was misschien de zoon van A d a m U y t u m a en schijnt
zich naar zijn geboorteplaats een nieuwen naam gekozen te hebben. Het eerst komt
hij voor in 1609 te Amsterdam, waar toen Michiel Colijn een groote prent van hem
uitgaf, voorstellende de Oude Beurs. Daar deze prent van groote vaardigheid getuigt,
moeten er wel een aantal aan voorafgegaan zijn, die evenwel niet bekend zijn.
Vermoedelijk zal hij zich te Amsterdam onder den invloed van Nic. de Bruyn
ontwikkeld hebben.
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Toen hij in 1615 en 1616 van de Staten-Generaal privileges kreeg op de prachtige
naar Mierevelt gesneden portretten van den Winterkoning en diens gemalin en van
graaf Willem Lodewijk, woonde hij nog te Amsterdam waar hij o.a. verschillende
volgreeksen graveerde als: Dierenstudies, Verscheyden aerdige Lanthuysen en
Sacra Eremus Ascetarum en Ascetriarum; kort daarna schijnt hij van daar vertrokken
te zijn. In 1618 graveerde hij Abr. Bloemaerts Aanbidding der herders, een altaarstuk
in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch, en een voorstelling van prins Philips Willem,
die 28 Febr. 1618 te Brussel overleden was, op diens paradebed. Toen hij zich in
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Jan. 1620 te Antwerpen als lid van het gild liet inschrijven, woonde hij dus
vermoedelijk reeds een paar jaren in de Spaansche Nederlanden. In Sept. 1620
werd hij vierde consultor en in Sept. 1622 tweede assistent van den prefect van de
sodaliteit der ‘bejaerde Jonghmans’. Hij gaf zijn vele prenten, waarbij voortreffelijke
naar Rubens, veelal zelf uit en droeg die dan aan hooggeplaatste personen, meestal
van den geestelijken stand, op. Ook heeft hij verschillende reeksen prentjes gemaakt
ter illustratie van stichtelijke werken als A n t . S u c q u e t 's Via Vitae Aeternae
(1620) H e r m . H u g o 's Pia desideria (1623) en B o u r g h e o i s ' Vitae, Passionis
et Mortis I. Chr. mysteria, terwijl de prenten in het bekende boekje over het mirakel
van Amsterdam, Amstelredams Eer ende opcomen, enz., eerst na zijn dood zijn
uitgegeven. Ook graveerde hij eenige platen in L' Académie de l' Espée van G é r .
T h i b a u l t (1628).
De merkwaardigste reeks is wel Duyfkens ende Willemynkens Pelgrimagie (Antw.
1627), waarvan de voorrede 1 Mei 1627 te Brussel gedateerd is, omdat hij hiervan
ook den tekst geschreven en zich daarbij een schrijver getoond heeft, die den
volkstoon uitnemend wist te treffen.
Zie: d e B i e , Gulden Cabinet 476; Zeitschrift für bild. Kunst XXIII, 173; D o d t 's
Archief VI, 370, 375, 388; v a n d e r W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 87 (de
daar genoemde B o c a t i u s a B o l s w e r t heeft echter niets met hem te maken);
Liggeren I, 567; II, 44; Biogr. Nat. Belg. I, 656-660; v. W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in
voce; H. H i j m a n s , La Gravure dans l'école de Rubens, in Mém. Cour. et Mém.
des Sav. Etr. publ. p. l'Acad. roy. de Belg. XLII, 161 seqq. H.J.A. R u y s , Duyfkens
en Willemynkens pelgrimagie (Utrecht 1910) 64-91.
Moes

[Bolswert, Schelte A]
BOLSWERT (Schelte A), plaatsnijder, geb. omstreeks 1581 te Bolsward en 12 Dec.
1659 te Antwerpen gest., was de jongere broeder van den voorgaande. Samen met
zijn broeder trad hij te Amsterdam 19 Maart en 22 April 1611 als getuige op voor
Marretje Laurensdr. Spieghel, een zuster van den dichter. Het vroegst bekende
jaartal op een zijner prenten is 1612, en wel op een Intocht van Christus in Jerusalem,
naar David Vinckboons. Of hij zijn broeder onmiddellijk naar de Spaansche
Nederlanden gevolgd heeft, is onzeker. Eerst in 1625 werd hij lid van het gild te
Antwerpen, waar hij tot zijn dood gevestigd bleef, uitgezonderd een tijdelijk verblijf
te Brussel in 1628. Evenals zijn broeder stond hij in nauwe betrekking tot den
geestelijken stand, en aan verschillende hooggeplaatste geestelijken heeft hij prenten
opgedragen. Hij behoort tot de voortreffelijkste der vele graveurs, die zich toen te
Antwerpen tot taak gesteld hadden de werken van Rubens in plaat te brengen.
Vooral zijn naar Rubens in koper gesneden landschappen zijn als graveerwerk
onovertroffen. Voor van Dyck heeft hij portretten voor diens Iconographie gesneden,
en ook naar Jordaens, Erasmus Quellinus e.a. heeft hij gewerkt. Zijn door Anth. van
Dyck geschilderd portret is gegraveerd door Adr. Lommelin.
Zie: d e B i e , Gulden Cabinet 476; Zeitschrift für bildende Kunst XXIII, 173;
Liggeren I, 625; II, 307; Biogr. Nat. Belg. I, 660-666; v o n W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon, in voce.
Moes

[Bolten, Roeland van]
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BOLTEN (Roeland v a n ), plaatsnijder te Zwolle, die van 1602 tot 1608 eenige
groote prenten naar Tintoretto gesneden heeft.
Zie: v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in voce.
Moes
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[Bom, Gerardus Theodorus]
BOM (Gerardus Theodorus), oudste zoon van Gerrit Dirk Bom (kol. 203), geb. te
Amsterdam, 15 Aug. 1814, overl. ald. 27 Nov. 1884, gehuwd met A d r i a n a
P e t r o n e l l a R o u f f a e r , vestigde zich aldaar in of omstreeks Sept. 1840
(Nieuwsbl. v.d. Boekh. 3 Sept. 1840) als debitant in de Kalverstraat over de Jonge
o

Roelensteeg (thans n . 17), waar hij zijn leven lang bleef. Evenals zijn vader, begon
hij in den oude-boekhandel, maar verbond daaraan reeds dadelijk den gewonen
commissiehandel in nieuw goed, bijzonder in kinderwerkjes, prentenboeken en
tooneelstukken. In die branche trad hij ook op als uitgever met vele artikels van
Schenkman en later met het geheele tooneelfonds van de firma Wed. J.C. van
Kesteren & Zn. Als auctionaris vervulde hij gedurende acht jaar de functie van
verkooper der boeken onder de leden der Vereeniging ter Bevordering van de
belangen des Boekhandels; de laatste maal (10 Aug. 1868) werd hem daarvoor
een huldeblijk aangeboden (Nieuwsbl. v.d. Boekh. 20 Aug. 1868). Uit het Adresboek
v.d. Boekhandel 1882 blijkt voor het eerst van het bestaan der firma G. Theod. Bom
& Zoon, welke firma overnam de afdeeling auctie van fondsartikelen, boeken,
prenten, penningen en munten en in 1882 zich vestigde aan de Keizersgracht 428;
hoewel financieel daarin geïnteresseerd, bleef hij zelf in de Kalverstraat, zich
bepalende tot het bedrijf van uitgever en debitant. In 1873, bij gelegenheid van het
25-jarig bestaan der Société royale de numismatique te Brussel, werd hij benoemd
tot associé étranger dier Vereeniging.
Zie: Nieuwsblad voor den Boekhandel, 5 Aug. 1873, 306; 28 Nov. 1884, 686;
Adresboek v.d. nederl. Boekhandel 1901.
Enschedé

[Bom, Gerrit]
BOM (Gerrit) Jansz., geb. te Amsterdam 2 Juni 1730, overl. aldaar 1 Sept. 1812 het jaartal 1814, dat ook wel vermeld wordt, is fout - werd 2 Dec. 1756 in het
amsterdamsche boekverkoopersgilde opgenomen. Zijn vader, een welgestelde
blauwverver, stelde hem door financieelen steun in de gelegenheid een debietzaak
te beginnen, die hij in 1762 dreef in de Molsteeg. De patriottenen de fransche tijd
heeft hem in de ontwikkeling belemmerd en hem aan het einde van zijn leven in
benarde omstandigheden gebracht. Van 1780 tot 1794 was hij onder de firma Gerrit
Bom & Zonen geassocieerd met zijn beide oudste zonen, na wier overlijden hij het
bedrijf onder eigen naam alleen voortzette (L e d e b o e r , Alfabetische lijst der
boekdrukkers 19). Ook op uitgeversterrein heeft hij zich bewogen; zijn meest bekende
uitgaven zijn De huishoudelyke hollandsche jufferlyke almanak, waarvan mij met
zijn adres de jaargangen 1784 en 1794 bekend zijn; De koopman, of bijdragen ten
opbouw van Neêrlands koophandel en zeevaard (6 dln. 1768-1776), waarvan de
auteur (auteurs?) niet bekend is geworden en de derde druk van L u d o l f S m i d s '
Schatkamerder nederlandsche oudheden door P i e t e r L a n g e n d i j k (1774) met
een Aanhangsel door T h . v a n B r u s s e l (1778). Van zijn verdere uitgaven zij
genoemd: P u z o s , Over de verloskunde (3 dln., 1762-1768); (P a m p h i l a ) De
gevallen van Carita en Polydorus (1762); H. F i e l d i n g , God wreeker van moord,
bewezen door een aantal voorbeelden (1767); De geheime illumineer-konst (1770);
L u d e m a n , Konstkabinet van verborgenheden der natuur (1770); De
hedendaagsche Albert of nieuw beproefde en geoorloofde geheimen (3 dln. 1773);
H o e f n a g e l 's Het juichend Noord-Holland (1773); Gedenkzuil der noodlottige
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koopjaaren (1773); Het nieuw matroozen geuzen liedeboek (1781), en De
pennenbereider, schrijfmeester, papiermaker,
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pargamentmaker enz. (1797). Bovendien bezorgde hij eenige prenten o.a.:
Beschryving van de huwelijksplechtigheid van Prins Willem V (1767; M u l l e r 4190);
Les adieux de Calas à sa famille (1769 d.C.F. Fritzsch naar Chodowiecki) en De
pruissische hussaren wacht buiten de Leydsche Poort te Amsterdam zo als de zelve
zich vertoonde in de maand november (1787 d. en n.R. Jelgerhuis, M u l l e r 5042).
Zijn eerste auctie hield hij, voor zoover bekend, 9 Nov. 1801.
Zie: Veiling cat. muntcabinet Rijnbende, Aug. 1890 omslag, 4; Adresboek v.d.
nederl. Boekhandel 1901; Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum X (1912) 132
vlg.
Enschedé

[Bom, Gerrit Dirk]
BOM (Gerrit Dirk), zoon van den voorg., geb. te Amsterdam 11 Juni 1786, overl. te
Amsterdam 27 Oct. 1869 werd na het overlijden van zijn vader (1 Sept. 1812) voor
de noodzakelijkheid gesteld het levensonderhoud te verdienen voor zijn moeder,
zijn zuster en zich zelf. Hij trachtte dit te vinden in den oude-boekhandel, eerst in
een gehuurden kelder, later in een heel klein huisje aan de Oude Teertuinen (thans
Prins Hendrikkade 79) te Amsterdam. De ligging aan het Y deed hem wat te doen
krijgen in verouderde hollandsche en engelsche zeekaarten. Hij kreeg wat men
noemde een loopzaakje.
In April 1813 huwde hij J o h a n n a S o o s t , (overl. 12 Febr. 1866). Eenige jaren
na 1820 kocht hij, met financieele hulp van familieleden een perceel op het Water
(Damrak) hoek Baafjessteeg, waar hij tot zijn overlijden gewoond heeft, en waar hij
evenals aan de Oude Teertuinen vergunning kreeg met een boekenstalletje aan
den walkant te staan. Wat in het bedrijf van zijn vader eerst bijzaak was, werd bij
hem sinds 1835 hoofdzaak, nl. het houden van boekverkoopingen.
In zijn bedrijf werd hij opgevolgd door zijn tweeden zoon J o h a n n e s J a c o b u s
onder den firmanaam G.D. Bom; in den jaargang 1886 van het Adresboek v.d.
nederl. Boekhandel komt de naam het laatst voor.
Zie: J.S (w a r t s ) in Nieuwsbl. v.d. Boekh. 11 Nov. 1869, 364); Veiling cat.
muntcabinet Rijnbende, Aug. 1890 omslag, 4; Adresboek v.d. nederl. Boekhandel
1901.
Enschedé

[Bom, Hendricus Gerardus]
BOM (Hendricus Gerardus), jongste zoon van den voorg. geb. te Amsterdam 12
o

Oct. 1820, overl. ald. 12 Dec. 1900, gehuwd 1 . 18 Juli 1847 met E l i s a b e t h
o

W i l h e l m i n a v a n S e g g e r n (overl. 18 Maart 1851), 2 . 14 April 1853 met
A l i d a M a r g a r e t h a C ö l e r (overl. 9 Mei 1898), was van 1835 tot aan het
overlijden van zijn vader (27 Oct. 1869) werkzaam te Amsterdam in diens
oude-boekhandel en auctiezaak in het perceel Water hoek Baafjessteeg. Een
overeenkomst tusschen vader en zoon tot het aankoopen en exploiteeren van
fondsartikelen voor gezamenlijke rekening deed ruimte te kort komen. Daartoe werd
in 1848 gekocht het perceel Warmoesstraat bij de Guldehandsteeg (thans nr. 40),
dat tevens als zijn woonhuis diende en dat hem bij de liquidatie van den boedel
zijns vaders werd toebedeeld. Wegens uitbreiding der zaken werd in 1870 het
daarover liggende perceel in de Warmoesstraat (thans nr. 35) aangekocht, en in
1881 het daarachter liggende perceel, uitkomende aan den O.Z. Voorburgwal. In
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1884 werd aan de zaak toegevoegd een zeevaart-boekhandel met kaarthandel en
wat meer tot dien tak van handel behoort; de boekverkoopingen zijn niettemin de
meest naar voren komende handelsuitingen geweest. In 1880 is als
uitgeversembleem aangenomen een bom, die op boeken rust, met den zinspreuk:
‘Ex libris sursum tendit 1756.’ In het
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laatst van zijn leven werd hij in het bedrijf bijgestaan door zijn zoon G e r r i t D i r k
(geb. 26 Mei 1854) Zijn portret in Wereldkroniek 22 Dec. 1900 en in Adresboek v.d.
nederl. Boekhandel 1901.
Zie: G.D. B o m H G z ., Twintig jaar in het verkooplokaal van H.G. Bom. (1890);
Nieuwsblad v.d. Boekhandel 9 Oct. 1900, 487; Adresboek v.d. nederl. Boekhandel
1901.
Enschedé

[Bombergen, Gysbert van]
BOMBERGEN (Gysbert v a n ) wordt in 1715 als landschapsschilder in het gild te
Amersfoort vermeld.
Zie: Obreen's Archief VI, 300.
Moes

[Bomhoff, Dirk]
BOMHOFF (Dirk) Hz., 2 Apr. 1792 te Vaassen op de Veluwe geb. en 1 Jan. 1860
te Zutphen overl. Van zeer eenvoudige afkomst, heeft hij zich door eigen inspanning
van papiermakersjongen tot een taalkundige van naam in zijn tijd opgewerkt. Behalve
een aantal andere boeken, schreef hij: Leçons françaises de littérature et de morale
(1845); Nieuw handwoordenboek voor de spelling der Nederduitsche taal, verrijkt
met eenige duizenden woorden die dagelijks in gebruik zijn en in woordenboeken
niet voorkomen (1846; 2de dr. 1852); Nieuw Hollandsch-Fransch en
Fransch-Hollandsch woordenboek, 2 dln. (2de dr. 1852); Nieuw groot woordenboek
der Ned. taal, waarin alle gebruikelijke woorden opgenomen, hunne verschillende
beteekenissen verklaard en, waar zulks noodig is, met voorbeelden gestaafd zijn.
Met een voorbericht van L.A. t e W i n k e l (1852-57); De uitspraak der letters in de
Ned. taal, ten dienste van aankomende onderwijzers (1854); Opstellen met fouten
tegen spelling, woordvoeging, stijl enz. (1858). Verder heeft men van hem een
Beknopte Engelsche spraakkunst naar de beginselen van H.E. L l o y d (9de dr.
1868); een Beknopte Hoogduitsche spraakkunst voor scholen en privaat-onderricht
(1854; 3de dr. 1878), met nog verscheiden kleinere taalboekjes. Ook schreef hij
een menigte bijdragen in het Magazijn van Ned. Taalkunde e.a. tijdschriften, terwijl
er tevens verscheidene vertalingen van zijne hand bestaan, als Finland en de Finnen,
naar het Hoogduitsch van F. D e r s c h a u (1844) enz.
Zuidema

[Bondt, Daniel de]
BONDT (Daniel d e ) werd 9 Sept. 1671 in het St. Lucasgild te Leiden ingeschreven
met de opmerking, dat hij toen in Engeland vertoefde. Zijn werken, nabootsingen
van de schilderijen van Nic. Berchem, komen weinig voor, en hangen dan soms
nog onder verkeerde namen, zooals een 1661 gedateerd stuk in het museum te
Oldenburg en een dergelijk stuk in het museum te Emden, waar men bij beide
stukken het monogram verkeerdelijk voor dat van Dirck van Bergen (kol. 134) heeft
aangezien. Twee andere stukken zijn in de Lakenhal te Leiden. Een teekening met
den Uittocht van Jacob in het Prentenkabinet te München, is van 1664.
Zie: Obreen's Archief V, 230; Nederl. Kunstbode 1880, 383; B o d e , Die
Gemäldegalerie zu Oldenburg 60, 61.
Moes
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[Bondt, Jan de]
BONDT (Jan d e ), stillevenschilder te Utrecht, die omstreeks 1640 aan het St.
Jobs-gasthuis te dier stede een schilderijtje ‘Job met zijn vrienden’ geschonken
heeft. In 1649 hield hij te Wijk-bij-Duurstede een loterij van schilderijen en andere
kunstvoorwerpen, waarbij verschillende stillevens van hem waren. Op de
tentoonstelling van oude kunst te Rotterdam in 1907 was een stilleven van 1646.
Zie: S. M u l l e r F z ., Utrechtsche schildersvereenigingen 134; Obreen's Archief
II, 71-93.
Moes
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[Bongaert, B.]
BONGAERT (B.) heeft de prentjes gegraveerd in een in 1770 door de erven Abr.
van de Putte te 's Gravenhage uitgegeven J a c o b C a t s .
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Bongert, D.]
BONGERT (D.) heeft een situatieplan van het beleg van Namen (1695) geëtst, dat
door Ed Foulque te 's Gravenhage is uitgegeven, en op twee bladen een plattegrond
van het slot Salzdaklum bij Brunswijk.
Moes

[Bonifacius]
BONIFACIUS, geb. te Brussel 1181, overl. aldaar 1260. Waarschijnlijk behoorde
hij tot de familie C l u t i n c . In 1198 bezocht hij de universiteit te Parijs, waar hij zich
zoo onderscheidde, dat hem weldra een leerstoel in de godgeleerdheid werd
aangeboden. In 1216 was Bonifacius tevens deken van het kapittel van St. Goedele
te Brussel. In 1229 ging hij als leeraar van Parijs naar Keulen, twee jaar later verhief
paus Gregorius IX hem tot bisschop van Lausanne. Hij deed afstand van zijn bisdom
te Rome 1239, en keerde naar zijn vaderland terug 1240. Hier trad hij nog op als
vurige strijder voor kerk en paus en was als wijbisschop werkzaam in de bisdommen
Luik, Utrecht en Kamerijk.
De wijbisschop van Utrecht, Bonifacius genaamd, die den abt van Mariengaarde
(Friesl.), Ethelger, gekozen in 1242, wijdde bij de Preekheeren te Utrecht en toen
geen geschenk wilde aannemen, is zonder twijfel Bonifacius van Brussel (W i j
b r a n d s , Gesta abbatum orti St. Marie (Leeuw. 1879) 198). Te Hoydonk (abdij O.
Aug. bij Eindhoven) gaf Bonifacius 1244 een oorkonde betreffende het mirakel van
het H. Kruispartikel aldaar (Miracle d' Hoydonk in Précis hist. VII (1858) 153-162;
R. C o r t e n , Rolduc in Woord en Beeld 59-61).
De Cisterciensers rekenen Bonifacius tot hunnen ordegenoot. Tijdens zijn 18-jarig
verblijf in de abdij La Cambre, O. Cist, waar hij overleed, zou hij zich bij hunne orde
hebben aangesloten. Het gebeente van den H. Bonifacius werd in 1600 plechtig
verheven door den abt van Cambron (zie H e n r i q u e z Fasciculus S.S. Ord. Cist.
Brux. 1623) I, 376-384.
Door een decr. 1 Juli 1702 werd aan de Cisterciensers toegestaan Bonifacius
met een kerkelijk officie te vereeren, waarvan de afgescheiden congregaties der
orde in Italië en Spanje gebruik maakten. Sinds 1868 wordt zijn feestdag 19 Febr.
door heel de orde gevierd. Lausanne en daarna Mechelen verkregen eveneens
deze gunst door decreten van Clemens XIII en Gregorius XVI. De voornaamste
bronnen voor eene levensbeschrijving zijn: een vita der 13e eeuw door een
Cistercienser, ten onrechte aan Richardus van Aduard toegeschreven, Acta S.S.
Febr. III, 149-159 en talrijke oorkonden in de laatste jaren bekend geworden.
Zie: J.F. C o m m u n , Historisch bewijs over het leven van den heyligen en
roemweerdigen Bonifacius (Brussel 1837); J.F. K i e c k e n s , Etude hist. sur saint
Boniface de Bruxelles (Brux. 1892); Analecta Boll. XI (1892) 112; D. R a t t i n g e r ,
Der Hl. Bonifaz, Universitätsprofessor zu Parts, Domscholaster zu Köln, Bisschof
von Lausanne, Weihbischof in Brabant und den Niederlanden In Stimmen aus
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Maria-Laach L (1896) 10-23, 139-157; U. B e r l i è r e , Les évêques auxiliaires de
Liège in Revue Bénédictine XXIX (1912) 80.
Fruytier

[Bönninghausen, Franciscus Antonius Nicolaus Wilhelmus von]
BöNNINGHAUSEN (Franciscus Antonius Nicolaus Wilhelmus v o n ), zoon van den
volg. en diens tweede echtgenoote, werd gedoopt te Tubbergen 29 Juli 1787,
studeerde eerst in het adellijk convict te Munster met het doel domheer te worden,
doch trad, na de opheffing van het domka-
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pittel, in militairen dienst. Na een half jaar op de cadettenschool te Honsholredijk te
zijn geweest, werd hij in de garde élite van koning Lodewijk opgenomen en 2 Oct.
1809 tot officier bij de lijfwacht te paard benoemd. Na de inlijving werd hij met behoud
van zijn rang van 1en luit. overgeplaatst bij een der nederl. regimenten van het corps
linie-infanterie. Hij onderscheidde zich in den veldtocht in Spanje en verwierf het
Legioen van Eer. Bij een gevecht bij Pancorbo werd hij door maarschalk Jourdan
op 15 Juni 1813 tot kapitein bij het 43e reg. linie-troepen benoemd, maar hij heeft
dien rang niet lang bekleed, want ten gevolge van een in dat gevecht ontvangen
schot in de borst overleed hij te Toulouse 5 Jan. 1815.
van Epen

[Bönninghausen, Josephus Ernestus Ludovicus Franciscus
Alexander von]
BÖNNINGHAUSEN (Josephus Ernestus Ludovicus Franciscus Alexander v o n ),
geb. 1 Juni 1747, overl. 5 Mei 1812 op de havezathe Herinkhave (die hij verkreeg
na het kinderloos overlijden zijns halfbroers F e r d i n a n d A d o l f B e n e d i c t u s
G o s w i n u s , overl. 1780). Zijne ouders waren F r i e d r i c h C h r i s t i a n v.B. en
diens tweede vrouw E l i s a b e t h J o h a n n a F r a n z i s k a v o n D o r g e l o . Hij
trad 9 Dec. 1764 als vaandrig bij de garde in munsterschen dienst, werd 23 Jan.
1769 luitenant, 12 Juni 1774 kapitein en 25 Mei 1789 majoor; het jaar daarop verliet
hij wegens ziekte den dienst. Hij was kamerheer van den keurvorst van Keulen. In
1795 was hij een der provisioneele representanten des volks van Overijssel,
afgevaardigd door het landgericht Ootmarsum. Gewoonlijk komt hij voor onder de
namen: L u d w i g E r n s t . Hij is tweemalen gehuwd geweest, de eerste vrouw
C l e m e n t i n e P h i l i p p i n e v o n W i e d e n b r ü c k z u L o ë , schonk hem een
zoon; uit het tweede huwelijk (1784) met T h e r e s i a R e g i n a Freiin v o n
W e i c h s z u W e n n e sproten vier zonen, waarvan 2 hier genoemd, en een
dochter.
van Epen

[Bönninghausen, Maximilianus Fredericus Carolus Franciscus
von]
BÖNNINGHAUSEN (Maximilianus Fredericus Carolus Franciscus v o n ), zoon van
de voorg., werd op de Herinkhave geboren, werd 23 Juni 1793 te Tubbergen gedoopt
en overleed op den huize Eeshof te Tubbergen 31 Oct. 1822. Hij kwam als page
van koning Lodewijk in 1805 aan; ook hij trad, evenals zijn broeder, in militairen
dienst, werd 25 Aug. 1809 luit. bij het 1e reg. jagers en 25 Nov. 1811 1e luit. bij het
33e reg. lichte cavalerie. Met de fransche armee maakte hij den veldtocht naar
Rusland mede en behoorde onder de elf, die van zijn bij Krasnoë vernietigd regiment
in het vaderland wederkeerden. In den slag bij Smolensk (17 Aug. 1812) werd hij
gewond; 14 Aug. 1813 tot kapitein bevorderd. Hij ging na het herstel van Nederland's
onafhankelijkheid in nederl. dienst over, doch, daar hij geen wettig bewijs van zijn
rang als kapitein kon overleggen, als 1e luit. (26 April 1814). Nog geen jaar later (1
April 1815) herkreeg hij den kapiteinsrang. Hij nam deel aan den slag van Waterloo
en werd 12 Jan. 1817 eervol ontslagen. Bij diploma van 14 Juni 1822 werd hij in
den nederlandschen adel ingelijfd. Zijne echtgenoote E l i s a b e t h M a r i a
A l e x a n d r i n e d e V i l l e r s d e P i t é (gehuwd te Tongeren 5 Maart 1817)
schonk hem slechts eene dochter; zijn tak stierf dus met hem uit.
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van Epen

[Bont, Bernardus Joannes Maria de]
BONT (Bernardus Joannes Maria d e ), geb. 5 Sept. 1845 te Utrecht, overl. 8 Sept.
1908 te Amsterdam, was directeur van de firma Wynand Fockink aldaar. Zijn
wetenschappelijk werk was vooreerst gewijd aan de kerkelijke geschiedenis van
het middeleeuwsche Amsterdam; zoo beschreef
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hij De voormalige Amsterdamsche vrouwenkloosters (Bijdr. gesch. Bisdom Haarlem
1898) en De Oude of St. Nicolaaskerk te Amsterdam, hare kapellen, altaren en
fundatiën (Bijdr. als voren, 1899). Vervolgens heeft hij zich veelvuldig bezig gehouden
met de ‘alteratie’ van 1578 en de rol, daarbij door pastoor Buyck gespeeld, o.a. in
zijn Jacobus Buyckius exulans libenter (Amst. 1895) en Genealogische en
biographische mededeelingen over de voorouders en afstammelingen van Joost
Buyck Sybrantsz. (Amst. 1901). Verder wijdde hij zich aan het onderzoek van den
toestand der amsterdamsche Katholieken in den tijd der Republiek; in dit verband
mag ook zijn aandeel in de stichting van het museum Amstelkring worden genoemd.
Groote belangstelling koesterde hij voor de geschiedenis van het klooster te Egmond,
waarvan hij het terrein kocht en o.a. de fundamenten onderzocht; als vrucht van
zijn onderzoek publiceerde hij De ‘regale’ abdij van Egmond. Haar stichting, bloei
en verwoesting (Amst. 1905), een niet onverdienstelijke compilatie, maar met al te
weinig kritiek.
Zie: J.F.M. S t e r c k in Levensb. Lett. 1909, 273 vlg.
Brugmans

[Bonte, Hendrik Willem Frederik]
BONTE (Hendrik Willem Frederik), 5 Juni 1840 te Leiden geb. en 21 Oct. 1908 te
Gouda overl. Vroeg wees geworden, ontving hij zijn opleiding op de lagere school
te Loosduinen en op den ‘Klokkenberg’ te Nijmegen, waarna hij in 1858 met goed
gevolg het examen voor onderwijzer aflegde en nog in hetzelfde jaar als secondant
aan een fransche school te Delft verbonden werd. Hier studeerde hij met meer dan
gewonen ijver verder en behaalde in korten tijd de akten lager onderwijs, wiskunde,
Engelsch, Duitsch en Fransch. In 1862 werd hij tot waarnemend directeur aan het
instituut ‘Kinsbergen’ te Elburg benoemd; maar nog in het najaar van '62 nam hij
de hem aangeboden betrekking van gouverneur bij de familie C.D. van der Vliet te
Amsterdam aan, hoofdzakelijk om meer vrijen tijd voor eigen studie te vinden.
Achtereenvolgens verwierf hij zich hier de akte van hoofdonderwijzer en die voor
middelbaar onderwijs Fransch (deze laatste in Aug. 1866). Van Amst. vertrok Bonte
naar Rheden, waar hij secondant op een bloeiend instituut werd en zich middelerwijl
bekwaamde voor de akte M.O. Nederlandsch, die hij 20 Mei 1867 behaalde. 7 Juli
van dit jaar werd hij tot leeraar a.d.R.H.B.S. met 3-jar. cursus te Gouda benoemd,
terwijl hem in 1881 het onderwijs in 't Fransch op het progymnasium en aan de in
een 5 jar. cursus veranderde R.H.B.S. dier stad werd opgedragen. Van dien tijd af
onderwees hij uitsluitend fransche taal- en letterkunde. In 1889 werd het
progymnasium te Gouda tot een volledig gymnasium ingericht, waaraan B. insgelijks
in dat vak les gaf. Reeds had hij tegen 1 Jan. 1909 uit beide betrekkingen eervol
ontslag aangevraagd, toen hij in Oct. 1908 overleed.
Van Bonte's geschriften verdienen genoemd te worden: K r a m e r s ' Nouveau
Dictionnaire Français- Neerlandais et Neerlandais-Français (2e ed., revue et
augmentée, 1878-83); K r a m e r s ' Algemeene Kunstwoordentolk (4de herz. en
verm. dr 1886); K r a m e r s ' Nouveau Dictionnaire de poche (7e ed. 1888, 8e ed.
1901, 9e ed. 1908); K r a m e r s ' Woordentolk verkort (11de dr. 1887, 12de dr. 1896,
13de dr. 1907) en V i l l a t t e - B o n t e , Parisismen. Alphabetisch gerangschikte
verzameling der eigenaardige zegswijzen van het Parijsche argot (1892).
Zuidema

[Bonte, Willem Jacobus]
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BONTE (Willem Jacobus), broeder van den voorgaande, 19 Juni 1842 te Leiden
geb. en 12
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Febr. 1908 te Apeldoorn overl. Ook hij werd, na den vroegtijdigen dood zijner ouders,
voor 't onderwijs opgeleid, studeerde vlijtig, was eenige jaren als secondant op een
instituut te Delft werkzaam en behaalde hier achtereenvolgens de akten M.O.
Nederlandsch en Fransch, waarna hij in 1867 tot leeraar aan de in dat jaar opgerichte
R.H.B.S. met 3-jar. cursus te Zalt-Bommel benoemd werd. Aan deze inrichting ook
met het onderwijs in de staatswetenschappen belast, verwierf hij zich weldra ook
voor die vakken de vereischte akte M.O. Tijdens zijn leeraarschap te Zalt-Bommel
werd Bonte tot schoolopziener in 't arrondissement Geldermalsen aangesteld, terwijl
hij in 1886 benoemd werd tot districtsschoolopziener te Hoorn, welke betrekking hij
tot 1895 met de grootste toewijding heeft waargenomen. Wegens ziekte moest hij
in dit jaar eervol ontslag aanvragen, waarna hij zich metterwoon te Apeldoorn
vestigde.
Zuidema

[Bontekoe, Willem Ysbrandtszn.]
BONTEKOE (Willem Ysbrandtszn.) geb. in 1587 te Hoorn. 28 Dec. 1618 verliet B.
zijne geboortestad op het schip ‘Nieuhoorn’ als kapitein; na op Madagaskar
ververscht te hebben, verbrandde zijn schip en vloog in de lucht. Hij redde zich met
een deel der bemanning in een sloep en kwam na een reeks van avonturen in Straat
Sunda aan, waar zij een ned. vloot vonden onder Frederik Houtman; B. verhaalt, in
ondergenoemde reisbeschrijving vervolgens zijne lotgevallen in O.-I., zijne tocht in
1622 onder Cornelis Reyersz. naar China, de Pescadores en Formosa en zijne
terugkeer naar patria, waar hij in Nov. 1625 aankwam. Aan het einde van zijn verhaal
deelt hij den dood mede van Willem Corneliszn. Schouten op die retourvloot. Zijne
wederwaardigheden, maar meer nog de wijze, waarop hij zich in zijne ongelukken
wist te redden, zijn populair geweest en thans leven ze nog spreekwoordelijk voort.
Zie: Journael ofte gedenkwaerdige beschrijvinghe van de Oost- Indische Reyse
van W. Yz. B. van Hoorn. Begrijpende veel wonderlijcke en gevaerlijcke saecken
hem daarin wedervaren. Begonnen den 18 December 1618 en voleynt den 16
November 1625 (Tot Hoorn. Ghedruckt bij Isaac Willemszn. voor Jan Deutel,
Boekverk. op 't Oost in Biestkens Test. 1646) alsmede de vele herdrukken vermeld
bij P.A. T i e l e , Ned. Biblioqr. van Land- en Volkenkunde (Amst. 1885), allen met
zijn portret; d e B a l b i a n V e r s t e r , de Hollanders op Formosa in Eigen Haard
1897, 84 vlg.
Mulert

[Bontepaert, Dirck Pietersz.]
BONTEPAERT (Dirck Pietersz.), geb. te Amsterdam in 1578 en daar 12 Juli 1642
in de Nieuwe Kerk begraven, ondertrouwde 21 Juni 1603 met T r u y t g e n P i e t e r s
d r ., de dochter van den schilder Pieter Pietersz. en dus de kleindochter van den
beroemden Pieter Aertsz. (I kol. 43). Hij woonde toen in de Kalverstraat in een huis,
waaraan hij zijn naam ontleend heeft. Uit zijn 11 Febr. 1635 gedateerd testament
blijkt, dat hij bemiddeld was. Hij had dan ook op de verkoopingen der
nalatenschappen van de schilders Jan Jansz. in 1621 en Cornelis van der Voort in
1625 verschillende schilderijen gekocht. Schilderijen van zijn eigen hand zijn
vooralsnog niet bekend; alleen weten wij uit de vermelding in oude inventarissen,
welk genre hij beoefend heeft, nl. landschap en een jongen met een poes. Een
geteekend landschap is in het Prentenkabinet te Bremen. Hij was de vader van de
schilders P i e t e r en D i r c k en van den etser A b r a h a m , die alle drie den
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familienaam S a n t v o o r t aangenomen hebben. In 1625 wordt als zijn leerling
Pieter Jansz. Snoeck genoemd.
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Zie: Oud- Holland III, 203, VII, 30, 31; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Booch, Cornelis Harmensz.]
BOOCH (Cornelis Harmensz.). glasschilder te Utrecht, kreeg in 1632/33 en in
1633/34 resp. 50 en 90 gulden van de utrechtsche magistraat wegens geleverde
vensters beschilderd met het stadswapen.
Zie: Obreen's Archief II, 250, 252.
Moes

[Booch, Herman]
BOOCH (Herman), glasschilder te Utrecht, kreeg in 1639/40 van de utrechtsche
magistraat 12 gulden voor het leveren van een geschilderd venster, en in 1644/45
7 gulden voor de teekening van een nieuwen gevel van het stadhuis.
Zie: Obreen's Archief II, 257, 263.
Moes

[Boode, F.]
BOODE (F.) heeft in 1794 een portret geteekend van den amsterdamschen predikant
W. Reuter, dat door G. Konsé gegraveerd is.
Moes

[Boogaert, Mr. Jacob Philippus]
BOOGAERT (Mr. Jacob Philippus), heer van Alblasserdam, 29 Juni 1735 te Delft
gedoopt, begr. te Rotterdam 20 Juni 1796, was een zoon van Mr. A n d r i e s
B o o g a e r t v a n A l b l a s s e r d a m en J a c o b a W e v e r i n g h . Hij werd 19
Dec. 1752 student te Leiden (met onjuisten leeftijd in het gedr. Alb. Stud.) en
promoveerde aldaar in de rechten. Hij vestigde zich te Rotterdam, waar hij 12 Oct.
1757 poorter werd, en werd in 1759 tot commissaris van het waterrecht gekozen in
zijn nieuwe woonplaats, in 1763 tot schepen en in datzelfde jaar tot vroedschapslid,
wat hij tot 30 Jan. 1788 bleef, toen hij door den Prins om zijn politieke gevoelens
ontslagen werd. In zijn regeeringsperiode bekleedde hij nog verschillende andere
stedelijke ambten; o.a. was hij sinds 1764 herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart,
van 1776-1779 baljuw der stad, van 1773-1775 en van 1784-1787 gecommitteerde
raad, van 1769-1772 lid der Staten-Generaal en van 1779-1782 lid der hollandsche
Rekenkamer. Van 1769-1788 behoorde hij tot de Maecenaten van het Bat. Gen. te
Rotterdam. In eerste huwelijk was hij getrouwd met S o p h i a A d r i a n a v a n
d e n B e r g h , daarna met M a r i a E l i s a b e t h C a r r é en ten slotte met
Johanna Maria van der Werf.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. II, 161; V o r s t e r m a n v a n O y e n ,
Stam en Wapenb. I 79.
Moquette

[Boogaert, Mr. Paulus]
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BOOGAERT (Mr. Paulus), heer van Alblasserdam, geb. 21 Mei 1703 te Delft, overl.
te Brussel 25 Aug. 1789, was een zoon van Mr. N i c o l a a s B o o g a e r t ,
burgemeester van Delft, en I s a b e l l a C o r n e l i a B r i e l . In 1724 werd hij als
student te Utrecht ingeschreven en hij promoveerde aldaar in de rechten. 6 Maart
1730 poorter geworden te Rotterdam, werd hij daar in 1732 benoemd tot commissaris
van het waterrecht, in 1735 tot schepen, in 1748 tot vroedschapslid, wat hij gebleven
is tot 30 Jan. 1788, toen hij om zijn politieke gevoelens door den Prins werd afgezet.
In die periode bekleedde hij nog allerlei andere stedelijke ambten; wij vermelden
alleen, dat hij sinds 1749 herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart was, van
1752-1760 baljuw, evenals van 1764-1766 en in 1778, en niet minder dan tienmaal
burgemeester. Hij huwde 25 Juni 1732 te Rotterdam met I g n a t i a G e e r t r u i d a
T i m m e r s en in 2de huwelijk 1 Sept. 1734 aldaar met M a r i a W i l h e l m i n a
B o e y , dochter van Mr. Cornelis Boey, pensionaris der stad Rotterdam (zie I kol.
383).
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. II, 153.
Moquette

[Boogaert, A. van den]
BOOGAERT (A. v a n d e n ) heeft een portret geëtst van den in 1744 overleden
haagschen predikant Hendrik Velse.
Moes
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[Boon, Adr.]
BOON (Adr.), een overigens onbekend plaatsnijder, die in 1579 een portret
gegraveerd heeft van Scaevola Sammarthanus. Naar den naam te oordeelen schijnt
hij een Nederlander geweest te zijn.
Moes

[Boon, Adriaen]
BOON (Adriaen). Drie personen van dezen naam hebben in de rotterdamsche
regeering gezeten. De oudste (1), ged. te Rotterdam 12 Dec. 1623, overl. aldaar 3
Juni 1667, was een zoon van P o u w e l s A d r i a e n s z . B o o n en M a e r t g e n
K r i j n e n . Te Leiden 19 Juni 1643 student geworden, promoveerde hij aldaar in de
rechten. In 1649 werd hij in zijn vaderstad in de regeering gekozen, van 1653-1667
was hij lid der vroedschap, van 1655-1660 gedeputeerde ter dagvaart,
gecommitteerde raad van 1661-1663 en in 1667, lid van het college der admiraliteit
op de Maas van 1663-1666 en burgemeester in 1666. In eerste huwelijk trouwde
hij 2 Aug. 1648 te Rotterdam met C o r n e l i a H a r t m a n . dochter van burgemeester
A d r i a e n H a r t m a n , en in 2de huwelijk 15 April 1659 aldaar met S u z a n n a
v a n d e r V e l d e . Zijn portret komt voor op het in 1653 door Jan Damen Cool
geschilderde regentenstuk van het Heiligegeesthuis, zich bevindende in het Mus.
o

Boijmans n . 57 (1883).
Zijn zoon en naamgenoot (2), werd ged. 14 Febr. 1653 en begr. 23 Oct. 1693.
Te Leiden student geworden 25 April 1672 (met onjuisten Ieeftijd in het gedrukte
Alb. Stud.), promoveerde hij aldaar 11 Mei 1675 in de rechten op een diss. de
Testamentis ordinandis. In 1677 reeds vinden wij hem onder de bewindhebbers van
de W.-I.C. der kamer Rotterdam. Van 1679-92 was hij vroedschapslid en bekleedde
in die periode nog allerlei kleinere stedelijke ambten; ook was hij viermaal
burgemeester en herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart. 6 Oct. 1692 werd hij met
verschillende anderen uit de vroedschap ontslagen om zijn politieke gevoelens. Hij
huwde in Aug. 1682 te Delft met T h e o d o r a M e e r m a n of M e e r m a n s . Er
bestaat een portret van hem in 1684 geschilderd door P. Veen.
Zijn zoon en naamgenoot (3), ged. 3 Juni 1683, begr. 5 Dec. 1728, werd 14 Mei
1703 student te Leiden en promoveerde aldaar 19 Mei van dat jaar in de rechten
op een diss. de Statu Hominum. In 1711 werd hij tot schepen van zijn vaderstad
benoemd, van 1719-1730 was hij bewindhebber van de W.-I.C. der kamer Rotterdam,
vroedschapslid van 1721-1728, terwijl hij nog verschillende kleinere stedelijke ambten
bekleed heeft. Tusschen 1721 en 1728 was hij meermalen gedeputeerde ter
dagvaart, van 1724 tot 1727 gecommitteerde raad en verder treffen wij hem aan
als commissaris van de posterij. Hij huwde 16 Dec. 1706 te Rotterdam met
Johanna Jacoba Dubois.
o

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; M o e s Icon. Bat. n . 858.
Moquette

[Boon, Mr. Cornelis]
BOON (Mr. Cornelis), ged. te Rotterdam 29 April 1680 overl. na 1746, was een
zoon van H u g o B o o n en J o h a n n a v a n H e e l . Als eigenaar van de kleine
heerlijkheid Engelant in het land van Putten noemde hij zich gewoonlijk B o o n v a n
E n g e l a n t . 8 Sept. 1698 werd hij student te Leiden (met onjuisten leeftijd in het
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gedr. Alb. Stud.) en promoveerde aldaar. Hij was baljuw van Heenvliet en leenman
van het land van Voorne. Verschillende gedichten van zijn hand zijn verschenen
benevens eenige tooneelpoëzie, o.a. Beerezang, een gedicht op zijn buitengoed
op de plaat de Beer in de oude Maas; Heidensche grootmoedigheden; de treurspelen
Mirra, Dido, Tymon en Cosmos de Medicis, Eeuwspel, op het treurspel
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van Arminius toegepast, Leyden verlost; de herderspelen Amintas (naar Tasso) en
Dorinda (naar Guarini) en verder vele gelegenheidszangen. Zijn gedichten en
tooneelpoëzie werden in 1732 na vroeger reeds afzonderlijk verschenen te zijn,
vereenigd uitgegeven te Leiden.
Zie: F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n Biogr. Woordenb. 89; Rott.
Historiebl. II, 2.
Moquette

[Boon, Martinus]
BOON (Martinus), geb. te Delft 29 Aug. 1811, overl. te Haarlem 30 Juli 1888, was
werkzaam als rijksontvanger te Varik, Havelte, Wognum, Bergen en Uitgeest en
vertrok sedert met pensioen naar Haarlem. Liefhebber van het orgel, bespeelde hij
dit instrument in de hervormde kerkdiensten met veel vuur in een trant, welke,
aansluitende bij de laat-achttiende-eeuwsche imitatorische school, zich lijnrecht
stelde tegenover de duitsche opvattingen van Mendelssohn, door Bastiaans, van
Eyken en andere vakorganisten hier te lande sedert het midden der negentiende
eeuw voorgestaan.
Hij schreef: Alkmaars-octoberdag. Cantate voor mannenkoor met
orchestbegeleiding, woorden van dr. J.J. de Gelder (en ingelaschte woorden van
H.G.H. Groenewegen) (is uitgevoerd te Alkmaar, 9 Oct. 1864 en 8 Oct. 1873; niet
gedrukt; klavieruittreksel (afschrift) verz. Enschedé); Acht liederen voor mannenkoor
(Alkm. 1865; 2e dr. z.j.); Twaalf liederen voor mannenkoor (Alkm. 1865); 12 Liederen
voor gemengd koor (Alkm. 1870); Een vaderlandsch lied, driehonderd jaar na het
ontze' van Alkmaar door J.J. S i e m e r i n k S c h a a p (Alkm. 1873); Victorie-lied
1573-8 October-1873 (Alkm. 1873); Feestliedje te zingen op 8 October 1873 (Alkm.
1873); 34 Driestemmige liederen van stichtelijken inhoud (Zaandijk 1884); Twee
transvaalsche liederen: Het vrijheidslied en het vredelied. Een- of tweestemmig,
met piano-begeleiding, opgedragen aan de transvaalsche deputatie (Zaandijk 1884);
Twee komische duetten 1. Kees en Trijn, 2. Oud worden, oud zijn (Zaandijk z.j.);
Liederen gezongen door de leerlingen bij de inwijding van de nieuwe openbare
school te Lisse (Mei 1886); Vijf Oranje-liedjes (tweestemmig) bij gelegenheid van
's Konings zeventigsten verjaardag (1e-8e duizendtal, Haarl. 1887).
Zie: Nederl. Spectator 1870, 487.
Enschedé

[Boonen, Arnold]
BOONEN (Arnold), geb. te Dordrecht 16 Dec. 1669 en overl. te Amsterdam 2 Oct.
1729, was de zoon van den koopman A r n o l d u s B. en E l i s a b e t h G y z e n . In
zijn vaderstad was hij in 1682 een leerling van Arnold Verhuys en van 1683 tot 1689
van Godfr. Schalcken. Hij had zich ontwikkeld tot een bekwaam portretschilder, en
op een reis die hij in 1694 door Duitschland maakte, had hij met zijn portretten veel
succes, schilderde o.a. te Frankfort vele patriciërs en te Mainz zelfs tweemaal den
keurvorst Lothar Franz von Schönborn. Ook aan het hof te Darmstadt vertoefde hij
vier maanden, waarna hij naar Dordrecht terugkeerde, om zich echter in 1696 voor
goed te Amsterdam te vestigen, waar hij in 1703 A n n a M a r i a M a t t h a e u s
trouwde en weldra de meest gewaardeerde portretschilder werd. In 1698 schilderde
hij er den keurprins van Brandenburg (P.v. Gunst sc.), in 1717 Peter den Groote en
diens gemalin en in 1723 prins Willem Karel Hendrik Friso. Talrijk zijn zijn
regentenstukken, die gedeeltelijk in het Rijksmuseum en voor het grootste gedeelte
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eenvormig zijn, zijn vaak door tijdgenooten gegraveerd en worden in groote
hoeveelheid ook nog in particulier bezit aangetroffen. In zijn
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genrestukken volgde hij op gelukkige wijze zijn meester Schalcken na in het
afbeelden van kunstlicht. In de musea te Schwerin, Weenen (Liechtenstein, 1691),
Brunswijk (1695), Dresden (1695 en 1698), Göttingen en elders hangen goede
specimina. Tot zijn talrijke leerlingen behooren o.a. Cornelis Troost, Philips van Dijk,
Johan Maurits Quinkhard, Cornelis Pronk, Arnout Rentink en zijn broeder Jasper.
Van zijn vele kinderen schijnt hij er geen tot schilder te hebben opgeleid. Een
geschilderd zelfportret van hem is door P. Tanjé gegraveerd, een geteekend is in
het Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: v. G o o l I, 274-309; E.W. M o e s , Iconographia Batava, passim; A. v o n
W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Boonen, Frederik]
BOONEN (Frederik), die in 1708 als schilder in het gild te Middelburg kwam, was
stellig ver-, want aan den vorige, naar wien hij in zwarte kunst het portret van Jacobus
Streso gegraveerd heeft, evenals naar diens broeder Jasper B. het portret van
Franç. Valentijn en naar C. Kelder dat van Arnold Moonen.
Zie: Obreen's Archief VI, 235.
Moes

[Boonen, Jasper]
BOONEN (Jasper), geb. te Dordrecht 7 Sept. 1677 en aldaar gest. 20 Oct. 1729,
was de jongere broeder en leerling van Arnold B. Hij heeft zich uitsluitend bezig
gehouden met het schilderen van portretten, zoo te Dordrecht als ook te Rotterdam.
Dat van den predikant Johannes d'Outrein is door P.v. Gunst, dat van den
geschiedschrijver Franç. Valentijn door Fr. Boonen en dat van den ingenieur Willem
Vleertman door J.C. Philips in plaat gebracht.
Zie: v. G o o l I, 414, 415.
Moes

[Bootz, Joannes Georgius]
BOOTZ (Joannes Georgius), geb. te Amsterdam 27 Apr. 1806, overl. te Abcoude
8 Oct. 1885. Als pastoor te Brielle van 8 Mrt. 1838 tot Oct. 1845, kwam hij tot de
ontdekking, dat het ‘Huis te Rugge’ aldaar ten onrechte werd aangezien voor de
plaats, waar de martelaren van Gorkum waren ter dood gebracht. maar dat een
weide, waar vroeger het St. Elisabeth-klooster stond, de plaats der marteling was.
Zijn bevindingen werden later door de nasporingen van prof. J.W.L. Smit van het
Seminarie Warmond bevestigd. Uit de nagelaten papieren van Bootz verschenen
twee artikelen in de Bijdragen v.d. Geschiedenis van het Bisdom Haarlem XIX, 60
v.v. en 183 v.v. getiteld: De Heilige Martelaars van Gorcum, en: Geschiedkundige
aanteekeningen betreffende de Statie Brielle. 22 Oct. 1845 werd Bootz benoemd
tot pastoor te Abcoude en bleef daar tot aan zijn dood; 8 Dec. 1857 werd hij tevens
kanunnik van het pas opgerichte metropolitaan kapittel van Utrecht.
Vgl., behalve bovengenoemde artikelen, K r o n e n b u r g , Neerlands Heiligen in
later eeuwen I, 128 (Amsterdam 1901); D. H u u r d e m a n , Geschiedenis v.d.
Parochie v.d. H.H. Cosmas en Damianus te Abcoude (Hilversum 1910).
Huurdeman
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[Bor, Paulus]
BOR (Paulus), schilder te Amersfoort en aldaar gest. 10 Aug. 1669, was de zoon
van P a u l u s B o r en M a r i a C a s y n s d r . Vóór 1628 heeft hij te Rome vertoefd,
waar hem in de schildersbent de naam O r l a n d o gegeven werd. In 1628 schilderde
hij een groote familiegroep voor het St. Pieters- en Blocklandsgasthuis te Amersfoort,
thans daar nog aanwezig en in 1638 voerde hij decoratief schilderwerk uit op
Honselersdijk. Omstreeks dezen tijd huwde hij met A l e y d v a n C r a c h t w y c k .
Hij werd te Amersfoort
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regent van het gesticht ‘De armen de Poth’ en schilderde in 1656 voor de
regentenzaal er van een allegorisch schoorsteenstuk.
Hij heeft slechts weinig geschilderd, hetgeen wel te verklaren is uit de
omstandigheid, dat andere werkzaamheden zijn tijd in beslag namen; ten minste in
1656 nam hij een brouwerij over. Verdienste hebben zijn weinige bewaarde werken
echter wel, vooral een Aanbidding der koningen van 1634 in het museum te
Amersfoort, dat vóórdat er zijn naam op gevonden was, aan Willem de Poorter werd
toegeschreven, terwijl om dezelfde reden een vrouwenkopje in het museum te
Groningen vroeger zelfs van Rembrandt heette. Zijn portret staat op een der groepen
bentvogels in museum Boymans te Rotterdam.
Zie: Obreen's Archief III, 308, VI, 299; Oud-Holland XIII, 35; Nederl. Spectator
1875 3, 94, 109; S. M u l l e r F z ., Utrechtsche schildersvereenigingen 134; v a n
d e r L e e u w . Het gesticht ‘De Armen de Poth’ (Amersfoort 1898) 14, 15; T h i e m e
u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Borcht, Jacob van der]
BORCHT (Jacob v a n d e r ), geb. te Amsterdam omstreeks 1595, was een zoon
van den chirurg A d r i a e n v a n d e r B. en A n n a d e G h e y n , een zuster van
den plaatsnijder Jacques de Gheyn. Vermoedelijk onder leiding van zijn beroemden
oom heeft ook hij het plaatsnijden geleerd. Er is echter slechts één prent van hem
bekend, nl. een blad voor T h i b a u l t s in 1628 uitgegeven Académie de l'Espée.
Zie: K r a m m , Suppl. in voce.
Moes

[Borculo, Nicolaes van]
BORCULO (Nicolaes v a n ) was een schilder, die in 1608 te Rome vertoefde en
1616/17 in het gild te Utrecht kwam. Zijn eenig bekende werk is een klein in 1627
geschilderd portretje van Henricus van Zyll, raadsheer te Utrecht; Cr. de Passe heeft
het in plaat gebracht.
Zie: B e r t o l o t t i , Artisti belgi ed olandesi a Roma 78; S. M u l l e r F z .,
Utrechtsche schildersvereenigingen 104.
Moes

[Bordyn, Anthony]
BORDYN (Anthony) komt 5 Maart 1670 te Amsterdam voor als plaatsnijder.
Zie: Obreen's Archief VII, 265. Moes.

[Borik, Gerrit]
BORIK (Gerrit) was een schilder van zeer weinig verdienste in het laatst der 17de
eeuw, die slechts bekend is door een 1697 gedateerde schilderij, voorstellende de
plundering van een huis door oproerlingen, dat sedert 1895 herhaaldelijk op
amsterdamsche verkoopingen voorkwam.
Moes

[Borm, Abraham]
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BORM (Abraham), schilder te Middelburg, was daar in 1653 leerling van Karel
Slabbaert, trad er 1657 in het gild en stierf er 1667 of 1668. Het eenig van hem
bekende schilderij is een landschap met herderstafereel in de coll. Glitza te Hamburg.
Zie: Obreen's Archief VI, 182, 190, 204.
Moes

[Borman, Abraham]
BORMAN (Abraham), een schilder van landschappen en figuurstukken, die in 1642
in het gild te 's Gravenhage kwam en in 1667 overleed.
Zie: Obreen's Archief V, 101; Oud- Holland VIII, 3; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Borman, Johannes]
BORMAN (Johannes), een te 's Gravenhage geboren stillevenschilder, komt sedert
1653 voor te Leiden, waar hij 13 Mei 1658 in het gild trad, maar reeds 6 Sept. 1659
kocht hij het poorterrecht van Amsterdam. In het Rijksmuseum te Amsterdam is van
hem een vruchtguirlande.
Zie: Obreen's Archief V, 218; Aemstels Oudheid IV, 63; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes
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[Born, Ewout]
BORN (Ewout), een glasschilder te Utrecht, die daar 1643/44 en 1649/50 met het
stadswapen beschilderde vensters leverde.
Zie: Obreen's Archief II, 262, 269, 270.
Moes

[Borno]
BORNO, Bourgondiër van geboorte en monnik in de abdij Springiersbach aan de
Moezel, werd in 1124 aangesteld tot bestuurder der abdij Kloosterrade (Rolduc) te
Kerkrade (Limburg). In 1126 stichtte hij voor de zusters, welke te Kloosterrade
woonden, een klooster op het kerkhof te Kerkrade en schonk goederen voor haar
onderhoud. In 1127 moest hij het bestuur der abdij neerleggen, omdat de monniken
zijne verordeningen aangaande het koorgebed niet wilden aanvaarden. Hij verliet
Kloosterrade en na twee vergeefsche pogingen om elders een klooster te stichten
keerde hij naar Springiersbach terug. Kort daarna werd hij prior te Lonnich bij
Münstermaifeld, maar in 1134 werd hij andermaal met het bestuur van Kloosterrade
belast en thans tot abt gewijd. Hij bouwde er in 1136 een steenen dormitorium,
plantte te Ahrweiler een wijnberg en begon in eene woeste streek aan de Ahr den
bouw van een nieuw zusterklooster, dat den naam van Marienthal verkreeg. Hij
stierf in 1137.
Zie: Annales Rodenses, ed. E. L a v a l l e y e (in deel VII (1852) der Histoire du
Limbourg door S.P. E r n s t ) 34-38, 44-47; idem, ed. P e r t z in Mon. Germ. Hist.,
SS. XVI (1859) 705-707, 711-712; R. C o r t e n , Rolduc in woord en beeld (1902)
81-83.
Goossens

[Bornwater, Jacob Gerritsz.]
BORNWATER (Jacob Gerritsz.), schilder te Dordrecht, van wien een 1554
gedateerde Berg van Calvarie in 1677 nog in den Heelhaaksdoelen te Dordrecht,
en een 1563 gedateerd Laatste Oordeel in het Heiligegeesthuis te dier stede hing.
Eerstgenoemd stuk was in 1858 in de verzameling van pastoor Terdie te Leuven.
Tusschen 1574 en 1588 was hij herhaaldelijk deken van het St. Lucasgild in zijn
geboorteplaats.
Zie: Oud-Holland VI, 76-78; Obreen's Archief I, 182; O v e r v o o r d e , Rekeningen
van de gilden te Dordrecht 227; B a l e n , Beschryvinge van Dordrecht (1677) 183,
672; Dietsche Warande IV, 370; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Bors, Goswijn Frans de]
BORS (Goswijn Frans d e ), kanunnik, geb. omstreeks 1700 te Roermond, waar zijn
vader, J o h a n , dr. in de beide rechten en postmeester was, overl. in 1762, werd
te Rome doctor in de beide rechten, en, terwijl hij nog te Rome was, tot kanunnik
der Domkerk van Roermond benoemd. Bisschop Sanguessa had deze benoeming
sterk bevorderd wegens bewezen diensten in zake het vicarisschap over het bisdom
van 's Hertogenbosch door dezen bisschop uitgeoefend. Ondanks zijne goede
hoedanigheden strekte hij den bisschop en het kapittel toch tot ongenoegen, doordat
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hij niet wilde resideeren en voortdurend op reis was, hetzij voor eigen genoegen,
hetzij voor tijdelijke aangelegendheden, hetzij voor zijn op te richten hospitaal; de
bisschop klaagde in 1738 aan graaf von Harrach, eersten minister der Gouvernante
te Brussel, in scherpe bewoordingen over hem. Roermond is hem dankbaarheid
verschuldigd voor het oprichten van een hospitaal voor behoeftigen en tevens van
een weeshuis, waarvoor hij met zijne zuster D o r o t h e a , religieuse in het
Clarissenklooster te Roermond, zijn huis op de Markt afstond, wat hij rijkelijk met
renten begiftigde doch dat hij, omdat het te klein was, met machtiging der regeering
van 1 Oct. 1739, verruilen mocht voor het gouvernementshotel op het Munsterplein.
Van dien tijd af bleef hij te Roermond resideeren en be-
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stuurde zijn gesticht, zich met niets anders bezig houdend. Zijn testament en liefde
voor de armen doen hem als een vroom en liefdadig priester kennen.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. van het tegenw. Bisdom Roermond (Roerm. 1892) III,
113-116.
Flament

[Borsman, Johan Harmensz.]
BORSMAN (Johan Harmensz.), landschapschilder in den Haag, was daar in 1612
leerling van Jan van Ravesteyn. Daarna heeft hij vele jaren te Rome gewoond; 20
Juni 1628 schonk een italiaansche vrouw er hem een dochtertje, en in 1636/37
wordt hij er vermeld als kunsthandelaar. Maar kort daarna is hij weer naar Holland
teruggekeerd; 8 Maart 1641 trad hij in het gild te 's Gravenhage en was daaraan
1644/45 hoofdman. In 1650 leverde hij voor Honselersdijk twee landschappen,
waarin Alexander Petit figuurtjes schilderde, en kreeg daarvoor van prins Willem II
900 gulden; diens weduwe Maria Stuart betaalde hem in 1652 nog eens 1200 gulden
voor een landschap. Hij is gestorven kort vóór 5 Nov. 1657, toen zijn weduwe
W i l l e m i n a v a n P o e l e n b u r c h een testament maakte.
Zie: B e r t o l o t t i , Artisti belgi ed olandesi a Roma 112, 127 vlg. en Giunte 96
Obreen's Archief IV, 6; V, 75, 76; Nederl. Spectator, 1875, 318, 327; T h i e m e
u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Borsseler, Pieter (1)]
BORSSELER (Pieter) (1), een schilder te Middelburg, wiens vroegst bekende werk
een damesportret van 1664 in het Rijksmuseum te Amsterdam is. In 1665 schilderde
hij Sir William Dugdale en diens vrouw. welke portretten thans in het bezit zijn van
den heer W. Stratford Dugdale. In het stadhuis te Middelburg zijn nog twee
schoorsteenstukken met allegorische voorstellingen, door hem in 1684 en 1687
geschilderd.
Zie: Obreen's Archief II, 158; Archief Zeeland VIII, 91.
Moes

[Borsseler, Pieter (2)]
BORSSELER (Pieter) (2), een jongere naamgenoot van den vorige, komt sedert
1716 te Middelburg voor; hij teekende in 1717 zeer fraai wapens in het ledenboek
van het middelburgsche gild, waarvan hij van 1728 tot 1731 deken was.
Zie: Obreen's Archief VI, 237, 238, 240, 241, 255.
Moes

[Borssom, Anthonie van]
BORSSOM (Anthonie v a n ), landschapschilder en etser te Amsterdam, is daar
omstreeks 1629 geboren en 19 Maart 1677 in de Westerkerk begraven. Hij was de
zoon van den uit Emden gekomen spiegelmaker C o r n e l i s v a n B. Toen hij 24
Oct. 1670 ondertrouwde met A n n a C r i m p i n g woonde hij op de Rozengracht;
in 1677 woonde hij op de Prinsengracht en zijn sterfhuis stond in de Beerenstraat.
Hij heeft landschappen met vee en landschappen met maanverlichting in den trant
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van Aert van der Neer geschilderd. Van de eerste zijn exemplaren o.a. in het
Rijksmuseum te Amsterdam, in de coll. Arenberg te Brussel en in de musea te
Cambridge, Bamberg, Straatsburg en Boedapest, van de tweede in de musea te
Leipzig en Stuttgart. Zeer fraai en vaak aan Rembrandt herinnerend zijn zijn
teekeningen, die in vele verzamelingen voorkomen; in het Britsch Museum te Londen
is een geheel schetsboek van zijn hand. Zeldzaam daarentegen zijn echter zijn
etsen.
Zie: Oud-Holland III, 69; v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in voce;
B a r t s c h , Le peintre-graveur IV, 219, 220; W e i g e l , Supplement 1888, 190,
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Borssom, Barend van]
BORSSOM (Barend v a n ), oom van den vorige, was glasschilder te Amsterdam.
Hij is geboren
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te Emden en ondertrouwde te Amsterdam, wonende op de Egelantiersgracht, 12
Aug. 1639, met S u s a n n a l e P l u c k .
Zie: Oud- Holland III, 68.
Moes

[Borsteegh, Cornelis]
BORSTEEGH (Cornelis), landschapschilder, geb. te Ameide 9 Jan. 1773 en overl.
te Gouda 7 April 1834, was sedert 1819 stadsteekenmeester te Gouda. Van zijn
zeldzaam voorkomende schilderijen is een boschgezicht in het museum te Gouda.
Zijn teekeningen, meest wintergezichten, zijn minder zeldzaam.
Zie: I m m e r z e e l , in voce.
Moes

[Bos, Adrianus]
BOS (Adrianus), geb. te Leiden omstreeks 1756, liet zich daar 1 April 1776 als
schilder in het Album Studiosorum inschrijven.
Zie: Album stud. Acad. L.B. (1875) kol. 1121.
Moes

[Bos, H.]
BOS (H.), of B o s c h , een overigens onbekend portretschilder, wiens portretten
van Rom. de Hooghe en van den zwolschen predikant Henricus Ravesteyn (1720)
door J. Houbraken gegraveerd zijn.
Moes

[Bos, Jan]
BOS (Jan) werd 30 Oct. 1670 leerling van Claes Bout te Middelburg. Daar kwam
hij 1684 in het gild. waarvan hij van 1698 tot 1704 en van 1709 tot 1719 in het
bestuur was. In 1704 werd hem 12 pond uitbetaald voor houtsnijwerk in de Nieuwe
Kerk te Middelburg. Johannes Kresee was in 1692 zijn leerling.
Zie: Obreen's Archief VI, 207, 221, 225, 230-233, 235-238; Archief Zeeland VIII
5, 107.
Moes

[Bos, Pieter Fransz.]
BOS (Pieter Fransz.) was citermaker te Amsterdam. In 1607 was hij gehuwd met
N i e s j e P i e t e r s d r . en in 1625 met A n n a T h i j s s e n . Noemde hij zich eerst
kortweg P i e t e r F r a n s z ., na dit laatste jaar komt zijn familienaam voor, blijkbaar
ter voorkoming van naamsverwarring met den gelijknamigen en gelijktijdigen
vioolmaker Pieter Fransz. te Amsterdam (zie art. Lupo in dit deel). Het laatst komt
hij voor 18 Sept. 1633.
Zie: Tijdschr. muziekgesch. I (1885) 52; II (1887) 218, 219; Amsterdam in de 17de
eeuw: Muziekleven 107.
Enschedé
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[Bos, A. ten]
BOS (A. t e n ), een overigens onbekend portretschilder in de tweede helft der 17de
eeuw te Amsterdam, wiens portret van den makelaar Jan de Wys door J.
Munnikhuysen gegraveerd is.
Moes

[Bos, Schalkius ten]
BOS (Schalkius t e n ) wordt door Dr. Sysmus genoemd als een leerling van G. Dou.
Hij zou omstreeks 1650 geboren zijn.
Zie: Oud-Holland IX, 145.
Moes

[Bos, Casper van den]
BOS (Casper v a n d e n ), te Hoorn in 1634 geb. als de zoon van een
scheepsbouwmeester, en op jeugdigen leeftijd overl., koos aanvankelijk het ambacht
van zijn vader, maar reeds spoedig begon hij ook te schilderen en vooral zeestukken
en riviergezichten te teekenen. Een teekening van 1656 van zijn hand is in het
Prentenkabinet te Amsterdam. Hij heeft ook een reeks van zes afbeeldingen van
schepen geëtst.
Zie: H o u b r a k e n II, 324. 330; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Bos, Paulus van den]
BOS (Paulus v a n d e n ), of B o s c h , geb. te Amsterdam omstreeks 1615,
ondertrouwde daar 27 Maart 1649, wonend op de Oude Ossenmarkt, J a c o m y n t j e
v a n d e V e l d e . Hij is waarschijnlijk de schilder van de bloem- en vruchtstukken,
die door S. Ingen bezongen zijn en waarvan er een, gemerkt: v. Bosche S. 1652,
in 1891 door den heer Konow op een tentoonstelling te Kopenhagen is ingezonden.
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Zie: Oud- Holland III, 69; Jahrb. der kgl. preuss. Kunstsammlungen XIV, 47; S.
I n g e n , Getrouwe herderin (1658) 72, 73.
Moes

[Bosch, Bernardus]
BOSCH (Bernardus), geb. te Deventer 4 Sept. 1746, gest. te Scheveningen 22 Nov.
1803. Achtereenvolgens was hij predikant te Spanbroek, Oudkarspel, Vollenhoven
en Diemen. Als prediker had hij een grooten toeloop, zoodat het aantal zitplaatsen
in de kerk te Diemen vermeerderd moest worden. Intusschen had hij zich als vurig
patriot doen kennen, zoodat hij bij de komst der Pruisen in 1787 zijn standplaats
verlaten moest en ontslag nam. Een aanbod om als hulpprediker te Neuwied bij
den prins von Wied werkzaam te zijn werd door hem afgeslagen. In Mei 1790 werd
hij te Poortvliet beroepen, maar wegens zijne politieke gevoelens daar als predikant
niet toegelaten. In 1785 werd Bosch beroemd door de uitgave van zijn gedicht
Eigenbaat, waarvan de eerste druk in enkele dagen uitverkocht was. Hij had het
zonder zijn naam uitgegeven en nu verscheen in de couranten een oproeping aan
den ongenoemden dichter om zich bekend te maken, daar een ‘patriottisch
gezelschap’ te Amsterdam hem een gouden medaille ter waarde van veertig dukaten
toegekend had. Bosch maakte zich nu bekend, maar bedankte voor de medaille.
o

Intusschen wordt in de Beantwoording van vijf vragen (Pamfl. Knuttel n . 21124)
beweerd, dat een dergelijk patriottisch gezelschap niet bestond. De geheele
geschiedenis zou een truc van Bosch zijn.
Na zijn vertrek van Diemen heeft Bosch een zwervend leven geleid, terwijl hij
door letterkundigen arbeid in zijn behoeften moest voorzien. Eerst vestigde hij zich
te Amsterdam. Van daar verbannen ging hij naar Durgerdam en Buiksloot. Later
vinden wij hem te Bergen op Zoom, waar hij een departement van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen oprichtte en een nieuwe uitgave van Vondel's gedichten op
touw zette, welk werk echter niet voltooid is. Weer later woonde hij te Zaandam,
waar hij in 1795 voorzitter der municipaliteit werd. Van hier vertrok hij opnieuw naar
Amsterdam, waar hij secretaris van de algemeene wijkvergaderingen werd en waar
hem in 1796 de waardigheid van representant van het Bataafsche volk opgedragen
werd; twee jaar later verloor hij haar door den staatsgreep van 12 Juni 1798, welke
hem de vrijheid kostte. Een paar maanden werd hij in het Huis ten Bosch gevangen
gehouden. Daar hij tevergeefs moeite deed om als emeritus predikant pensioen te
krijgen was hij enkel aangewezen op hetgeen zijn pen opbracht. In armoede is de
man gestorven en door de zorg der haagsche vrijmetselaars in de Nieuwe Kerk
begraven.
Bosch heeft heel wat geschreven; veelal gebruikte hij den dichtvorm om zijn
denkbeelden kenbaar te maken. Te Leiden zijn in 1803 zijn Gedichten in drie deelen
uitgegeven. Wanneer hij niet met zijn eigen naam teekende, gebruikte hij nog al
eens een pseudoniem, zooals V r i j h a r t , maar ook B a t a v u s . Vooral den laatsten
naam gebruikte hij veel. Toch zij men voorzichtig niet alle door B a t a v u s uitgegeven
gedichten aan Bosch toe te kennen, want ook anderen gebruikten destijds dit
pseudoniem. Zoo wordt aan Bosch toegekend een gedicht, onderteekend:
o

B a t a v u s , Nederland op het einde der achttiende eeuw (Pamflet Kn. n . 22222).
Het is echter zoo goed als zeker, dat dit oranjegezinde dichtstuk niet van onzen
patriot afkomstig is; men vindt het ook niet in zijn verzamelde gedichten.
Ook met journalistiek heeft Bosch zich onledig gehouden. Zoo heeft hij voor zijne
rekening enkele der talrijke vervolgen uit den aanvang der negen-
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tiende eeuw van het anti-orangistische weekblaadje Janus, dat van 1747 tot 1787
verschenen was. Die door Bosch bezorgde vervolgen zijn Den Heer Janus
Januszoon, De Burger Politieke Blixem en De Heer Politieke Blixem, alle verschenen
tusschen 1800 en 1802.
Een volledige lijst zijner geschriften hier op te nemen is vrij wel overbodig na de
lange lijst welke men vindt in den tweeden druk van F r e d e r i k s e n v a n d e n
B r a n d e n , Biographisch Woordenboek. Als aanvulling volgen hier eenige
geschriften van Bosch, welke daar niet gevonden worden: Bij de plegtige overgave
van het vaandel aan de Diemermeersche schutterij op den 26 van Wijnmaand 1785
o

(in 8 .); Belijdenis van een patriot (Rott., (1787) in plano); Belijdenis van een
aristocraat (of eigenwilligen) (Rott., (1787) in plano); Kerkelijke en politicque stukken
over het beroep van Bernardus Bosch te Poortvliet (Bergen op den Zoom (1790) in
o

8 .); Redevoering over het werk der godlijke voorzienigheid, in Neerlands gezegende
o

staatsomwending zigtbaar (Amst. 1795 in 8 .); Over de Constitutie, constitutioneele
magten en regeringsvorm. Toepasselijk op en voor ons vaderland (Amst. 1795 in
o
8 .). Wellicht is ook van hem: Aan den nooitvolpreesen burgervriend ... Isaac van
o
Goudoever (gedicht uit 1787 in 8 .). Hij vertaalde: Lessen aan een jongen prins
door een oud staatsman over de tegenwoordige gesteldheid van Europa. Uit het
o
Engelsch vertaald (Duinkerken 1793 in 8 .). Het oorspronkelijke in 1790 verschenen
is van D a v i d W i l l i a m s en beleefde reeds in 1791 een zevenden druk.
Men zie over Bosch o.a.: V i s s c h e r e n v. L a n g e r a a d , Het Protestantsche
Vaderland i.v. en W.P. S a u t i j n K l u i t , Janus, De Politieke Blixem, en beider
gevolg in Ned. Spect. 1867, 347-52.
Knuttel

[Bosch, Cornelis]
BOSCH (Cornelis), plaatsnijder en landmeter te 's Gravenhage, kreeg in 1616 met
Jury Jacobsz. Faes van de magistraat daar ter stede 50 pond voor een plattegrond
der stad.
Zie: Obreen's Archief II, 124, 125.
Moes

[Bosch, Jacob]
BOSCH (Jacob) komt in 1651 te Amsterdam voor als graveur van kaarten.
Zie: Obreen's Archief VII, 247, 248.
Moes

[Bosch, Johannes de]
BOSCH (Johannes d e ), zoon van den bekenden apotheker en kunstverzamelaar
Jeronimo de Bosch en Judith Willink, broeder van den dichter Bernardus de Bosch,
is in 1713 te Amsterdam geb. en aldaar 31 Jan. 1785 gest. Hij was een
dilettant-schilder en teekenaar die zeer bedreven was in het copiëeren, vooral van
arcadische landschappen van van Huysum. Verschillende door hem geteekende
boektitels en vignetten zijn door S. Fokker, J. Folkema, R. Vinkeles e.a. gegraveerd.
In het Prentenkabinet te Amsterdam en in het museum Teyler te Haarlem zijn eenige
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teekeningen van hem. De uitgebreide door hem nagelaten kunstverzameling is 23
Mei 1785 te Amsterdam verkocht.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 135-137; B e r n . d e B o s c h ,
Dichtlievende verlustigingen IV, 91; K r a m m , in voce; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bosch, Gerrit van den]
BOSCH (Gerrit v a n d e n ), een stilleven- en dierschilder, van wien in een haagschen
inventaris van 1662 verschillende schilderijen opgenoemd worden.
Zie: Obreen's Archief V, 297-299.
Moes

[Bosch, Gualtherus Jacob van den (1)]
BOSCH (Gualtherus Jacob v a n d e n ) (1), bekend als rotterdamsch koopman,
maar vooral als landhuishoudkundige en stichter van den Wilhelminapolder nabij
Goes in Zeeland, geb. te Sommelsdijk 12 Mei 1767, overl. te Wilhelmina-
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dorp 11 Aug. 1836, oudste zoon van den bekenden haagschen geneeskundige
I m a n J a c o b , die van Tholen afkomstig was en S a r a B a r b a r a C o r n e l i a
Kolff.
Gualtherus Jacob huwde te IJsselstein 14 Aug. 1796 M a r g a r e t h a S a r a
v a n d e r M u e l e n , vestigde zich te Rotterdam en werd aldaar zeehandelaar,
deensch consul en agent van den koning van Denemarken.
Hij maakte deel uit van een consortium van 23 personen, meest rotterdamsche
kooplieden, onder leiding van den heer Suermondt, aan wie bij openbaren verkoop
in 1809 eene groote oppervlakte schorren, gelegen nabij de nieuwe haven te Goes,
ter bedijking in eigendom werd toegewezen. De bedijkers togen aan het werk en
wisten 1662 H.A. Iand droog te leggen.
Door de zeer ongunstige tijdsomstandigheden echter geraakten zij allengs in
groote moeielijkheden; de onderneming dreigde eene financieele mislukking te
zullen worden. Door zijne medeparticipanten daartoe aangezocht, heeft van den
Bosch zich toen met de directie der zaken van den (naar den koning genoemden)
‘Lodewijkspolder’ belast, waartoe hij Rotterdam verliet en zich te Goes vestigde
(1813). Dank zij zijn vasten wil en buitengewone werkkracht, helder verstand en de
hooge opvatting zijner taak heeft hij de onderneming in weinige jaren tijds tot bloei
weten te brengen. In het midden tusschen de beide hoofd-afdeelingen van den
polder, aan brug en haven, stichtte hij eene kleine nederzetting, welke tot een dorp
aangroeide, aan 't welk bij Kon. Besluit van 8 Maart 1815 - naar de koningin - de
naam gegeven werd van Wilhelminadorp. Tevens werd de polder en onderneming
zelf herdoopt tot Wilhelminapolder.
In 1826 wist van den Bosch in W'dorp eene school te stichten, in 1841 kwam het
tot de stichting van een kerkje en werd W'dorp eene kerkelijke gemeente: op 7 Maart
1841 werd de kerk door Ds. J. ab Utrecht Dresselhuys, predikant te Wolfaartsdijk,
ingewijd. Van den Bosch heeft zulks niet meer mogen beleven, in 1836 overleed
hij (11 Aug.). Hij is te Wilhelminadorp begraven. Zijn oudste zoon Iman Gualtherus
Jacob (kol. 220) volgde hem als directeur van den Wilhelminapolder op.
Zie: J. a b U t r e c h t D r e s s e l h u i s , Tweetal leerredenen, ter inwijding van
eene nieuwe gemeente en kerk te Wilhelminadorp en ter bevestiging van eenen
jongen leeraar (met de geschiedenis van den Wilhelminapolder) (Goes 1841); d e z .
in Konst- en Letterb. 1836, II, 210; F. N a g t g l a s in Eigen Haard 1880, 245;
W i n k l e r P r i n s , Encyclopaedie.
van Pelt Lechner en Koenen

[Bosch, Gualtherus Jacob van den (2)]
BOSCH (Gualtherus Jacob v a n d e n ) (2), bekend landhuishoudkundige en
directeur van den Wilhelminapolder, geb. te Wilhelminadorp 3 Aug. 1828, overl. te
Wiesbaden 28 Nov. 1906, zoon van Iman Gualtherus Jacob v.d. B. (kol. 220) en
diens eerste echtgenoote Cornelia Adriana Kakebeeke.
Hij maakte landbouwkundige studiën aan het ‘Landwirtschaftliches Institut’ der
Universiteit Jena en wetenschappelijke studiereizen vooral in Engeland en Schotland,
waarna hij onder zijn vader werkzaam was in het beheer van den W'polder.
Hij huwde - na een kinderloos huwelijk met P h . E.A. H a c k m e e s t e r
E e k h o u t , - voor de tweede maal in 1864 te Zierikzee met C o r n e l i a
G o e m a n s . In 1864 volgde hij zijn vader als directeur en dijkgraaf op.
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Ook deze (derde) van den Bosch heeft zich als zoodanig met eere onderscheiden;
de W'polder bleef onder zijn bestuur een voorbeeld van zaakkundig beheer. Meer
speciaal heeft hij zich naam verworven door de invoering van het Lincolnschapenras
en door toepassing van de stoomcultuur (stoomploeg, stoomcultivator) in genoemden
polder (± 1870). Bekend ook zijn van zijne hand eenige geschriften over de
stoomcultuur, als: Verslag aan de Algemeene Kon. Landb. Vereen. over de
stoomcultuur in Engeland en hare toepassing in Nederland (1861) en Over de
toepassing der stoomcultuur in den Wilhelminapolder (1872), alsmede opstellen
over de bewerking van den grond door stoomkracht in Zeeland, in het Bijblad der
Landbouw Courant van 1873 en 1874. Hij legde zijne betrekking bij den W'polder
neer op 1 Maart 1894 en vestigde zich te Wiesbaden waar hij tot zijn dood verblijf
hield.
Zie: W i n k l e r P r i n s , Encyclopaedie i.v.
van Pelt Lechner en Koenen

[Bosch, Henricus van den]
BOSCH (Henricus v a n d e n ), Ord. S. Crucis, geb. te 's Hertogenbosch, leefde in
de 15de eeuw, was hoogleeraar in de godgeleerdheid in het Kruisheerenklooster
te Keulen, waar hij ook als volksredenaar bekend was. Hij is schrijver van drie
werken, welke ten tijde van Paquot nog bewaard werden in de bibliotheek van het
klooster te Keulen: Postillatio super Psalterium (4 deelen, geschreven 1464); Index
Theologicus en Index Concionatorius.
Vgl. C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 1, 122;
P a q u o t , Mémoires III, 309; H a r t z h e i m , Biblioth. Coloniensis (Keulen 1747)
114.
Brandsma

[Bosch, Iman Gualtherus Jacob van den]
BOSCH (Iman Gualtherus Jacob v a n d e n ), hoogst verdienstelijk
landhuishoudkundige, geb. te Rotterdam 20 Oct. 1798, overl. te Wiesbaden 19 Mei
1880, oudste zoon van Gualtherus Jacob v.d. B. (1) en broeder van Dr. Roelof
Benjamin (kol. 227). Hij genoot zijn opvoeding grootendeels in Duitschland, werkte
onder zijn vader en volgde dezen bij diens dood in 1836 op als directeur van den
Wilhelminapolder, de grootste landbouwonderneming hier te lande. Daar toonde hij
zich man van buitengewone bekwaamheid, werkzaamheid en wilskracht, zoodat
de onderneming tot grooten bloei kwam en de Wilhelminapolder in binnen- en
buitenland vermaard was als ‘het uitgelezenste plekje van ver-gevorderde
landbouw-ontwikkeling in Nederland’, terwijl van v.d. B. getuigd werd: ‘Zijne
eerlijkheid, stiptheid en ijver drukte op alles wat in den polder werkzaam was, of tot
stand kwam een onuitwischbaren stempel.’
Beroemd was zijn veestapel van ‘Shorthorn’-ras en het door kruising van
zeeuwsche ooien met engelsche rammen verkregen Iman-schapenras. Van den
Bosch was een vurig ijveraar voor landbouw-onderwijs en wetenschappelijken
landbouw en voor afschaffing der tienden. welke hij afkoopbaar, of in vaste
grondrenten omgezet wenschte te zien.
Met Sloet tot Olthuis en van Royen was hij medeoprichter der Ned. Landhuishoudk.
Congressen. In de Staten van Zeeland was hij een invloedrijk en ijverig lid en vurig
aanhanger der liberale beginselen. Hij was lid van de Commissie van landbouw in
Zeeland en van onderscheidene binnen- en buitenlandsche genootschappen.
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Van de verdienstelijke verhandelingen, welke hij schreef, noemen wij: De Koninklijk
Wurtembergsche school van Landbouwkunde te Hohenheim, beschouwd met
betrekking tot den landbouw in ons vaderland (Middelburg 1837); Over de veredelde
schapenteelt in verband met den landbouw in Zee-
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land (bekroond antwoord op eene door de zeeuwsche commissie v. landbouw
uitgeschreven prijsvraag, 1840); Handleiding tot het doelmatig boekhouden op een
landelijk bedrijf (1843) en Over den bouw en de bereiding der meekrap in het
Departement van Vaucluse, in verband met de meekrapteelt (1850), welke laatste
verhandeling er toe bijdroeg om de door hem ingevoerde verbeterde bereidingswijze
spoedig algemeen ingang te doen vinden. Na in 1864 ontslag genomen te hebben
uit zijne betrekking, bracht hij zijne laatste levensjaren in hoofdzaak door te Meran
in Tirol.
Hij was gehuwd met C o r n e l i a A d r i a n a K a k e b e e k e (21 Oct. 1799 - 7
Jan. 1845); daarna met H e l e n a M a r i a R a z o u x (1805-1885).
Zie: F. N a g t g l a s , I.G.J. van den Bosch en de Wilhelminapolder, in Eigen Haard
1880 245 vlg.
van Pelt Lechner en Koenen

[Bosch, Jacob van den]
BOSCH (Jacob v a n d e n ), stillevenschilder, die volgens Houbraken in 1636 te
Amsterdam geboren en in 1676 gestorven is. Vooral door hem geschilderd fruit
wordt geroemd.
Zie: H o u b r a k e n III, 78.
Moes

[Bosch, Johannes graaf van den]
BOSCH (Johannes graaf v a n d e n ), geb. te Herwijnen 2 Febr. 1780, overl. te 's
Gravenhage 28 Jan. 1844, zoon van J. v a n d e n B o s c h , geneesheer te
Herwijnen en A d r i a n a P ö n i g h , werd in 1797 luitenant der genie en op zijn
verzoek om op eigen kosten bij de genie in Indië te worden geplaatst, in 1798
aangesteld tot 1en luitenant bij het garnizoen te Batavia. 6 Febr. 1801 werd hij
bevorderd tot kapitein en benoemd tot adjt. bij den gouv.-gen. van Overstraten; in
1802 belast met de directie van het topogr. bureau te Batavia; 15 Mei 1804 benoemd
tot majooradjt. bij den gouv.-gen. Siberg en 25 Febr. 1807 tot luit.-kol. en adjt.-gen.
bij den gouv.-gen. Wiese. Nadat in Jan. 1808 maarschalk Daendels (I kol. 665) als
gouv.-gen. te Batavia was aangekomen, werd v.d. B., wiens schoonvader, de
brigadiergen. S. d e S a n d o l R o y , door Daendels van het commando over de
troepen was ontheven, wegens ernstig meeningsverschil, 18 Mei 1808 op zijn
verzoek eervol uit den dienst ontslagen, met den rang van kolonel.
In Nov. 1810 vertrok v.d. B. naar Nederland; op zijne reis derwaarts werd hij door
een britsch oorlogsschip krijgsgevangen gemaakt en naar Engeland gevoerd, waar
hij ongeveer twee jaar in gevangenschap bleef; in Nov. 1813 behoorde hij tot de
eerste oud-militairen, die zich bij het voorloopig bewind aansloten; 23 Nov. nam hij,
op aandrang van commissariss.-gen. te Amsterdam, in naam van den Prins van
Oranje Utrecht in bezit, in welke stad door hem een provisioneel bestuur werd
ingesteld. 25 Nov. 1813 trad hij op als kol.-adjt. van den gen.-majoor gouvern. der
stad Amsterdam, Kraijenhoff. Als zoodanig was hij gedurende de wintermaanden
1813-14 belast met de insluiting van de vesting Naarden, een van de plaatsen, die
nog door de Franschen bezet werden gehouden. 28 Febr. 1815 werd v.d. B. kolonel
bij den gen. staf en belast met de directie van alle zaken betr. de troepen naar de
koloniën bestemd; 1 April d.a.v. werd hij chef van den staf bij den luit.-gen. bar. de
Constant Villars te Maastricht, alwaar hij zich tijdens den slag van Waterloo bevond.
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24 Nov. 1816 benoemd tot gen.-maj. titulair, werd hij met 1 Jan. 1819 op verzoek
op non-activiteit gesteld.
In 1818 vingen zijne pogingen aan om behoeftige stedelingen over te brengen
naar de nog onbebouwde streken van Overijsel en Drente, waarvan de oprichting
der vrije koloniën van de Maatschappij van Weldadigheid het gevolg was.
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Na veel tegenkanting liet hij zich overhalen daaraan ook bedelaarsgestichten te
verbinden, hetgeen nadeelig werkte op het oorspronkelijke plan. Langen tijd voerde
v.d. B. zelf het beheer over de door hem gestichte koloniën en woonde hij in de
nabijheid daarvan.
28 Sept. 1823 werd v.d. B. aangesteld tot administrateur voor de nat. militie en
schutterijen bij het minist. van binnenl. zaken en waterstaat.
12 Oct. 1827 werd v.d. B. gezonden naar West-Indië als commiss.-gen.,
vertegenwoordiger des konings ‘om den staat van zaken in het algemeen te
onderzoeken en alles daar te stellen hetgeen tot de meerdere welvaart dier
volksplantingen en tot verbetering van het kol. stelsel leiden kan.’ Hij kwam 28 April
1828 in Suriname aan en arresteerde reeds 21 Juli, onder nadere goedkeuring des
konings, een nieuw reglement op het beleid der regeering; hoewel hij ook andere
hervormingen tot stand bracht en zijne handelingen 's konings goedkeuring
wegdroegen, werd het hoofddoel zijner zending niet bereikt, daar de inkomsten dier
koloniën ontoereikend bleven om de uitgaven te dekken. 1 Aug. 1828 keerde v.d.
B. naar het vaderland terug. Toen de comm.-gen. in Oost-Indië, du Bus de Gisignies,
naar Nederland zou terugkeeren werd, tegen de algemeene verwachting dat de
luit.-gouv.-gen. de Kock zijn opvolger zou zijn, 16 Oct. 1828 v.d. B. tot luit.-gen.
gouv.-gen. van Ned. Indië benoemd. Evenals in 1827 vóór zijne zending naar
West-Indië had v.d. B. ook nu verzocht niet in aanmerking te komen vooral wegens
de belangen der Maatschappij van Weldadigheid, voor welke hij, ook na zijne
terugkomst uit Indië, bleef ijveren.
Zijn vertrek daarheen werd vertraagd door herhaalde beraadslagingen met den
koning en de ministers omtrent de beginselen van bestuur die door hem gevolgd
zouden worden, inzonderheid betreffende het stelsel, nedergelegd in het rapport
van den comm.-gen. du Bus de Gisignies, steunende op vrijen arbeid en uitgifte
van woeste gronden, waarvan de min. v. kol. Elout een voorstander was,
beraadslagingen, die tot gevolg hadden, dat Elout zijn ontslag nam, niettegenstaande
de pogingen van v.d. B. om hem daarvan terug te houden (I kol. 810).
24 Juli 1829 uit Nederland vertrokken met eene persoonlijke instructie, waarin de
financieele aangelegenheden op den voorgrond werden gesteld (zie J.P. C o r n e t s
d e G r o o t v a n K r a a i j e n b u r g , Over het beheer onzer koloniën ('s Gravenhage
1862) 98) kwam v.d. B. 2 Jan. 1830 te Batavia aan en trad 16 Jan. d.a.v. als
gouv.-gen. op. Drie dagen later werd een door den koning gearresteerd
regeeringsreglement, waarbij de macht en de verantwoordelijkheid van den
gouv.-gen. werden uitgebreid, in werking gesteld. Het hoofddoel van de zending
van v.d. B. was het stelsel van bestuur in Indië zoodanig in te richten, dat de O.I.
bezittingen in de kosten van eigen onderhoud zouden kunnen voorzien; dat haar
productief vermogen werd vermeerderd en dat zij meer aan de belangen van den
ned. handel (waaronder die van de Ned. Handelmaatschappij wel in de eerste plaats
genoemd mogen worden) en van de ned. industrie zouden worden dienstbaar
gemaakt. Daar bij de komst van v.d. B. in Indië de opstand in Midden-Java reeds
was gedempt en ten gevolge van de gevangenneming en verbanning van Dipa
Nĕgara, een paar maanden nadat v.d. B. het bestuur had aanvaard, de rust op Java
was teruggekeerd, waren in zooverre de omstandigheden niet ongunstig voor de
verwezenlijking van het door v.d. B. beoogde. In de eerste
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plaats moesten echter schikkingen gemaakt worden met de vorsten van Soerakarta
en Djokjokarta, die aanzienlijke landstreken, tot hun gebied behoorende, moesten
afstaan en daarbij de apanages der prinsen, zoowel van hen, die getrouw gebleven
waren, als van hen, die zich gedurende den opstand hadden afgescheiden, geregeld
worden; voorts moest de organisatie der vier nieuwe residentiën Banjoemas,
Bagelen, Madioen en Kediri plaats hebben. Daarna kon v.d. B. zich aan zijn
hoofddoel wijden. Hoewel hij zich in zijne vroegere geschriften een, zij het dan ook
niet onbepaald, voorstander getoond had van vrijen handel en vrijen arbeid en
hoewel hij zich er tegen verklaard had den inlander meer te bezwaren dan reeds
geschiedde, gaf hij reeds vóór zijn vertrek in zijne Nota van 6 Maart 1829 betrekkelijk
de kolonisatie op Java te kennen, dat z.i. de duurdere en zwakkere werkkrachten
aldaar en de hoogere vracht ten gevolge van den langeren afstand, bij de
concurrentie met West-Indië en Amerika, europeesche ondernemers zouden
afschrikken om ondernemingen met vrijen arbeid te vestigen. Toch achtte hij de
teelt van producten voor de algemeene markt beslist noodzakelijk ‘ten einde gouden
en zilveren speciën machtig te worden, zonder welke geene lasten geregeld kunnen
worden voldaan en zonder welke het gouvernement den krachtigsten hefboom mist,
om de slapende krachten der bevolking in beweging te brengen en in het algemeen
belang aan te wenden.’ Op eene andere plaats stelt v.d. B. in het licht, dat zonder
voortbrenging van producten voor de algemeene markt en alzoo zonder natuurlijke
toevloeiing van specie ieder land, en dus ook Java, meer en meer verarmen moet.
Daarom moest hierin worden voorzien; daarom moest de Javaan arbeiden evenals
de bewoners van andere landen, die veelal daartoe worden gedwongen door de
noodzakelijkheid om in hun levensonderhoud te voorzien. Reeds zes maanden na
de aankomst van v.d. B. op Java deed hij schriftelijke voorstellen aan den Raad van
Indië tot uitbreiding van de teelt van producten voor de europeesche markt. Blijkens
die voorstellen wilde hij blijven gebruik maken van de door zijn voorganger ingestelde
commissiën van landbouw en aanvankelijk wilde hij nog alles tot stand zien gebracht
door vrije industrie van Europeanen en Chineezen en vrijwilligen arbeid van Javanen,
zoodat ook in de jaren 1830 en 1831 eenige suiker- en indigocontracten op dien
voet tot stand kwamen. Maar door de overgroote behoefte aan geld van het
moederland na het begin der belgische omwenteling in 1830, was eene grootere
uitbreiding der cultures, dan op die wijze verkregen werd, noodig. Het beheer en
de leiding der cultures werd nu uit handen der commissiën van landbouw en in
handen der regeering genomen. Wel liet v.d. B. de particuliere industrie naast de
gedwongen cultures bestaan en werd zij zelfs door het gouvern. gesteund, maar
meer en meer geraakten de gouvernementscultures op den vóór- en de particuliere
industrie op den achtergrond. Het planten, bereiden en leveren van koffie en indigo
op groote schaal werd, in beginsel - maar, zooals later bleek, niet in de practijk tegen betaling van landrente voor den Javaan verplichtend; evenzoo het planten
van suikerriet en het leveren daarvan aan de fabrieken, voor welke de levering der
gefabriceerde suiker eveneens verplichtend werd gesteld. Aan hen, die fabrieken
oprichtten, werden voorschotten verstrekt. Ook richtte het gouvernement zelf
fabrieken op. Een van de hoofdbeginselen van v.d. B. was, dat het nederl. bestuur
zich zoo min
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mogelijk met de inwendige aangelegenheden der Javanen moest bemoeien en
deze, zoowel als de regelingen betreffende de cultures, moest overlaten aan de
hoofden. Ten einde hen en ook de europeesche ambtenaren aan te moedigen,
werden hun voordeelen uit de cultures toegekend. Doordien het gouvernement de
producten door nederl. schepen deed overbrengen, ging dat vervoer, 't welk vroeger
meestal door den engelschen handel geschiedde, in nederl. handen over.
In den Raad van Ned.-Indië vonden de plannen van v.d. B. tegenkanting van de
zijde van het lid Merkus, die zelfs ontslag uit zijne functie had verzocht, omdat hij
zich met de voornemens van den nieuwen gouv.-gen. niet kon vereenigen, aan welk
verzoek echter op aandrang van v.d. B. niet werd voldaan.
Ten gevolge van het door v.d. B. ingevoerde stelsel, dat in volgende jaren werd
verbeterd en aanzienlijk uitgebreid, zijn in den loop der jaren groote sommen in de
nederl. schatkist gevloeid en is Ned.-Indië financieel onafhankelijk van het
moederland geworden, terwijl ook handel en industrie, die in verval waren geraakt,
zijn gaan bloeien, maar zeker is het, dat daardoor aan den Javaan groote
belemmeringen en zware verplichtingen zijn opgelegd, omdat de arbeid tegen te
lage belooning en feitelijk gedwongen plaats had, terwijl door het streven om de
‘batige sloten’ zoo hoog mogelijk op te voeren, onvoldoende voorzien werd in de
behoeften van het land en de ontwikkeling daarvan werd belemmerd. Opmerking
verdient echter, dat baron van Hoëvell (I kol. 1128), een van de krachtigste bestrijders
der koloniale exploitatie-politiek, in de Tweede Kamer (8 Dec. 1851) erkende, dat,
naar zijne meening, vóór 1830 het cultuurstelsel, zooals het in het brein lag van v.d.
B., niet zooals het geworden is, misschien het eenig mogelijke en uitvoerbare was,
om Java productief te maken voor de europ. markt; hij voegde daarbij, dat al de
schilderingen, die destijds in de kamer werden opgehangen omtrent den
ongelukkigen toestand van de javaansche bevolking, waarheid bevatten. Dit zou
echter, volgens hem, geen noodzakelijk gevolg van het stelsel zijn geweest, maar
het was te wijten aan de wijze, waarop het ten uitvoer was gelegd.
Door de zending van te veel producten naar Nederland buiten den handel om
werd een nadeelige invloed uitgeoefend op het munt- en bankwezen; de
kopercirculatie werd op onrustbarende wijze uitgebreid.
Daar de tegenkanting, die v.d. B. bij de invoering der door hem gewenschte
maatregelen vond, invloed had op zijn gestel, gaf hij reeds in Oct. 1830 en andermaal
in Maart 1831 den wensch te kennen, naar het vaderland terug te keeren. Op
bepaalden wensch des konings bleef hij echter in functie, maar werd J.C. Baud (I.
kol. 245), die zich met zijne inzichten kon vereenigen, in Sept. 1832 naar Indië
gezonden, om als eerste ambtenaar, op den gouv.-gen. volgende, werkzaam te zijn
en het bestuur over te nemen, als v.d. B. Indië zou verlaten.
Wegens den gespannen toestand, waarop Nederland in die dagen met Engeland
verkeerde, was v.d. B. er op uit Java zooveel mogelijk te versterken; een
verdedigingsstelsel werd ontworpen, in beginsel daarop berustende, dat de
hoofdverdediging van het binnenland uit zou moeten geschieden; intusschen zou
toch Soerabaja als oorlogshaven versterkt worden en zouden Batavia en Semarang
in zooverre van verdedigingswerken worden voorzien als noodig geacht werd, om
den vijand het zich daar nestelen te bemoeielijken.
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De gedwongen arbeid tot het aanleggen dier werken, droeg er in de volgende jaren
niet weinig toe bij om de taak van den Javaan te verzwaren.
Gedurende het bestuur van v.d. B. bleef de rust op Java gehandhaafd en de
invoering van het cultuurstelsel ontmoette over het geheel weinig verzet. Een opstand
van Chineezen in het Krawangsche werd door de militaire macht spoedig onderdrukt.
Wat de buitenbezittingen betreft, v.d. B. beschouwde die, met uitzondering van
Sumatra, Banka en Banda, als lastposten. Op Sumatra's Westkust duurde de oorlog
met de Padries steeds voort; had men zich gedurende den Java-oorlog zoo goed
mogelijk staande gehouden, een krachtiger optreden was hoog noodig; daartoe
werd dan ook overgegaan; in 1831 werden eenige voordeelen op de Padries behaald
en toen in 1832 nieuwe versterkingen waren gezonden, werden zij uit geheel Agam
verdreven, de verdedigingswerken, die de nadering tot Bondjol afsloten,
achtereenvolgens genomen en 21 Sept. deze plaats bezet; in het laatst van 1832
had het den schijn, alsof de Padri-oorlog geëindigd was. Die schijn bleek weldra
geen werkelijkheid. In Jan. 1833 vertoonden zich ongunstige teekenen; de bevolking
bleek vijandig gezind en weldra kwam het bericht, dat de zwakke bezetting van
Bondjol om het leven was gebracht, dat verschillende andere posten waren
afgeloopen en alle soldaten vermoord. Fort de Kock werd door den vijand ingesloten,
doch weder ontzet. Generaal Riesz werd als commiss. van het gouvern. met
versterking gezonden en v.d. B. zelf begaf zich - na 27 Juni 1833 den meer
gezaggevenden titel van commiss.-generaal, krachtens eene in 1832 door den
koning gegeven machtiging, te hebben aangenomen en na het bestuur over
Ned.-Indië aan J.C. Baud als gouv.-gen. ad int. te hebben overgegeven - in Juli
1833 naar Sumatra. Allereerst bezocht hij Benkoelen, waar hij vernam dat de
assist.-resident Knoerle was vermoord; na aldaar de noodige maatregelen te hebben
genomen, kwam hij 23 Aug. te Padang aan. Nu werden op zijn last de operatiën
tegen Bondjol, nadat eerst de rust in het district Agam was hersteld, met kracht
hervat, maar eene der drie colonnes, voor den aanval op die plaats bestemd, moest
met achterlating van geschut en zwaargekwetsten terugtrekken, terwijl de beide
andere, voornamelijk door de moeielijkheden van het terrein en den onwil van koelies
en hulptroepen, genoodzaakt waren het doel op te geven.
V.d.B. hield zich nu op met de inrichting van bestuur en administratie op Sumatra's
Westkust en vertrok 15 Oct. naar Batavia, waar hij 13 Nov. aankwam. Daar v.d. B.
groote plannen voor Sumatra koesterde en dit geheele eiland, voorzoover dit mogelijk
was, in verband met het in 1824 met Engeland gesloten tractaat, wilde onderwerpen,
had hij nog bevel gegeven Bondjol in te nemen en het nederl. gebied naar het
binnenland zoover mogelijk en aan de Westkust tot Singkel uit te breiden, terwijl hij
van de omstandigheid dat de Sultan van Djambi eenige vijandelijkheden in het
Palembangsche had gepleegd, gebruik maakte om hem te noodzaken tot het sluiten
van een verdrag, waarbij o.a. verkregen werd het recht tot bezetten van
Moeara-Kompeh aan de rivier van Djambi, waardoor, naar de meening van v.d. B.,
wij in de gelegenheid zouden zijn den handel van Djambi en daardoor het landschap
zelf te beheerschen.
31 Jan. 1834 legde v.d. B. zijne waardigheid als commiss.-genl. neder. Bij zijn
aftreden gaf hij aan zijn opvolger een uitvoerig verslag zijner ver-
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richtingen in Indië gedurende zijn bestuur (Zie: Bijdr. van het Kon. Inst. voor Taal-,
L.- en V. kunde. Nieuwe volgreeks VII, 295). V.d. B. vertrok 2 Febr. 1834 uit Indië
en kwam 18 Mei d.a.v. in Nederland aan. Daar was de politieke toestand nog zeer
ongunstig, doordien de verhouding tot België nog niet geregeld was en de
oorlogstoestand voortduurde. De financiën verkeerden in bedroevenden staat, terwijl
de bevolking onder zware lasten gebukt ging. Onder die omstandigheden werd v.d.
B. reeds 30 Mei 1834 benoemd tot min. v. koloniën en hem ruime macht gegeven
ten einde het groote doel: het verkrijgen van een groote hoeveelheid producten en
daardoor van remises tot ondersteuning van de schatkist, te bereiken. Bestendiging
en uitbreiding van het cultuurstelsel waren daartoe volstrekt noodig. Ongetwijfeld
ondervond dit stelsel, althans de werking daarvan, ook ernstige bestrijding; dit belette
echter niet dat het krachtig werd vastgehouden. Geld moest er zijn, ook tot
handhaving van den ‘status quo’ na 1834. Intusschen maakten de eischen, aan de
indische geldmiddelen gesteld, het noodig herhaaldelijk leeningen bij de Nederl.
Handelmaatschappij aan te gaan. Toen de regeering in de zitting 1839-40 een
ontwerp van wet indiende tot het aangaan eener leening van 56 millioen, uit welke
opbrengst ook de circa 39 millioen groote schuld aan de Handelmaatschappij zou
worden afgelost, werd dit voorstel, daar de financieele politiek der Regeering werd
afgekeurd, door de Tweede Kamer verworpen. V.d. B., die het ontwerp met klem
verdedigd had, trad daarop, hoewel door eenige leden der Kamer de wensch was
uitgedrukt, dat hij op zijn post zou blijven, 31 Dec. 1839 als min. v. kol. af.
7 Juli 1842 werd v.d. B. door de Staten van Zuid-Holland gekozen tot lid der
Tweede Kamer; ook in die functie trachtte hij, door adviezen en geschriften, het
zijne bij te dragen tot herstel van 's lands geldmiddelen. Slechts korten tijd mocht
hij als zoodanig werkzaam zijn, daar hij in Jan. 1844 na eene zeer korte ziekte
overleed. Kort na zijn dood werd een gedenkpenning te zijner eere geslagen. V.d.
B. was Ridder 3 kl. Mil. Willemsorde.
17 Jan. 1835 werd hij verheven in den nederl. adelstand met den titel van baron,
bij recht van eerstgeboorte en bij zijn aftreden werd hij 25 Dec. 1839 benoemd tot
Min. v. Staat, terwijl hem werd verleend de titel van graaf, eveneens met bepaling
dat deze titel zou overgaan op zijne wettige afstammelingen bij recht van
eerstgeboorte.
o

V.d.B. was tweemaal gehuwd: 1 . te Batavia, 2 Sept. 1804 met C.L. d e S a n d o l
R o y , geb. te Kaapstad 3 Dec. 1786, overl. te Amsterdam 10 Febr. 1814, dochter
van S. d e S a n d o l R o y , brigadier, adjt.-gen. en hoofd van de indische militie,
o

en van C.G.C. v a n d e r S c h o o r ; 2 . te Vledder, 28 Oct. 1823 met R.W.E. d e
S t u r l e r , geb. te St. Omer 12 Maart 1790, overl. te 's Gravenhage 26 Febr. 1873,
dochter van R.W. d e S t u r l e r en D.E. v a n O o s t e r h o u d t . Uit het eerste
huwelijk sproten drie zoons en drie dochters, waarvan eene jong overleed; uit het
tweede twee zoons.
Voor de geschriften van v.d. B. zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De
Gouverns.-Gen. en Commiss.-Gen. van Ned.- Indië ('s Gravenhage 1891); verder:
Verhandeling over de mogelijkheid, de beste wijze van invoering en de belangrijke
voordeelen eener algemeene armeninrichting in het Rijk der Nederlanden, door het
vestigen eener landbouwende kolonie in deszelfs noordelijk gedeelte (Amsterdam
1818). Anoniem schreef
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hij: Brief inhoudende eenige onpartijdige aanmerkingen op eene memorie onlangs
in het licht verschenen, onder den titel: ‘Staat der Ned. O.I. Bezittingen onder het
bestuur van den Gouvern.-Gen. Daendels. ('s Grav. 1815).
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , hiervoren genoemd, en de aldaar
opgegeven bronnen; verder: J.W.v. S i j p e s t e i n , enz. Biographisch Album met
portret (Rotterdam 1860); P. M i j e r , Jean Chrétien Baud geschetst (Utrecht 1878)
308-419; J.J. M e i n s m a , Geschiedenis van de Ned. O.I. bezittingen II, 2e stuk ('s
Grav. 1875) 3; S. v a n D e v e n t e r , Bijdr. tot de kennis van het landelijk stelsel op
Java ('s Gravenhage 1866) II. Hoofdst. 8-13; III. Hoofdst. 16, 17; E. d e W a a l ,
Ned. Indië in de Staten-Generaal ('s Gravenhage 1861) II, 36-304; III, 332-404; E.S.
d e K l e r c k , De Java-oorlog 1825-30, V, 529 v.v.; VI (Batavia, 's Grav. 1908, 1909);
E.B. K i e l s t r a , Sumatra's Westkust 1826-1832, 1833-1835 in Bijdr. Kon. Inst. voor
Taal-, Land- en Volkenk. van Ned.-Indië 5e Volgreeks III, IV; i d .; De financiën van
Nederlandsch-Indië ('s Gravenhage 1904) 6-15; G.H. v a n S o e s t , Geschiedenis
van het Kultuurstelsel II (Rotterdam 1869) 27 v.v.; J.P. C o r n e t s d e G r o o t
v a n K r a a i j e n b u r g , Over het beheer onzer Koloniën ('s Gravenhage 1862) 91
v.v.; d e B o s c h K e m p e r , Geschiedenis van Nederland na 1830, II (Amsterdam
1874) 234 v.v.; IV (Amsterdam 1875) 16, 135.
Rooseboom

[Bosch, Nicolaes van den]
BOSCH (Nicolaes v a n d e n ) kwam in 1658 als schilder in het gild te Alkmaar,
maar woonde in 1659 en in 1660 te 's Gravenhage.
Zie: Obreen's Archief II, 347; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Bosch, Pieter van den]
BOSCH (Pieter v a n d e n ), geb. te Amsterdam omstreeks 1613, en na 1663,
waarschijnlijk te Londen gest., woonde in 1638 te Leiden, maar sloot te Amsterdam
4 Jan. 1645 een contract met den verzamelaar Maerten Kretzer, waarin hij zich
verbond, een jaar lang uitsluitend voor hem te werken, tegen een uitkeering van
1200 gulden. Nadat hij in een document van 5 Oct. 1650 genoemd is als wonend
in de Haarlemmerstraat en in een document van 11 Oct. 1660 als wonend aan het
Rokin, vertoefde hij in Dec. 1663 te Londen. Ofschoon schilderijen, zoowel
genrestukken als stillevens, in oude inventarissen nog al eens aangetroffen worden,
zijn ze thans zeldzaam. Genrestukken zijn o.a. in de musea te Londen (coll. Salting),
Berlijn en te St. Petersburg, en werden vroeger wel eens aan Slingeland
toegeschreven, terwijl het petersburgsche stuk aan werk van Nic. Maes herinnert.
Een stilleven samengesteld uit allerlei keukengerei is in het Louvre te Parijs. In het
bezit van den heer James Simon te Berlijn is een bekoorlijk vrouwenportret van zijn
hand.
Zie: Oud-Holland II, 117, 118; IX, 143; Jahrb. der kgl. preuss. Kunstsammlungen
XI, 123; XIV, 41 vlg.; Zeitschrift für bildende Kunst, N.R. XX, 300; T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bosch, Roelof Benjamin van den]
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BOSCH (Roelof Benjamin v a n d e n ), geb. te Rotterdam 31 Oct. 1810, gest. te
Goes 18 Jan. 1862, zoon van Gualtherus Jacob (1) en Margaretha Sara van der
Muelen (kol. 218) en broeder van Iman Gualtherus Jacob (kol. 220) ontving zijne
opleiding achtereenvolgens te Neuwied en aan het middelburgsche gymnasium
(1825-28). Als stud. med. te Leiden ingeschreven 20 Apr. 1828 nam hij als vrijwillig
jager deel aan den Tiendaagschen veldtocht en gaf verder
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blijk van zijne belangstelling in de toonkunst door eene dissertatie de Musices effectu
in sanandis morbis (Lugd. Bat. 1837). Hij ging de geneeskundige praktijk uitoefenen
te Goes, werd er lid van den gemeenteraad, toonde zich een zeldzaam kundig
beoefenaar der muziek, maar besteedde zijn vrijen tijd vooral aan de beoefening
der botanie, van jongsaf zijn lievelingsvak. In dit opzicht verschenen van hem eene
Enumeratio plantarum Zeelandiae Belgicae indigenarum (2 partes) en Bijdragen
(Eerste en Tweede) tot de algologische flora van Nederland (in Kruidkundig Archief
1849). Ook was hij een der oprichters van de Vereeniging voor de flora van
Nederland en overzeesche bezittingen en nam in 1857 het werk van den gestorven
Molkenboer en Dozij op zich, met v a n d e r S a n d e l a C o s t e de Bryologia
javanica voortzettende. Mede verwierf hij het lidmaatschap der Kon. Academie, die
van hem uitgaf eene Eerste bijdr. tot de kennis der Hymenophyllaceae in Versl en
Meded. afd. natuurk. XI (1861) 300 en eene beschrijving der Hymenophyllaceae
javanicae in Nat. Verh. XI (1861) met 52 platen. Ook was hij samensteller van de
Prodromus florae batavae. Nog kort voor zijn overlijden kwam hij in aanmerking
voor een professoraat te Amsterdam; het verhinderde tevens de voltooing van een
weder nieuw ondernomen botanischen arbeid. Hij was gehuwd met M a r t i n a
G e e r t r u i d a L e n s h o e k ; voor zijn portret zie Zelandia illustrata I (Midd. 1879)
460.
Zie: Goesche Courant van 23 Jan. 1862; Geneeskundige Courant van 2 Febr.
1862; Jaarboek Kon. Ac. 1862, 105-6 en P i c c a r d t , Bizonderh. uit de gesch. der
Stad Goes (ald. 1865) 194.
de Waard

[Bosch, Lodewyck Jansz. van Valckenborch gez. van den]
BOSCH (Lodewyck Jansz. v a n V a l c k e n b o r c h g e z . v a n d e n ) was een
omstreeks 1512 à 1530 te 's Hertogenbosch geboren bloemschilder, die in zijn
geboortestad in de Verwerstraat woonde en er tot de vurigste Calvinisten behoorde.
Met woord en daad nam hij er 10 Oct. 1566 deel aan den beeldenstorm. Toen de
Calvinisten 11 April 1567 de stad moesten verlaten, heeft hij zich waarschijnlijk naar
het Kleefsche begeven. 24 Maart 1568 werd hij ingedaagd, en sedert heeft men
niet meer van hem vernomen. Karel van Mander prijst zijn minutieus uitgevoerde
bloemstukken, waarvan sommige in waterverf waren geschilderd, en waarvan de
bekende verzamelaar Melchior Wyntjes te Middelburg er een aantal had; daar waren
ook nog van hem vier rondjes met branden en een St. Hieronymus.
Zie: v. M a n d e r (ed. 1618) 139a; C u y p e r s v a n V e l t h o v e n , Documents,
etc.; Obreen's Archief V, 296; Dietsche Warande 1889, 269, 273, 276, 277;
Oud-Holland VIII, 235-240; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler,
in voce.
Moes

[Boshamer, Jan Hendrik]
BOSHAMER (Jan Hendrik), geb. te Dordrecht in 1775 en in 1848 nog in leven, was
een zee- en landschapschilder, die in 1785 op het atelier van Jan van Leen kwam
en van 1786 tot 1798 bij Arie Lamme werkzaam was. Daarna vertoefde hij eenigen
tijd te Hamburg, tot hij zich in zijn geboortestad vestigde en er in het gild trad. Tot
1848 zag men werk van hem op de tentoonstellingen. Teekeningen van hem zijn
in de coll. van Gijn te Dordrecht. Hij was de vader van Johannes B. en van
J o h a n n e s W i l l e m B.
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Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 194; IV, 215, 216.
Moes

[Boshamer, Johannes]
BOSHAMER (Johannes), geb. te Dordrecht 29 Jan. 1800 en daar overl. 29 Jan.
1852, was de
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oudste zoon en de leerling van den vorige. Verstoken van het gebruik van zijn
rechterhand, schilderde hij met de linkerhand historische voorstellingen en
genrestukjes; van de laatste soort is een kaarslichteffect in het museum te Dordrecht.
Zijn portret is door J. Bemme Az. geëtst en door J.S. Sels op steen geteekend.
Zie: v. E y n d e n & v.d. W i l l i g e n II, 191; IV, 215, 216.
Moes

[Boshuysen, Willem]
BOSHUYSEN (Willem) was een omstreeks 1643 geboren plaatsnijder, die in 1673
te Amsterdam voorkomt.
Moes

[Bosman, Ary]
BOSMAN (Ary) komt in 1710 te Leiden voor als plaatsnijder en kunsthandelaar.
Zie: Oud- Holland XXII, 187.
Moes

[Bosman, Barend]
BOSMAN (Barend), geb. in de buurt van Dordrecht 1742, overl. te 's Hertogenbosch
1807, was een miniatuurschilder, wiens werk in zijn tijd geprezen werd.
Zie: I m m e r z e e l , in voce; N a g l e r , Monogr. I, 1717.
Moes

[Bosman, J.]
BOSMAN (J.), geb. te Amsterdam en daar in 1776 nog werkzaam, was een
miniatuurschilder die zich 25 Febr. 1767 had laten opnemen in de confrerie Pictura
te 's Gravenhage, maar daarna weder naar Amsterdam teruggekeerd is. Ook zijn
werk werd geprezen.
Zie: K r a m m , in voce; Obreen's Archief V, 161.
[Zuidema]

[Bosman, Johannes Machiel Hendrikus]
BOSMAN (Johannes Machiel Hendrikus), verdienstelijk paedagoog, 10 Oct. 1822
te Zutphen geb. en 11 Juni 1893 te Druten overl. Hij ontving zijn opleiding tot
onderwijzer in zijn geboorteplaats, op de school van W. Punt, en was later
achtereenvolgens werkzaam op scholen te Doesburg, Medemblik, 's Hertogenbosch
en Nijmegen. In 1846 werd hij tot hoofd der openbare school te Druten benoemd,
waar hij bijna 50 jaren tot heil der jeugd is werkzaam geweest. Behalve hoofd der
school was hij ook directeur der rijksnormaallessen te Druten.
Van de talrijke schoolboeken, door Bosman geschreven, noemen wij als de meest
gezochte: Rood, wit en blauw, 3 stukjes, waarvan er enkele meer dan 40 drukken
beleefden; Veelkleurige bloemen, 3 st., waarvan enkele tot 20 maal herdr.;
Zoutkorreltjes, 3 st. (10 tot 15 maal herdr.); Ons Verleden, of de geschiedenis des
Vaderlands in Schetsen en Tafereelen, bewerkt in vereeniging met zijn vriend B.A.
E r h a t z , 2 st. (8de dr. 1905, bezorgd door T h . J. B o s m a n ), en De Voortijd;
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tafereelen uit de Alg. geschiedenis. Verder vertaalde hij nog De geschiedenis van
een ondermeester, uit het Fransch van E r c k m a n n - C h a t r i a n .
Zuidema

[Bosman, Willem]
BOSMAN (Willem), geb. te Utrecht 12 Jan. 1672, opperkoopman in dienst der
W.-I.C. ter kuste van Guinea op het eind der 17de eeuw. Hij schreef: Nauwkeurige
beschrijving van de Guinese goud- tand- en slavekust nevens alle deszelfs landen,
koningrijken en gemeenebesten; van de zeeden der inwoners enz. (Utrecht 1704).
Het boek bestaat uit 20 brieven gericht aan Dr. D. Havart te Rotterdam, de 21e,
behelzende de beschrijving van de Benin-rivier is van D a v i d v a n N y e n d a e l
o

en gedagt. 1 . Sept. 1701; de 22e (beschrijving van de Tand- en Greinkust enz.)
van J a n S n o e k en gedagt. 2 Jan. 1702. Met platen en portret. De opdracht is
gedagt. uit Utrecht 4 Dec. 1703. Het werk beleefde een 2en druk Amst. 1709, een
3den Amst. 1718/19, een 4en Amst. 1737 en is bovendien in het Fransch, Engelsch,
Duitsch en Italiaansch vertaald.
Mulert

[Both, Andries]
BOTH (Andries), geb. te Utrecht omstreeks 1608 en te Venetië omstreeks 1640
verdronken,
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was de zoon van den volg. en Anna Schinckel. Na eerst onderricht genoten te
hebben van zijn vader werd hij in 1624 leerling van Abr. Bloemaert. Het vroegst van
hem bekende schilderij, voorstellend een boer, wiens hoofd gereinigd wordt, in het
museum te Boedapest, is van 1630, toen hij stellig nog in Nederland vertoefde,
maar een 1633 gedat teekening met brassende boeren, op de verk. Weigel 1889,
is door hem in Rouen gemaakt. Hij was toen, vergezeld van zijn jongeren broeder
Jan, op weg naar Rome, waar hij in ieder geval in 1636 reeds was, blijkens de
inscripties zoowel op een teekening in het Prentenkabinet te Amsterdam, met
bedeelden vóór de poort van een klooster, als op een andere, in het Prentenkabinet
te Boedapest, met een kluizenaar. De kerkregisters van S. Lorenzo in Lucina wijzen
hem nog tot in 1639/40 te Rome aan, waar hij geheel onder den invloed geraakte
van Pieter van Laer, in wiens manier hij voorstellingen uit het volksleven schilderde,
en een enkele maal ook een bijbelsche voorstelling, zooals een Doornenkroning
met fakkellicht in het museum te Coblenz. Vermoedelijk in het laatst van 1639 is hij
naar Venetië vertrokken, waar hij verdronk, terwijl zijn broeder daar nog vertoefde.
Zijn werken komen niet veel voor. Behalve de reeds genoemde verdienen nog
vermeld te worden een tandentrekker in een dorp, bij den hertog van Bedford te
Londen (1634) en dergelijke stukken in de musea te Leipzig en te Mainz. Hij heeft
ook eenige fraaie etsjes gemaakt, en zijn broeder Jan heeft naar hem een reeks
van de Vijf zinnen geëtst. T.H. Jelgersma heeft in 1741 een zoogenaamd zelfportret
van hem op 20-jarigen leeftijd, in waterverf gecopiëerd (Rijksprentenkabinet,
Amsterdam).
Zie: d e B i e , Gulden Cabinet 156-158; S a n d r a r t , Teutsche Academie II, 3,
312; Chronique des Arts 1895, 206; F r i m m e l , Blätter für Gemäldekunde I, 8-11;
B o d e , Sammlung Wesselhoeft 50; B a r t s c h , Le peintre-graveur V, 214-217;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Both, Dirck Joriaensz.]
BOTH (Dirck Joriaensz.), geb. te Montfoort en in hoogen ouderdom 8 Febr. 1664
in de Buurkerk te Utrecht begraven, was glasschilder te Utrecht, waar hij 1603 het
burgerrecht verwierf. Hij was gehuwd met A n n a S c h i n c k e l , die 15 Dec. 1634
in de Buurkerk begraven is. Van 1632 af leverde hij aan de stedelijke regeering vele
meest met wapens beschilderde vensters, o.a. in 1637 voor de kerk te Montfoort
en in 1638/39 voor die te Baarn. De laatste dergelijke post is van 1647/48. Zijn
sterfhuis stond in de Schoutensteeg. Hij was de vader van de schilders Andries en
Jan Both.
Zie: Obreen's Archief II, 250-267, passim; H a v a r d , L'art et les artistes hollandais
IV, 178; K r a m m , in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler,
in voce.
Moes

[Both, Jan]
BOTH (Jan), de jongere zoon van den vorige, is omstreeks 1618 te Utrecht geb. en
daar 9 Aug. 1658 in de Buurkerk begraven. Ook hij genoot eerst het onderricht van
zijn vader en kwam daarna op het atelier van Abr. Bloemaert, bij wien hij echter
slechts kort gebleven zijn kan, want nog op jeugdigen leeftijd vergezelde hij zijn
broeder Andries op diens reis door Frankrijk naar Italië. Te Rome is zijn verblijf in
1639/40 documentair vastgesteld Was zijn broeder er onder den invloed gekomen
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van Pieter van Laer, hij koos Claude Lorrain tot voorbeeld, en aan geen anderen
Nederlander is het gelukt, dien grooten franschen schilder zóó nabij te komen. Hij
was te Venetië toen daar zijn broeder verdronk en is kort daarna naar Utrecht
teruggekeerd, waar
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reeds omstreeks 1642 Hendr. Verschuring zijn leerling was, en waar hij in 1649
hoofdman van het gild werd. Soms schilderde Corn. v. Poelenburg naaktfiguurtjes
in zijn landschappen, maar meestal is de geestige stoffage van zijn italiaansche
landschappen van zijn eigen hand. Van zijn schilderijen, die in bijna alle groote
openbare en in de voornaamste particuliere verzamelingen aangetroffen worden,
verdienen afzonderlijk vermeld te worden twee landschappen in de musea te New
York en te Berlijn, omdat deze, wat niet vaak voorkwam, gedateerd zijn, het eerste
1640, het tweede 1650, en om de bijzondere qualiteit een groot landschap met de
historie van den doop van den eunuch, in de verzameling van captain Holford te
Londen. Slechts zeer zelden heeft hij een hollandsch motief voor zijn schilderijen
gekozen; een aantrekkelijk voorbeeld hiervan was een dorpsgezichtje op de verk.
der coll. Werner Dahl te Amsterdam 1905. Ook zijn fraaie teekeningen worden in
de meeste kabinetten aangetroffen. Van verschillende van zijn landschappen bv.
naar die in de musea te Amsterdam, Brussel (Arenberg), Brunswijk en München,
heeft hij zelf ook etsen gemaakt. Zijn in 1648 door Corn. van Poelenburg geschilderd
portret is bij graaf Furstenberg op slot Herdringen (Westphalen); een ander, door
Abr. Willaert geschilderd, is 1649 door C. Waumans gegraveerd voor de door Corn.
Meyssens uitgegeven reeks schildersportretten. Behalve de reeds genoemde Hendr.
Verschuring waren ook Barend Bispinck en Guilliam de Heusch leerlingen van hem.
Zie: d e B i e , Gulden Cabinet 156-158; S a n d r a r t , Teutsche Academie II, 3,
312; H o u b r a k e n II, 193, 345; III, 362; S. M u l l e r F z ., Utrechtsche
Schildersvereenigingen 129, 148; Obreen's Archief II, 82; B r e d i u s , Meisterwerke
des Rijksmuseums 183-185; B o d e , Sammlung Wesselhoeft 49, 50; B a r t s c h ,
Le peintre-graveur V, 205-213; P. K r i s t e l l e r , Kupferstich und Holzschnitt 367;
v. W u r z b a c h . Niederl. Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bots, Mr. Joannes Baptista]
BOTS (Mr. Joannes Baptista), zoon van J o h a n n e s A l b e r t u s en van M a r i a n a
B e e l s , geb. te Helmond 14 Oct. 1806, promoveerde 1836 te Leiden op eene
dissertatie de Concilio familiae; lid der Provinciale Staten van Noord-Brabant
1835-1847, lid der Gedeputeerde Staten dier provincie 1839-1847, lid van de Tweede
Kamer 1847-1874, aanhanger en groot vereerder van Thorbecke, kantonrechter te
Helmond, overl. aldaar 2 Mrt. 1874. Er bestaat een door Hoffmeister op steen
geteekend portret van hem.
Aug. Sassen

[Bottemanne, Caspar Joseph Martinus]
BOTTEMANNE (Caspar Joseph Martinus), geb. te Alkmaar 14 Aug. 1823, overl.
te Haarlem 22 Mei 1903. Hij verrichtte zijne studiën te Hageveld onder Velsen en
te Warmond. Priester gewijd 15 Aug. 1846, werd hij kapelaan van Everardus
Stephanus van der Haagen, aartspriester van Holland en Zeeland, die tevens pastoor
was van Zoeterwoude. Zes jaren later tot ‘deservitor’ van den Burg op Texel
benoemd, regelde hij binnen 9 maanden de verwarde toestanden aldaar en werd
11 Sept. 1853 prof. in de moraal-theologie te Warmond. In 1861 zag Zoeterwoude
hem als deken en pastoor terugkeeren, waar hij 15 jaren is gebleven. Hij hield zich
in zijn vrijen tijd aldaar bezig met het beoefenen der vaderlandsche kerkgeschiedenis,
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zooals uit menig artikel van De Katholiek blijkt, vooral ook uit de degelijke critiek
waaraan Deel I van M o l l 's Kerkgeschiedenis (De
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Katholiek, 1879) werd onderworpen. Hij was zelfs voornemens al zijne ambten neder
te leggen om zich onverdeeld aan de kerkgeschiedenis te kunnen wijden, maar op
uitdrukkelijk verlangen van zijn bisschop moest hij in 1876 het bestuur aanvaarden
over de Sinte Catharina-parochie te Amsterdam. Binnen het jaar werd hem echter
deze bezwaarlijke taak van de schouders genomen om als president aan het hoofd
van het groot-seminarie te Warmond te worden geplaatst. Tijdens zijn bestuur had
hij ook kerkelijk recht te doceeren, maar vond nog gelegenheid zijne historische
studiën voort te zetten, welke zich thans vooral richtten op de geschiedenis der
pausen uit de Middeleeuwen en vroegeren tijd; zijn verhandeling over de
Vervalsching der brieven van paus Honorius (De Katholiek, 1870) werd ook
afzonderlijk en in het Latijn uitgegeven. Toen mgr. Snickers in 1883 den zetel van
Haarlem voor dien van Utrecht verruilde, benoemde Leo XIII bij breve van 10 Aug.
den toenmaligen president van Warmond tot diens opvolger. 30 Sept. daaropvolgend
is hij in de kapel van het seminarie te Warmond tot bisschop geconsacreerd. In
herinnering aan zijn voornaam Caspar werd het volgende wapen door hem gekozen:
o
o
doorsneden; 1 . van azuur, beladen met zespuntige ster van goud; 2 . van keel,
beladen met een gouden, zevenpuntige oostersche koningskroon, op den rand
versierd met roode edelgesteenten; als wapenspreuk nam hij aan: ‘Omnia in
charitate’. Ofschoon reeds zestig jaren oud, toen hem het bisschoppelijk ambt werd
opgedragen, heeft deze energieke kerkvoogd veel voor den bloei van het
haarlemsche bisdom gedaan. Vooreerst op het gebied van het onderwijs. Het aantal
scholen voor lager en meer uitgebreid onderwijs klom in zijn diocees tot ruim 200,
zoodat een parochie zonder kerkelijke school voor de dorpen uitzondering werd en
ook in de steden tal van scholen voor de katholieken verrezen. Uit zijn geestelijken
koos hij inspecteurs om geregeld toezicht uit te oefenen op het katholiek onderwijs.
Te Hoorn stichtte de bisschop een normaalschool voor R.K. kweekelingen, welke
later naar Beverwijk is overgeplaatst. Niet minder was hij bezorgd voor het sociale
vraagstuk. 4 Maart 1888, dus reeds 3 jaren vóór de encycliek ‘Rerum novarum’,
kwam onder zijn hoede de ‘R.K. Volksbond’ tot stand, eene vereeniging voor
katholieke arbeiders, welke in 1903, het sterfjaar van den bisschop, 16000 leden
telde; spoedig daarop werden ook de patroons in een afzonderlijke vereeniging,
den ‘R.K. Gildenbond’, bijeengebracht. Bovendien begunstigde hij openbare
vergaderingen, aan maatschappelijke belangen gewijd, en heeft daar meermalen
het woord gevoerd. In 1897 legde hij den eersten steen voor een grooten aanbouw
bij het seminarie te Warmond, welke bouw twee jaren later, bij het honderdjarig
jubilé van het seminarie, werd ingewijd. Gedurende zijn bestuur werden 25 nieuwe
parochies opgericht, 70 kerken geconsacreerd. Bij gelegenheid van zijn gouden
priesterfeest (1896) werd de ‘Eeuwige aanbidding van het H. Sakrament’ door hem
vastgesteld, zoodat het gansche jaar door, dag en nacht, in een der kerken of
kapellen van het diocees Haarlem het H. Sakrament des Altaars ter aanbidding is
uitgestald. De bloei van het haarlemsche diocees verkondigt ook de nieuwe Sint
Bavo-kathedraal. De indrukwekkende bouw, frisch van opvatting en toch niet grillig,
is ontworpen door Joseph Cuypers. De kathedraal is gelegen in een nieuwe wijk
van Haarlem, waar vele arbeiders wonen en dient tevens tot parochiekerk. Voorloopig
werd alleen koor en tran-
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sept gebouwd, waaraan men 3 jaren arbeidde; 2 Mei 1898 mocht mgr. Bottemanne
het toen voltooide gedeelte van zijn kathedraal consacreeren. Het twintigjarig bestuur
van dezen kerkvorst is voor de ontwikkeling van het diocees Haarlem van groot
belang geweest.
Portretten: v a n S o m e r e n , Beschr. Cat. II, 708-709.
Van hem is verschenen: De Honorii papae epistolarum corruptione (Buscoduci
1870); volledige lijst zijner opstellen in de Katholiek zie: Alphabetische registers
244-246.
Zie verder: Neerlandia catholica; Katholieke Illustratie XIX, 2; Sint Bavo 1903,
194; A.H.L. H e n s e n , Het eeuwfeest v.h. sem. te Warmond 21; C h r . S e p p ,
Bibl. v. Nederl. kerkgeschiedschrijvers; Maandblad De Nederl. Leeuw 1884, 31;
Navorscher XXVIII, 77; Statuta dioc. Harlem. innovata (Harlemi 1886); Acta et statuta
conventus prosynodalis.
Hensen

[Bouckhaers, Michiel]
BOUCKHAERS (Michiel), schilder te Haarlem, werd in Oct. 1637 aangemaand om
aan het gild zijn contributie te betalen, waarna echter bleek, dat hij naar het
buitenland vertrokken was.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 88.
Moes

[Bouckhorst, Claes van]
BOUCKHORST (Claes v a n ), glasschilder te Haarlem, was daarin 1633 in het
bestuur van het gild.
Zie: Bijdr. gesch. Bisdom Haarlem XXIV, 303.
Moes

[Bouckhorst, Jacob van]
BOUCKHORST (Jacob v a n ) kwam in Oct. 1637 in het S. Lucasgild te Haarlem en
was de zoon van een kunstenaar, vermoedelijk van C l a e s of van J a n v a n B.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem, 87.
Moes

[Bouckhorst, Jan Philipsz. van]
BOUCKHORST (Jan Philipsz. v a n ), geb. te Haarlem omstreeks 1588 en daar in
Sept. 1631 overl., was waarschijnlijk de zoon van P h i l i p s J a n s z . v a n
B o u c k h o r s t . Hij was een gewaardeerd glasschilder, woonde daar in de Korte
Bagijnensteeg en was er 1631 deken van het gild. Verschillende belangrijke
opdrachten vielen hem ten deel. In 1617 leverde hij een geschilderd venster, dat
de stad Haarlem bestemd had als geschenk voor den schout van Noordwijk; 14
Febr. 1623 kreeg hij 20 pond voor een venster met het stedelijk wapen voor de kerk
te Woudrichem en 12 Aug. van hetzelfde jaar leverde hij ook dergelijk werk voor
het Oumanhuis te Haarlem. Terwijl van al deze vensters niets overgebleven is,
kunnen wij ons van een ander, dat hij voor de raadzaal in het Stadhuis van zijn
vaderstad gemaakt had, en waarop de inneming van Damiate was afgebeeld, ten
minste een voorstelling maken, omdat W. Akersloot het gegraveerd heeft in
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A m p z i n g s Beschryvinge van Haarlem. Ook het titelblad van dit werk is door Th.
Matham naar een teekening van hem gegraveerd. Teekeningen van hem komen
nogal eens voor, zoo een voorstelling van den doop van den eunuch (1622) in het
Prentenkabinet te München. Ook zijn er een tweetal etsen van hem bekend, een
Heilige Familie (1618) en een wapen van de familie Bakenes (1624). Zijn geteekend
zelfportret is in het Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: S. A m p z i n g , Beschrijvinge van Haarlem (1628) 373; v a n d e r W i l l i g e n ,
Les artistes de Harlem 87, 88; Obreen's Archief 1, 291; N a g l e r , Monogr. I, 1871,
1872; K r a m m , in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in
voce.
Moes

[Boudewijnsz, Jan]
BOUDEWIJNSZ. (Jan) was tusschen 1613 en 1640 citermaker te Amsterdam.
Zie: Tijdschr. muziekgesch. I (1885) 51; II
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(1887) 218; Amsterdam in de zeventiende eeuw: muziekleven 107.
Enschedé

[Bouland, J.]
BOULAND (J.), een overigens onbekend portretschilder, naar wien P. van Gunst
het portret van den 1728 overleden amsterdamschen predikant Hero Sibersma
gegraveerd heeft.
Moes

[Bouman, Christiaen]
BOUMAN (Christiaen), beeldhouwer te Haarlem, was daar in 1651 in het bestuur
van het gild. 19 Aug. 1655 werd hem 70 gulden uitbetaald voor werk geleverd in
het Oumanhuis en 8 Jan. 1665 30 gulden voor snijwerk aan een koets. 1 Mei 1665
transporteerde hij wegens schulden zijn boedel op naam van zijn zwager J.W. van
Dielen.
Zie: v a n d e r W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 88; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bouman, Cornelis]
BOUMAN (Cornelis), geboortig van den Oostzaner Overtoom, was kapitein van de
‘Tienhoven’ tijdens de ontdekkingsreis van Mr. Jacob Roggeveen 1721-22; de
‘Tienhoven’ dwaalde 18 Dec. 1721 door mist af ter hoogte van Kaap Corriëntes
(Argentinië) en B. zette zonder de beide andere schepen de reis rond Kaap Hoorn
voort tot Juan Fernandez-eil., waar daags na zijn aankomst de ‘Arend’ en de
‘Afrikaansche galei’ arriveerden (Maart 1722). Op de verdere reis werd van den
Samoa-archipel genoemd: naar hem de Manoeagroep Bouman's eil. en naar zijn
schip Toetoeila Tienhoven-eil. Hij toonde meer zeemanschap te bezitten dan zijn
chef, wiens mindere hij ongetwijfeld als wetenschappelijk man was.
Zie: Archief van het Zeeuwsch genootschap 1911, waar zijn journaal, loopend
van 31 Oct. 1721 tot 15 Juni 1722, is afgedrukt, alsmede dit Biogr. Woordenboek
i.v. Jacob Roggeveen (I kol. 1439).
Mulert

[Bouman, Pieter]
BOUMAN (Pieter), landschapschilder, is geb. te Dordrecht omstreeks 1664, woonde
eerst in zijn geboortestad, daarna geruimen tijd te Amsterdam en sedert omstreeks
1811 te Heemstede bij Haarlem. Zijne landschappen komen tot 1825 voor op
tentoonstellingen te Amsterdam. In het Prentenkabinet te Amsterdam is van hem
een geteekend gezicht op Schalkwijk.
Zie: v a n E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 336.
Moes

[Boumeester, Jan]
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BOUMEESTER (Jan), vioolmaker te Amsterdam, begraven in de Oude Zijdskapel
aldaar 28 Jan. 1681, woonde in 1672 in de Oude Zijds Armsteeg aldaar, maakte
documenteel violen, alten, bas-violen en gamba's. Het oudst bekende jaar zijner
werkzaamheid is 1654 (Bouwsteenen III, 116). Hij werkte volgens groot patroon en
gebruikte geel lak. Zijn instrumenten hebben thans nog handelswaarde voor de
practijk. In Amsterdam in de 17e eeuw: Muziekleven 109 is één zijner violen
afgebeeld (1689); een 5-snarige basviool uit datzelfde jaar, afkomstig uit de verz.
Snoeck. is in het museum der Kön. Hochschule te Berlijn (Sammelbände der Int.
Mus. Ges. III, 571). Een authentiek viooletiket uit 1667 is gefacsimileerd in P a u l d e
o

o

W i t , Geigenzettel I (1902) n . 34; 1ste Auflage (1910) n . 35; (B a u e r , Practical
history of the violin (1911) pl. 5). In meest buitenlandsche werken komt hij veelal
ten onrechte voor als B r e m e i s t e r . Bij F u c h s , Taxe der Streich-Instrumente
(1907) 173, wordt genoemd een vioolmaker S e b a s t i a a n B o u m e e s t e r te
Amsterdam, in Amsterdam in de 17e eeuw (t.a. p. 107) een G r i e t j e
B o u m e e s t e r , die in 1661 huwt met den vioolmaker Gerrit Menslage, omtrent
welker onderlinge familierelatie geen gegevens gepubliceerd zijn.
Zie: Alg. ned. Familieblad XII (1895) 45.
Enschedé
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[Bourdin, Antoine]
BOURDIN (Antoine) komt 12 Mei 1657 te Amsterdam voor als plaatsnijder.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bourgeois, J.]
BOURGEOIS (J.) was een vruchtenschilder te Amsterdam. Een omstreeks 1660
door hem geschilderd vruchtenstuk was in de verk. coll. Pein, Keulen 1888. S. Ingen
heeft zijn werk bezongen.
Moes

[Bourjé, Johan Pieter]
BOURJÉ (Johan Pieter), is geb. te Middelburg 27 Aug. 1774 als de zoon van den
koopman I s a a c B. en J o h a n n a R a c h e l A l f f e l s , en stierf aldaar 12 Maart
1834 in zijn huis op het Molenwater. Sedert zijn zesde jaar uit een ziekte doofstom
gebleven, werd er bijzondere zorg aan zijn opvoeding besteed en daar hij van een
gelukkigen aanleg was, werd hij een veelzijdig ontwikkeld man. Hij leerde teekenen
op de stedelijke academie, bij Jan v.d. Broeken en Jac. Perkois, en schilderen bij
Pieter Gaal. Behalve genrestukjes schilderde hij voornamelijk portretten, waarvan
er verschillende op het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg hangen, o.a. het door
Ph. Velijn gegraveerde portret van Frans Naerebout. Ook heeft hij ontwerpen
geteekend voor monumenten en gedenkpenningen. In 1800 was hij gehuwd met
M a r i a J o h a n n a v a n d e K r u y s s e , en reeds was zijn echt met verschillende
kinderen gezegend, toen hij in de crisis van 1810 het grootste deel van zijn vermogen
verloor. Ook met kunst was in dien tijd te Middelburg weinig te verdienen, en zoo
moest hij door het teekenen van kaarten en dergelijk werk zijn familie onderhouden,
totdat hij in 1820 een aanstelling als ijker kreeg. Voor het ijkwezen heeft hij zich
daarna nog zeer verdienstelijk weten te maken, zoo door het uitvinden van
meetwerktuigen als door het schrijven van handboeken. Zijn geschilderd zelfportret
is in de verzameling van het Zeeuwsch Genootschap te Middelburg, een door P.
Gaal geteekend bij den heer H.Ph. Gerritsen te 's Gravenhage.
Zie: Alg. Kunst- en Letterbode 1834, 179 vlg.; v a n E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n
III, 182-184; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen, I, 69.
Moes

[Bourlon, Artus]
BOURLON (Artus), ook wel B u r l o n , citermaker te Amsterdam wordt als zoodanig
vermeld in 1619 (Amsterdam in de zeventiende eeuw: Muziekleven 108).
Enschedé

[Bourlon, Hans Pietersz.]
BOURLON (Hans Pietersz.), ook wel B u r l o n , citermaker te Amsterdam wordt als
zoodanig vermeld in 1596, 1605 en 1616.
Zie: Tijdschrift muziekgeschied. II (1887) 218; Amsterdam in de zeventiende eeuw:
Muziekleven 108.
Enschedé
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[Bourlon, Johan]
BOURLON (Johan), ook wel B u e r l o n , luisterde met zeven andere personen de
publicatie op van den vrede van Munster te 's Gravenhage, blijkens een post in de
Thes. rek. van 's Gravenhage over 1648 in Alg. ned. Familieblad XII (1895) 36.
Enschedé

[Bourlon, Thomas]
BOURLON (Thomas), ook wel B u r l o n , was in 1605 citermaker te Amsterdam.
Zie: Tijdschr. muziekgesch. II (1887) 219.
Enschedé

[Bovy, Cornelis]
BOVY (Cornelis) werd in 1648 lid van het gild te Haarlem en is als schilder door
Vinc. van der Vinne genoemd.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 352.
Moes

[Bovy, Lambert Hubert Joseph]
BOVY (Lambert Hubert Joseph), geb. te Roermond 5 Nov. 1810 en overl. te Hasselt
14 Mrt. 1879, studeerde aan het college te Roermond, daarna aan de universiteit
te Luik: in 1830 koos hij partij voor België, werd 1833 doctor in de rechten, in 1834
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‘sous-chef de division’ aan het Prov. Gouvernement te Hasselt, alwaar hij J o a n n a
J a c o b s huwde. In 1857 werd hij, na eenige jaren lid der Prov. Staten voor het
kanton Beeringen en der Gedeputeerde Staten te zijn geweest, griffier der Staten.
In 1850 werd hij als lid der gemengde commissie belast om de verdeeling der
gemeentegoederen en gemeente-instellingen tot stand te brengen, die onder de
toepassing vielen der 24 artikelen, waardoor Limburg tusschen Nederland en België
werd verdeeld. In 1872 werd hij benoemd tot gouverneur van Belgisch Limburg.
Zie: J. H a b e t s in Publ. d. Limbourg XVI (1879) 507-510.
Flament

[Box, Hans William de la Rive]
BOX (Hans William d e l a R i v e ), geb. in 1790, gest. in 1841, was een
amsterdamsch dilettant-schilder die in 1820 op een tentoonstelling landschappen
met motieven uit Gelderland en Drente en in 1832 een gezicht op Blaricum heeft
ingezonden. Ook heeft hij eenige etsen gemaakt, waarvan er een 1818 gedateerd
is.
Zie: K r a m m , Suppl. in voce.
Moes

[Boxhorn, Hendrik]
BOXHORN (Hendrik), of B o c h e r i n c , omstr. 1545 te Brussel geb., overl. te Leiden
1631; zoon van M e l c h i o r , doodgraver te B., en G u d u l a L a b u s e . Hij studeerde
te Leuven in de wijsbegeerte, promoveerde tot licentiatus theologiae en werd daarop
1571 tot priester gewijd. Pastoor en deken van de kerk van St. Germain te Thienen
in Brabant, werd hij later tot aartspriester van het district, en, om zijn vurigen ijver
voor de beginselen van het Romanisme, zelfs tot inquisiteur aangesteld. Inmiddels
ontwaakte er twijfel in zijn gemoed; een minnehandel met S i b y l l a S t i j l s deed
hem zijn kerk verlaten en heengaan naar het hertogdom Berg, waar hij eerst in
Mondorf vertoefde en later, in 1587, als predikant te Wermelskirchen optrad. Hij
was inmiddels tot de reformatie overgegaan, maar schaarde zich voor-loopig onder
de Lutherschen; hij hielp uit Wermelskirchen de luthersche Gemeente van Keulen.
Langzamerhand wijzigden zich zijne inzichten en als hij tegen kerstmis 1592
predikant wordt te Woerden, waar de Augsb. Confessie publiekelijk werd beleden,
is hij reeds gereformeerdgezind. Met zijn collega aldaar wendde hij zich in 1593 tot
de brielsche Synode om advies in te winnen over eenige zaken, die in Woerden
veranderd moesten worden, zou het ooit kunnen opgenomen worden in de classis
der gereformeerde Kerk. Weldra werden er te Woerden wijzigingen aangebracht in
de avondmaalsviering; het luthersche Psalmboek werd afgeschaft en in 1594, als
alles in orde gekomen is, werd Boxhorn voor goed in de gereformeerde Kerk
opgenomen. Sedert woonde hij tal van Synoden (1595, 1596, 1598, 1599, 1601
e.a.) bij. In 1602 verliet hij Woerden, waar hij in onmin was geraakt met de stedelijke
regeering, en niettegenstaande de kerkeraad alle pogingen aanwendde om hem te
houden, trok hij naar Breda. Hier werkte hij met grooten ijver, zeer bevriend met
den gouverneur, Justinus van Nassau, maar toen de stad in 1625 Spinola in handen
viel, moest hij haar verlaten en begaf hij zich naar Leiden, waar hij zich 12 Aug.
1626 met zijn twee kleinzonen: H e n r i c u s Z u e r i u s en M a r c u s Z u e r i u s
(zonen van J a c o b Z u e r i u s , pred. te Bergen op Zoom, gest. 1617 en A n n a
B o x h o r n ), later hoogleeraar te Leiden, gest. 1653, als student liet inschrijven.
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Boxhorn was een man van groote kennis en vaste overtuiging; wat hij als waarheid
had leeren zien, verdedigde hij met groote kracht tegenover iederen tegenstander.
Allerlei strijdschriften zijn er dan ook van hem bekend. Tegen Hendrik Cuyck,
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den bisschop van Roermond, hoogl. in de wijsbegeerte te Leuven enz., die hem
van velerlei misdrijven had beschuldigd, schreef hij: Apologeticus adversus Cuyckium
(L.B. 1595); Anticuyckius et commentariorum de Eucharistica Harmonia libri tres
etc. (L.B. 1598).
Voorts kwam van hem uit: Anti-Pater Gouda, d.i.P. Joannis de Gouda, Priesters
van Jesu-wyt Nederslach, over sijn Predicatie op den Paeps-alderheylighen dach
ghedaen, opgheteeckent ende wederleydt door D. H e n r i c u m B o x h o r n i u m
(Rott. 1611); Waerachtich verhael van de disputatie ende het ghespreck gehouden
den 4den January 1613 tusschen D. Henr. Boxhornium, bediender des H. Evangelij
tot Breda en M. Peeter van Dornick, Paepspastoor in de Haghe bij Breda (Schiedam
1613).
o

o

Zie verder: Pamflet-Catalogi T i e l e n . 904, 981; v.d. W u l p n . 1168, 1169,
o

o

1170, 1233; P e t i t , n . 975; K n u t t e l n . 1915, 2083, 2084. Litteratuur: P a q u o t ,
Mémoires, I.f. 103, 104; F o p p e n s , Bibl. Belg. II, 843/44, B a y l e , Dict. hist. IV,
560; K r ü g e r , Kerkel. Gesch. v.h. Bisdom Breda (Bergen op Zoom) IV, 131-134;
P o n t , Gesch. v.h. Lutheranisme tot 1618 (Haarlem 1911) 386 vlg. e.e.;
V i s s c h e r e n v. L a n g e r a a d , Het Protest. vaderland (Utrecht) I, 549; S c h u l t z
J a c o b i e n D o m . N i e u w e n h u i s , Bijdragen t.d. gesch. der Ev. Luth. kerk
i.d. Nederl. III, 97-106.
Pont

[Boys, M. de]
BOYS (M. d e ), een overigens onbekend schilder, naar wien Jac. Matham een
Heilige Familie gegraveerd heeft. Moes.

[Braam Houckgeest, Andreas Charles van]
BRAAM HOUCKGEEST (Andreas Charles v a n ), geboren te Barness (nabij Londen)
8 Jan. 1800, overl. te 's Gravenhage 18 Febr. 1873. Hij was de zoon van den
bekenden gezant, als opperhoofd van den Chineeschen handel, A n d r e a s
E v e r h a r d v.B.H. en van J o h a n n a E g b e r t a C o n s t a n t i a v a n S c h u l e r .
De omwenteling van 1795 was oorzaak, dat de familie uit O.I. terugkeerend, zich
in Amerika vestigde en eerst, na in Engeland korten tijd vertoefd te hebben, in 1800
in Nederland aankwam, waar v.B.H. door tusschenkomst van zijn voogd Mr. M.C.
van Hall aan de Kweekschool voor Zeevaart te Amsterdam werd opgeleid. In 1816
vertrok hij als adelborst 2e kl. naar zee a/b. van Z.M. fregat ‘Frederika Sophia
Wilhelmina’, dat deelnam aan het bombardement van Algiers op 27 Aug. Hij
vervolgde, na terugkomst, zijne studiën aan de artillerie- en genieschool te Delft en
ging in 1819 met Z.M. fregat ‘van der Werff’, als adelborst 1e kl. naar O.-I., waar
a/b. van hetzelfde schip, hij als buitengewoon luit. t.z. 2e kl. de 2e. exp. tegen
Palembang bijwoonde, licht gewond werd en het ridderkruis der Mil. Willemsorde
verwierf. In 1824, andermaal naar de koloniën terugkeerende, deed hij de reis rond
de wereld met Z.M. fregat ‘Maria van Reigersberg’; in Sept. te Samarang gekomen,
nam hij een werkzaam aandeel in den Java-oorlog, eerst bij een debarkements-divisie
en later, tot 1828, als vrijwillig bij het landleger. In 1829 in het vaderland teruggekeerd
zijnde, trad hij in het huwelijk met A n n a J a c o b a v a n H a l l , dochter van zijn
voogd. In datzelfde jaar kreeg hij eene plaatsing op Z.M. ‘Komeet,’ comm. Koopman,
waar a/b. hij de verdediging van den citadel van Antwerpen en het verder verloop
van den belgischen opstand medemaakte (later als 1e off.) tot 1834. Inmiddels tot
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luit. t/z. 1e kl. bevorderd zijnde, deed hij nog een reis door de Midd. Zee met een
evolutie-eskader en aanvaardde daarna, evenals vele zijner ranggenooten, het
bevel over een koopvaardij-
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schip, waarmede hij 3 reizen naar O.-I. deed. In het laatst van 1841 weder bij de
marine dienende, volgde hierop voor hem het commandement van een
transportschip, dat op de Midd. Zee en W.-I. voer. Na zijne bevordering tot
kapitein-luitenant ter zee legde hij dit bevel neer. In 1846 vertrok hij naar O.-I. als
comm. van Z.M. korvet ‘Nehalennia’, dat korten tijd deel van een eskader onder
prins Hendrik uitmaakte en deed hij in 1848 een expeditie naar den Solo-archipel
als commandant van Z.M. brikken ‘Koerier’ en ‘Haai’ [aan boord van eerstgenoemden
bodem]. Het doel dier expeditie - den Sultan te dwingen een einde te maken aan
den zeeroof in den archipel - werd niet bereikt, omdat de daartoe aangewende
machtsontwikkeling te gering bleek te zijn. In 1849 reisde hij met de ‘Koerier’ rond
Kaap Hoorn over China en Amerika naar Nederland terug, waar hij in Juni 1850
aankwam. Na bevordering tot kapitein ter zee in het volgende jaar keerde hij in 1853
nog eenmaal naar O.-I. terug als comm. van Z.M. fregat ‘Prins Frederik’, waarmede
hem in 1854 opgedragen werd uit Peru den botanicus Hasskarl af te halen, die zich
voor het ned. gouv. had bezig gehouden met het inzamelen van kinaplanten en
-zaden, welker uitvoer uit de Z. Amerik. Staten verboden was. In het einde van dat
jaar was zijne missie volbracht, maar moeilijkheden op die reis met den 1en off.
ondervonden, brachten hem in 1856 voor het Hoog Milit. Gerechtshof, dat hem
echter 3 Oct. van alle rechtsvervolging ontsloeg. Toch schijnt men deze
omstandigheid aangegrepen te hebben, om zijn loopbaan af te snijden, want, met
afvoering uit het korps zeeofficieren, benoemde men hem tot equipagemeester te
Willemsoord. Die betrekking vervulde hij tot 1861, toen hij in het genot van pensioen
werd gesteld. 1 Juli 1862 volgde evenwel zijne benoeming tot lid van den Raad van
State, wat hij tot zijn dood bleef.
Zie: Reisbeschrijvingen van zijn hand in: Verhandelingen en Berichten betrekkelijk
het zeewezen enz. onder redactie van J a c o b S w a r t 1848, 712; 1851, 929; 1855
(I) 28; voorts 1873, 83.
Mulert

[Braen, Claes]
BRAEN (Claes), plaatsnijder te Amsterdam, heeft in 1598 een reeks grieksche
goden naa teekeningen van Karel van Mander gegraveerd, evenals naar denzelfde
niet gedateerd, een reeks voorstellingen van spreekwoorden. Naar Hendr. Goltzius
en naar Jac. Matham heeft hij bijbelsche en mythologische tafereelen gegraveerd,
en naar Tintoretto een voorstelling van Christus voor Pilatus.
Zie: N a g l e r , Monogr. II, 766; IV, 43; v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon,
in voce B r e e n , met wien hij daar verward wordt.
Moes

[Brakel, G.]
BRAKEL (G.) heeft het titelblad van C l a e s D o u w e s in 1699 te Franeker
verschenen Grondig onderzoek van de toonen der musyk in hout gesneden.
Moes

[Brakel, M.]
BRAKEL (M.) heeft eenige etsjes gemaakt, o a. in Maart 1798 een schaap naar K.
du Jardin.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler. in voce.
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Moes

[Brakenburg, Richard]
BRAKENBURG (Richard), gedoopt te Haarlem 22 Mei 1650 en daar 28 Dec. 1702
gest., was de zoon van M e n n o B r . en V r o u t g e n A l b e r t s . Hij was leerling
van Adr. van Ostade en Hendr. Mommers en heeft zich te Leeuwarden gevestigd,
waar hij in 1670 al woonde, 22 Jan. 1671 huwde met A e l t j e F e n e m a en 17
Oct. 1671 burger werd. Eenige portretten, die hij er geschilderd heeft, zijn ons slechts
bekend uit de
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prenten, die er naar gesneden zijn, dat van Hendrik Casimir II te paard door J.
Jacobsz. en dat van den predikant Franc. Elgersma door een onbekende. Na
geruimen tijd te Leeuwarden gewoond te hebben, trad hij 3 Dec. 1687 in het gild te
Haarlem en liet zich daar met zijn vrouw 8 April 1689 als lidmaat van de hervormde
Gemeente inschrijven. Voor de ‘Witte Angieren’ te Haarlem rijmde hij 1697 een
nieuwjaarsgedicht. 2 Jan. 1703 werd hij in een eigen graf in de St. Bavokerk te
Haarlem begraven, onder een steen, waarop de wapens van zijn acht kwartieren
zijn uitgehouwen. 27 Maart 1703 werd zijn aanzienlijke inboedel, waaronder een
groote kunstverzameling, te Haarlem verkocht, waarna zijn weduwe weder naar
Leeuwarden terugkeerde. Te Haarlem heeft hij de door J. Zijlvelt gegraveerde
portretten der predikanten Joh. Hasius en Guill. Hattum geteekend. In zijn schilderijen
heeft hij getracht Jan Steen na te volgen, wiens types hij zelfs copieerde, maar zijn
voorbeeld is hij in het minst niet nabij gekomen. Meestal waren de onderwerpen die
hij behandelde grof, was de compositie onrustig en overladen en de toon bont, met
een onaangenaam overheerschen van het rood. Waar hij meer ingetogen geweest
is, zijn zijn stukken veel beter. In de musea te Amsterdam, Innsbruck en Boedapest
en in particulier bezit zijn vrij goede exemplaren van zijn werk, dat overigens niet
zeldzaam is. In zijn tijd werd hij zeer gewaardeerd en hij maakte goede prijzen. Een
enkele ets wordt hem toegeschreven. Abraham Perdanus was een leerling van
hem.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 89; Heraldische bibliotheek 1883,
62-64; v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Brakonier, A.C.]
BRAKONIER (A.C.) heeft in het laatst van de 18de eeuw, waarschijnlijk te Utrecht,
eenige landschappen geëtst.
Zie: K r a m m , Suppl. in voce.
Moes

[Bramer, Leonard]
BRAMER (Leonard), schilder te Delft, is daar 24 Dec. 1595 geboren en 10 Febr.
1674 begraven. In 1614 ondernam hij een groote reis, die hem door Frankrijk naar
Rome bracht. Hier was hij zeker niet vóór 1616 en heeft hij Adam Elsheimer nog
aangetroffen. Na ook nog Napels, Florence, Parma, Venetië en andere steden in
Italië bezocht te hebben, is hij weer naar zijn geboortestad teruggekeerd, waar hij
1 April 1629 in het gild trad en tusschen 1654 en 1665 herhaaldelijk hoofdman was.
Een leermeester vóór zijn vertrek naar Rome wordt niet genoemd, maar daar heeft
Elsheimer, hetzij onmiddellijk of door zijn schilderijen, een zeer grooten invloed op
hem uitgeoefend. Zijn vaak goed gecomponeerde maar meestal met weinig zorg
uitgevoerde bijbelsche en historische voorstellingen zijn in een overwegend
bruinachtig groenen toon geschilderd en werden in zijn tijd zeer gewaardeerd. Thans
ziet men ze vooral in particuliere verzamelingen. Het vroegst gedateerd is een
voorstelling van Hecuba in het museum te Madrid (1630). Ook heeft hij verschillende
groote werken ondernomen als de beschildering van de Groote Zaal in het Prinsenhof
te Delft, waarvoor hem in 1667/68 1620 gulden uitbetaald werd; alleen de zoldering,
met de Hemelvaart van Christus, is hiervan nog aanwezig. In den Doelen en in het
tuinhuis van het Gemeenelandshuis van Delfland heeft hij fresco's geschilderd en
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ook voor het slot te Rijswijk en voor Joan Maurits heeft hij werken uitgevoerd. Zijn
teekeningen, die allesbehalve zeldzaam zijn, vindt men in geheele reeksen bijeen,
zoo in het Prentenkabinet
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te München een reeks met illustraties voor Lazarus van Tormes (1646) en een
andere voor Q u e v e d o 's Spaensche Dromen (1657). Allermerkwaardigst zijn twee
reeksen in het Prentenkabinet te Amsterdam; de eene bestaat uit schetsen voor
wandschilderingen met tafereelen uit den 80-jarigen oorlog, de andere uit copieën
naar een delftsche schilderijenverzameling. Hij heeft ook een weinig geëtst. Adriaen
Verdoel was een leerling van hem. Zijn zelfportret is door A. v.d. Does gegraveerd
in de B i e 's Gulden Cabinet.
Zie: B l e y s w y c k , Beschr. van Delft (1667) 566, 859; d e B i e , Gulden Cabinet
252, 253; H o u b r a k e n I, 164; II, 57; Oud- Holland VII, 239; XIII, 182-193, 230-240;
XXII, 240; Obreen's Archief II, 25, 58, 59, 64, 70, 71; VI, 26; Nederl. Spectator 1870,
444, 445, 452; Verslagen Rijksverzamelingen X, 153; N a g l e r , Monogr. IV, 175;
v o n W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in voce; V o s m a e r , Les précurseurs
de Rembrandt 95-98; B o d e , Studien 351-353; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lex. bild. Künstler, in voce. In de litteratuur wordt hij soms verkeerdelijk H e n r i c u s ,
C o n r a d , P a u l u s of P i e t e r genoemd.
Moes

[Brand, Adriaen]
BRAND (Adriaen) kwam in 1690 in het gild te Leiden en was in 1694 nog in leven.
Vermoedelijk was hij de vervaardiger van een ‘A. Brand’ gesigneerd en 1689
gedateerd zwartekunstportret, voorstellende den predikant van Maasland, den vader
van den graveur.
Zie: Oud- Holland XXII, 185; Obreen's Archief V, 255.
Moes

[Brand, B.]
BRAND (B.), volgens overlevering de schilder van het portret van den in 1749 te
Haarlem overleden reus Daniel Cajanus, in het museum te dier stede.
Moes

[Brand, L.]
BRAND (L.), een overigens onbekend schilder uit de tweede helft der 17de eeuw
van wien een stilleven in de collectie Semenoff te St. Petersburg is.
Zie: Catal. de la coll. Semenoff 29, 30.
Moes

[Brande, Johannes van den]
BRANDE (Johannes v a n d e n ), of B r a n d t , in 1683 leerling van Caspar Netscher,
en sedert 1686 lid van de confrerie Pictura te 's Gravenhage, was een portretschilder,
die nog tot 1693 in den Haag voorkomt en daar in zeer gunstige financieele
omstandigheden geleefd heeft.
Zie: Obreen's Archief V, 136; Oud- Holland II, 217; IV, 19; T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Branders, P.]
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BRANDERS (P.), een bloemschilder uit het einde der 17de eeuw, wiens schilderijen
in inventarissen en auctiecatalogi genoemd worden.
Zie: Obreen's Archief IV, 211; K r a m m , in voce.
Moes

[Brandhoff, Johan Bernhard]
BRANDHOFF (Johan Bernhard), geb. te Hamm in Westphalen 1738 en overl te
Haarlem 17 Febr. 1803, is reeds op jeugdigen leeftijd naar Haarlem gekomen, waar
hij de leerling werd van T.H. Jelgersma en in 1766 in het gild kwam. Hij heeft er
eenigen naam gemaakt als decoratieschilder. In de Albertina te Weenen en in
museum Teyler te Haarlem zijn telkens twee teekeningen van zijn hand met landelijke
voorstellingen, resp. gedateerd 1774 en 1790.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 275; v.d. W i l l i g e n , Les artistes de
Harlem 34.
Moes

[Brandon, Jean Henri]
BRANDON (Jean Henri), portretschilder, is waarschijnlijk na de herroeping van het
edict van Nantes in 1680 uit Sedan naar Nederland gevlucht en werd in den Haag
leerling van Theod. van der Schuer. Daar ondertrouwde hij 19 Sept. 1688 met
J u d i t h S e r v a a s , kwam er in 1694 in
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het St. Lucasgild en in 1696 in de confrerie Pictura, terwijl hij van 1698 af regent
van de haagsche Academie was. Weduwnaar geworden, ondertrouwde hij 10 Oct.
1706 E l i s a b e t h L e C r a a n , wed. van C h a r l e s S e r v a a s uit Utrecht. In
deze stad is hij in slechte financieele omstandigheden gestorven en 24 Jan. 1714
begraven. In den Haag had hij anders als portretschilder een aanzienlijke plaats
bekleed; vooral voor het hof is hij veel werkzaam geweest. Voor de Trèveszaal in
het Binnenhof heeft hij de portretten der vroegere stadhouders naar oudere
origineelen en dat van Willem III naar het leven geschilderd. Voor de stad 's
Hertogenbosch schilderde hij in 1694 de portretten van den prins en diens gemalin
(nu nog in het stadhuis aanwezig) en in 1699 voor Alkmaar het portret van den prins
(in het museum daar ter stede), waarvoor hij fl. 161.10 kreeg. Door hem geschilderde
portretten van den prins en diens gemalin zijn door Pieter van Gunst levensgroot
gegraveerd. In de Senaatskamer der leidsche Universiteit hangt zijn portret van
prof. Phil. Reinh. Vitriarius, en in particulier bezit ziet men zijn werk vrij vaak. De
door Kramm genoemde groote reeks teekeningen in kleuren van bloemen en planten
op Honselersdijk zal wel in opdracht van den stadhouder gemaakt zijn. Hendrik van
Limborch en Guillaume Birochau waren leerlingen van hem.
Zie: v. G o o l I, 293, 294; Obreen's Archief IV, 158, 172; V, 138; Oud-Holland XIII,
52; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Brands, J. van]
BRANDS (J. v a n ), geb. te Keulen, en sedert 1709 te 's Hertogenbosch gevestigd,
moet een knap beestenschilder geweest zijn, die ook, maar zeer gebrekkig, portretten
geschilderd heeft. Geheel verslaafd aan den drank, is hij in armoede gestorven.
Zie: J.C. W e y e r m a n IV, 37-47.
Moes

[Brandt, Albertus Jonas]
BRANDT (Albertus Jonas), geb. te Amsterdam 22 Nov. 1788, als de zoon van den
boekhandelaar J o h a n n e s B r a n d t , en daar in Febr. 1821 aan de tering overl.,
was een leerling van J.E. Morel en na diens dood in 1808 tot 1810 van G.J.J. van
Os. Hij ontwikkelde zich tot een verdienstelijk stillevenschilder, die in 1813 een
geteekende copie naar een stuk van Jan van Huysum op een tentoonstelling te
Amsterdam inzond, in 1814 van het genootschap Felix Meritis voor een schilderij
met dood wild een gouden medaille verwierf en van wien in 1816 een stuk met
vruchten voor het Rijksmuseum aangekocht werd. Ook door particulieren werd zijn
werk gewaardeerd, maar door zijn vroegtijdigen dood heeft hij slechts weinig kunnen
doen. 29 Oct. 1821 werd zijn kunstnalatenschap geveild. In museum Teyler te
Haarlem en in museum Boymans te Rotterdam zijn vele teekeningen van zijn hand.
A. Weiss heeft eenige van zijn bloemstudies op steen geteekend. Zijn door H.W.
Caspari geteekend portret is door J.E. Marcus gegraveerd.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 286, 287; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Brans, Johannes Henricus]
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BRANS (Johannes Henricus), geb. te Dordrecht in 1731, was mr. in de Pharmacie,
regent van het Huiszittenhuis te Leiden en ouderling bij de ned.-herv. Gemeente
aldaar, uit welk ambt hij door de omwenteling van 1795 werd ontzet.
Hij schreef: Kerkel. Register der Predikanten, welke in de XI Classen van de
Synodus van Z. Holl. van den jaare 1702 tot het einde van 1801 en dus in eene
volle Eeuwe zijn beroepen, verroepen, of overleden, kunnende dienen tot volmaaking
van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

242

het Kerkel. Register van Soermans (Rotterdam, Leyden en Sneek 1802).
Blijkens het voorbericht van dit werk had de man daarvoor 55 à 56 jaar
aanteekening gehouden. De moeite er aan besteed is echter niet evenredig aan de
belangrijkheid er van: het boek is vrijwel het minste onder de naamlijsten, die in den
loop der tijden over de verschillende provinciën van ons land zijn verschenen.
Blijkens een werkje: Bespiegeling, over den Ramp, en Verwoesting van Leyden,
leefde Brans nog in 1807. Twee andere geschriften vermeldt de na te noemen
Catalogus.
Zie: Voorbericht van genoemd Kk. Reg.; J.C. O v e r v o o r d e , Catal. Bibl. Gem.
Leiden, nos. 1060, 1779 en 7110.
Regt

[Brasser, H.A.]
BRASSER (H.A.) is tusschen 1733 en 1788 als portretschilder werkzaam geweest.
In eerstgenoemd jaar heeft hij het portret geschilderd van pastoor Theod. de Breilly,
thans nog aanwezig in de kerk van St. Petrus en St. Paulus te Amsterdam, en in
het laatste dat van pastoor Jac. Groen in de pastorie te Warmond.
Moes

[Brasser, P.M.]
BRASSER (P.M.) was een leerling van Phil. van Dijk te 's Gravenhage, waar hij 24
Juli 1749 lid der confrerie Pictura werd. Zijn portret van den haagschen predikant
Joh. Breukelman is in 1751 door P. Tanjé en in zwartekunst door P.A. Wakkerdak
gegraveerd. Later heeft hij zich te Middelburg gevestigd, waar hij in 1778 als schilder
van vogels genoemd wordt. R. Muys heeft naar hem eene groote reeks insecten
en infusiediertjes gegraveerd.
Zie: Obreen's Archief V, 158; v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 217; Redevoering
tot inwijding van de Teekenacademie te Middelburg (1778).
Moes

[Brasser, Theodoor]
BRASSER (Theodoor), geb. 1645, overl. 1695, diende als kapitein in het leger van
de Republiek en werd als envoyé-extraordinair naar Engeland gezonden. Hij huwde
in 1667 met G e e r t r u i d H o o f t , dochter van Hendrik, burgemeester van
Amsterdam en Agatha Hasselaer.
Zie: Oeuvres complètes de C h r i s t i a a n H u y g e n s IV, 230.
Eysten

[Brauw, Jacob de]
BRAUW (Jacob d e ), geb. waarschijnlijk te Tholen in 1604, overl. te Rotterdam 22
Dec. 1680, was een zoon van J o h a n d e B r a u w en M a r t i n a H u y s s e n . In
1648 werd hij te Rotterdam als schepen gekozen, in 1672, bij verandering der
vroedschap in oranjegezinden geest, tot vroedschapslid, wat hij tot zijn dood bleef.
In die periode treffen wij hem in 1676 en 1677 aan als burgemeester, in 1672, 74
en 78 als gedeputeerde ter dagvaart, terwijl hij van 1674-1677 lid was van de
hollandsche Rekenkamer, en sinds Mei 1679 van de Staten-Generaal. Door zijn
huwelijk met P h i l i p o t a , dochter van H u g o M u y s v a n H o l y , heer van Kethel,
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Woude en Spaland, is hij heer van Kethel geworden. Door den koning van Engeland
werd hij tot ridder geslagen. Van hem bestaat een geschilderd portret, waarvan jhr.
Mr. E.N. de Brauw te Amsterdam eigenaar is.
o

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; M o e s , Icon. Bat. n . 1062; V o r s t e r m a n v a n
O y e n Stam- en Wapenb. I.
Moquette

[Brauw, Mr. Jacob Muys de]
BRAUW (Mr. Jacob M u y s d e ), geb. te Tholen in 1636, overl. te Rotterdam 17
April 1702, was een zoon van den vorige. Hij werd 21 Sept. 1656 student te Leiden
en promoveerde aldaar in de rechten. In 1665 werd hij te Rotterdam benoemd tot
commissaris van het waterrecht, van 1672-1680 was hij secretaris der stad, daarna
vroedschaps-
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lid, wat hij tot 6 Oct. 1692 bleef, toen hij om zijn politieke gevoelens door den Prins
werd afgezet; 8 Sept. van dat jaar was hij reeds op eigen verzoek ontslagen uit zijn
baljuwschap, welk ambt hij sinds 1690 bekleed had. In 1682 en 1683 was hij
burgemeester, van 1684-1688 lid van het college der admiraliteit van Zeeland, van
1688-1689 gedeputeerde ter dagvaart en sinds 1688 ontvanger der
gemeenelandsmiddelen. Hij was gehuwd met L u c r e t i a v a n H e r z e e l e .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. II, 20, 23; V o r s t e r m a n v a n
O y e n , Stamen Wapenb. I.
Moquette

[Brawode, Willem van]
BRAWODE (Willem v a n ), gezegd v a n E n g e l a n d , geestehijke uit Engeland
afkomstig en waarschijnlijk verwant aan S t e p h a n u s v a n B r a w o d e , welke
in 1303 klerk van koning Eduard I was en als zoodanig met een zending naar Holland
werd belast. Men ontmoet hem het eerst in een stuk, waaruit blijkt, dat hij toen reeds
geruimen tijd hier te lande woonde. Het feit, dat hij in 1316 vier morgen lands aan
de abdij van Loosduinen gaf om daarmede het jaargetijde van Elizabeth van
Engeland, de weduwe van Graaf Jan I, te vieren (zij was in datzelfde jaar in Engeland
overleden), maakt de veronderstelling waarschijnlijk dat hij haar destijds (1297) naar
hier gevolgd zal hebben en na haar vertrek (1299) in Holland zal zijn blijven wonen.
Hij was klerk van graaf Willem III en bij dezen vorst in hooge gunst; in 1314 werd
hij als diens afgezant naar koning Eduard II gezonden om de geschillen over het in
beslag nemen van hollandsche schepen te vereffenen. Blijkt uit zijn gift aan
Loosduinen al, dat hij in het Westland goederen bezat, in 1316 kreeg hij van den
graaf ‘omme ghetrouwen dienst, die hi ons ghedaen hevet, ende noch doen zal’
een steenen huis met 27 morgen onder Vlaardingen gelegen (het latere
Spieringshoek); buitendien had hij tienden te 's Gravenzande en renten en hofsteden
in de stad Delft. Hij vermeerderde zijn goed onder Vlaardingen nog, doch verkocht
in 1326 aan Arnoud van den Dorpe het huis met de 27 morgen. In 1333, wanneer
hij in oneenigheid was over zijne bezittingen met heer Jan van de Wateringe, komt
hij het laatst voor; de rekening van Holland over 1334 meldt zijn naam niet meer,
zoodat hij omstreeks dien tijd gestorven zal zijn.
Bronnen: de oorkonden bij v. M i e r i s , Charterboek, II; de rekening van Holland
over 1317, uitg. door H a m a k e r in de Werken v.h. Hist. Genootschap I (Utr. 1875);
de Patent Rolls van Ed. I en de Close Rolls van Ed. II in het Rijksarch. te Londen.
Obreen

[Bray, Salomon de]
BRAY (Salomon d e ), schilder en bouwmeester te Haarlem, is in 1597 te Amsterdam
geboren als de zoon van den uit Aalst afkomstigen S i m o n d e B r a y . Hij werd
te Haarlem de leerling van Hendr. Goltzius en Corn. Cornelisz., en maakte daar van
1615 af deel uit van de schutterij, terwijl hij van 1616 tot de leden van de
rederijkerskamer ‘Liefd' boven al’ behoorde. De dichtkunst werd toen ijverig door
hem beoefend, en niet alleen voorzag hij menig boekwerk van vrienden met eenige
verzen, hij gaf in 1627 zelfs een bundel Minnezuchtjens uit. Een omstreeks 1621
opgevat plan, om in dienst te treden van koning Christiaan IV van Denemarken,
schijnt niet tot uitvoering gekomen te zijn, en 13 Mei 1625 trouwde hij te Haarlem
met A n n a W e s t e r b a e n . Hij woonde er toen in de Schoolstraat, maar in 1633
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in de Schaggelstraat. Sedert 1631 lid van de St. Lucasgilde kwam hij daar weldra
in het bestuur, en in 1633 heeft ook hij zich veel moeite gegeven om een
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reliek van St. Lucas, dat vroeger aan de gilde behoord had, weer terug te krijgen.
Schilderijen zijn er niet vele van hem bekend; het vroegst gedateerde is een
mansportret van 1624 in de coll. Schloss te Parijs, van 1635 zijn de borstbeelden
van een jongen en een meisje te Dresden, van 1651 het tafereel ter verheerlijking
van Frederik Hendrik, geschilderd voor het Huis in 't Bosch en thans in het
Mauritshuis, en van 1655 Joseph in Egypte, in de coll. Hamilton te Boo (Zweden),
een belangrijk werk, waarvan de schets bewaard wordt in Museum Teyler te Haarlem.
Wel worden hem nog vele andere stukken toegeschreven, doch zonder grond.
Teekeningen zijn nog in de prentenkabinetten te Amsterdam, Berlijn en Weenen
(Albertina). Hij zal dan ook niet veel geschilderd hebben, daar hij voornamelijk als
bouwmeester werkzaam is geweest. In 1627 kreeg hij 24 pond voor de verbouwing
van de Zijlpoort te Haarlem, in 1629 zou hij een vleugel aan het stadhuis gebouwd
hebben, en 12 Jan. 1634 liet de magistraat hem de rekening van een orgelbouwer
nazien. 15 Maart 1645 diende hij zijn eigen rekening in voor het ontwerp van de
nieuwe St. Anna-kerk, waarvan de bouw echter aan Jacob van Campen werd
opgedragen. In 1644/45 was hij te Nijmegen en kreeg er fl. 428 voor het ontwerp
van een verbouwing van het Wees- en Oumanhuis. Op nog velerlei ander gebied
was hij werkzaam. Zoo ontwierp hij 1630 den beker van het St. Hubertusgild, thans
in het Museum te Haarlem. Een reeds in 1644 ontworpen plan tot uitbreiding van
de stad gaf hij 12 Maart 1661 uit en ontving daarvoor een belooning van 120 pond.
Eindelijk heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt door de uitgave van de Architectura
moderna (1630), waarin hij alle bouwwerken van Hendrick de Keyser publiceerde.
Toen 22 Aug. 1663 de fransche reiziger de Monconys hem bezocht en een schilderij
van Hermaphrodite kocht, was kort te voren (3 Maart 1663) zijn vrouw gestorven
aan de pest, die weldra op vreeselijke wijze in zijn gezin zou optreden. 27 April 1664
werd zijn jongste zoon Jacob begraven, hij zelf stierf 11 Mei daaraanvolgende, zijn
zoon Joseph 16 Mei en zijn dochters J u l i a n a en M a r g a r e t h a 23 Mei. Zijn door
zijn zoon Jan in 1657 geteekend portret is in het Prentenkabinet te Berlijn; Dirck
heeft het in zijn sterfjaar 1664 in hout gesneden. Zijn zoons zijn I kol. 455, 56
genoemd.
Zie: Oud-Holland XIX, 163; Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXIII, 216, 217; Bijdr.
Gesch. Bisdom Haarlem XXIV, 300-317; Ned. Kunstbode III, 83, 277; Bouwsteenen
Noord- Nederl. Muziekgesch. III, 83; d e M o n c o n y s , Journ. des voyages II (Lyon
1666) 173; G a l l a n d , Gesch. der holländ. Baukunst, 311; T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, i.v.
Moes

[Breckenheimer, G.J.]
BRECKENHEIMER (G.J.), vermoedelijk een zoon van den volgende, kwam 23 Oct.
1794 als leerling in de confrerie Pictura te 's Gravenhage.
Zie: Oud-Holland XIX, 241.
Moes

[Breckenheimer, Johannes Henricus (1)]
BRECKENHEIMER (Johannes Henricus) (1), kwam 20 Oct. 1786 als leerling in de
confrerie Pictura te 's Gravenhage en wordt in 1791 nog als zoodanig vermeld.
Vermoedelijk was hij degene, die in 1809 decoraties voor den leidschen schouwburg
schilderde en die de meester geweest is van Johannes van Hove, Andries Schelfhout
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en Ant. Waldorp, maar hij had een zoon die dezelfde voornamen had en ook de
kunst beoefend heeft.
Zie: Oud-Holland XIX, 235, 238; Alg. Konsten Letterbode 1809, II, 373.
Moes
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[Breckenheimer, Johannes Henricus (2)]
BRECKENHEIMER (Johannes Henricus) (2), zoon van den vorige, was in 1791 lid
van de confrerie Pictura te 's Gravenhage.
Zie: Oud-Holland XIX, 238.
Moes

[Breckerveld, Herman]
BRECKERVELD (Herman) kwam in 1623 als glas- en wapenschilder in het gild te
's Gravenhage. In 1626 woonde hij te Arnhem waar hij 31 Maart 1634 ondertrouwde
met J e n n e t g e n A r y e n s . Hij heeft ook gegraveerd, o.a. zeer fraai een 1625
en 1626 gedateerde reeks van de vier jaargetijden naar Adr. van de Venne (uitg.
door Broer Jansz. te 's Gravenhage) en in 1626 een portret van Philips van
Hohenlohe.
Zie: Obreen's Archief III, 261.
Moes

[Bree, J. van]
BREE (J. v a n ), een overigens onbekend schilder, van wien een 1675 gedateerd
stilleven 11 Juni 1889 op een verkooping te Amsterdam was.
Moes

[Bree, Jan Harmansz. van]
BREE (Jan Harmansz. v a n ), geboortig uit het land van Luik, was opperkoopman
op de ‘Hollantse Tuyn’, een der 15 schepen van de vloot van adm. W. van Warwyck
en vice-adm. S. de Weert, de eerste die voor rekening der O.-I.C. uit Nederland
vertrok, nl. S. de Weert op 31 Maart 1602, W. van Warwyck op 17 Juni d.a.v. Toen
laatstgenoemde de Kaap de Goede Hoop was gepasseerd, zond hij de ‘Holl. Tuyn’
en 2 andere schepen ter versterking van het eskader van drie schepen onder Sebald
de Weert. Deze was inmiddels reeds op Ceylon geweest en vereenigde zich 3 April
1603 met de hem toegezonden schepen op Atjeh. Naar Ceylon teruggekeerd zijnde,
werd S. de Weert op last van den koning van Candi vermoord. Zijn opvolger J a c o b
P i e t e r s z . keerde 9 Aug. naar Atjeh terug, behaalde in October een overwinning
op de Portugeezen bij Djohore en deed Patani en Bantam aan, waarna hij naar
patria terugkeerde, waar de schepen 24 April 1604 aankwamen. Van Bree overleed
vóór het einde der reis en zijn journaal werd door Frans van Steenhuizen voortgezet.
Zie: Begin en voortgang der O.I.C. Deel I. Historische Verhael van de Reyse
gedaen in de O.I..... onder het beleydt van den Vroomen en Manhaften Wijbrandt
van Warwyck, als adm. en Sebald de Weert als vice-adm., 6-52; P.A. T i e l e ,
Mémoire bibliographique 168 en 169.
Mulert

[Breecker, Jan]
BREECKER (Jan), schilder, geboren te Amersfoort. was daar lid van het gild, doch
is alleen bekend door de werken, die hij voor Frederik Hendrik geschilderd heeft.
Diens door hem in 1632 geschilderd portret is in het bezit van Jhr. van Panhuys. 3
Jan. en 29 Mei 1644 nam hij op zich, voor het slot te Buren de belegeringen van
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Breda, Rijnberk en 's Hertogenbosch met bijbehoorende wapentropeeën te
schilderen, evenals het overtrekken van de rivier bij Florival. Voor deze werken werd
hem 3 en 12 Maart 1646 een gezamenlijk bedrag van 996 gulden uitbetaald.
Zie: Obreen's Archief VI, 297; Nederl. Spectator 1875, 247; Kunstkronijk, Nieuwe
Reeks II, 39.
Moes

[Breemen, Jan van]
BREEMEN (Jan v a n ), geb. te Rotterdam omstreeks 1668, was in 1702 hoofdman
van het gild te Leiden. 4 Nov. 1721 en 10 Dec. 1734 liet hij zich als schilder
inschrijven in het Album der leidsche universiteit.
Zie: Obreen's Archief V, 256; Album Stud. Acad. L.-B. kol. 878 en 953.
Moes

[Breen, van]
BREEN (v a n ) kwam 23 Oct. 1794 als bloemschilder op de teekenschool van de
confrerie Pictura te 's Gravenhage.
Zie: Oud-Holland XIX, 241.
Moes

[Breen, Adam van]
BREEN (Adam v a n ), schilder te 's Gravenhage, huwde daar 13 Febr. 1611
Maertje Castel
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en werd er in 1612 lid van het gild. 29 Juni 1617 vereerden de Staten-Generaal hem
100 pond voor de opdracht van het boek Les évolutions militaires suivant l'idée du
Prince de Nassau. In 1618 heeft hij een gezicht op den Vijverberg geschilderd, dat
in het Rijksmuseum te Amsterdam berust, maar daarna is hij naar Noorwegen
vertrokken. Het portret van Lauritz Ruus, burgemeester van Christiania van 1624,
in het museum te dier stede, is wel niet gesigneerd, maar daar het zonder twijfel
het werk is van een nederlandschen schilder, mag het wel met stelligheid
toegeschreven worden aan hem, die in 1631 in rekeningen zoowel onder zijn
volledigen naam als onder de aanduiding ‘Adam Kontrafyer in Christiania’ voorkomt.
Die rekeningen betreffen 25 schilderijen door hem geleverd voor een zaal van het
koninklijk paleis op Kongsberg. Deze werken zijn reeds in 1632 door een brand
verniet gd. Ook decoratief schilderwerk, n 1636 en 1639 voor het slot Akershus
geleverd, is niet meer aanwezig. Wel is in de Vor Frelserkerk te Christiania zijn in
1642 geschilderd portret van Ole Bosen, bisschop van Akershus-Stift, en in het
museum te Christiania het in 1646 geschilderde portret van Marthe Jensdotter de
echtgenoote van bovengenoemden Lauritz Ruus Zie: Obreen's Archief II, 10, 11;
IV, 2; V 23-26; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Breen, Daniel van]
BREEN (Daniel v a n ), geb. omstreeks 1599 te Middelburg en 1 Mei 1665 begraven
in de Westerkerk te Amsterdam, wordt het eerst in 1630 als plaatsnijder te
Amsterdam genoemd. Wonend op de Anjeliersgracht, ondertrouwde hij daar 28
Aug. 1641 met M a r i a B i s s c h o p . Van zijn gravures zijn slechts eenige kaarten
bekend.
Zie: Obreen's Archief VII, 265, 324; Oud-Holland III, 70.
Moes

[Breen, Gillis van]
BREEN (Gillis v a n ), schilder en plaatsnijder te Haarlem, waar in Mei 1602 Hans
Snellaert zijn leerling werd. Zijn prenten, voornamelijk allegorische tafereelen naar
Karel van Mander e.a., zijn gedateerd van 1597 tot 1602. Hij was ook kunstdrukker,
en daar hij in betrekking stond tot Goltzius, die zijn portret in hout gesneden heeft,
is het niet onwaarschijnlijk, dat de prachtige kleurhoutsneden van Goltzius door hem
gedrukt zijn.
Zie: Oud-Holland XXII, 63.
Moes

[Breen, Jacobus van]
BREEN (Jacobus v a n ) kwam als kunstschilder in 1673 in het gild te Middelburg,
waar hij in 1680 nog woonde.
Zie: Obreen's Archief VI, 211, 218.
Moes

[Breenbergh, Bartholomeus]
BREENBERGH (Bartholomeus), geb. te Deventer 1599/1600 en gest. vermoedelijk
te Amsterdam tusschen 1655 en 13 Maart 1659, is op jeugdigen leeftijd naar Rome
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getrokken, waar hij vele jaren met Paulus Bril verkeerd heeft, die daar 7 Oct. 1626
overleden is. Een gezicht op het Castello Bommarzo, in het Prentenkabinet te
Amsterdam, is nog in 1627 door hem te Rome geteekend, maar kort daarna is hij
naar Holland teruggekeerd; 27 Aug. 1633 ondertrouwde hij te Amsterdam, wonend
op de Oostermarkt. met R e b e c c a S c h e l l i n g w o u w , en sedert is hij te
Amsterdam gebleven; zijn weduwe woonde in 1659 te Antwerpen. Hij is waarschijnlijk
een leerling geweest van Bril, maar heeft ook onder den invloed gestaan van Adam
Elsheimer en Corn. Poelenburg, die ook wel figuurtjes in zijn stukken geschilderd
heeft (bv. in het museum te Schwerin). In zijn bijbelsche en mythologische tafereelen
heeft hij veel werk gemaakt van het afbeelden
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van romeinsche bouwvallen; zeldzaam is zijn werk niet; het vroegst gedateerd is
een landschap met Tobias in de Ermitage te St. Petersburg (1630), het laatst
gedateerd een Joseph in Egypte in de coll. Czernin te Weenen (1655). Ook heeft
hij eenige portretten geschilderd, o.a. van den aartsbisschop Phil. Rovenius (Th.
Matham sc.) en van den amsterdamschen pastoor Ant. Schellingwouw, vermoedelijk
zijn zwager (W. v.d. Laegh sc.). Ook zijn teekeningen komen veel voor. Van de
prenten, die nog in de 17de eeuw naar werk van hem gemaakt zijn, verdienen vooral
vermeld te worden twee groote etsen van Joh. de Bisschop, Joseph in Egypte en
de marteldood van St. Laurentius, en een reeks romeinsche bouwvallen, door M.
Schaep. Ook zelf heeft hij zeer verdienstelijk landschappen met romeinsche
bouwvallen geëtst, o.a. een reeks Verscheyden vervallen gebouwen soo binnen als
buyten Romen (1640). Een zelfportret van hem (1640) is geëtst door J.G. Huquier.
In de coll. Cremer te Amsterdam is zijn in 1644 door Jac. Backer geschilderd portret,
waarvan de geteekende schets in het Prentenkabinet te Amsterdam berust.
Zie: Oud- Holland VII, 43; XI, 35; H a v a r d , L'art et les artistes hollandais IV,
69-82; B o d e , Galerie Schwerin 100, 101; B r e d i u s , Meisterwerke 52; B a r t s c h ,
Peintre-graveur IV, 165-180; W e i g e l , Suppl. 176-181; v o n W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in
voce.
Moes

[Bregmagher, J.M.]
BREGMAGHER (J.M.) heeft omstreeks 1726 een honderdtal kleine topografische
nederlandsche prenten gegraveerd, die door Is. Greve te Amsterdam zijn uitgegeven.
Moes

[Brekelencam, Quiryn Gerritsz. van]
BREKELENCAM (Quiryn Gerritsz. v a n ), genreschilder te Leiden, is omstreeks
1620 te Zwammerdam geb. en in 1668 te Leiden gest. Toen in 1648 te Leiden het
St. Lucasgild opgericht werd, behoorde hij tot de eerste leden daarvan. In April van
datzelfde jaar huwde hij in de roomsche kerk M a r i a C h a r l e , en 23 Oct. 1656
in tweeden echt, toen wonend aan den Ouden Rijn, E l i s a b e t h v a n
B e a u m o n t , wed. van W i l l e m S y m o n s z . Hij is waarschijnlijk een leerling
geweest van Gerard Dou. Ofschoon hij tot de meest sympathieke kunstenaars uit
diens school behoort en zijne onopgesmukte voorstellingen van het leven van den
ambachtsman en kleinen burger steeds boeien, heeft zijn kunst hem niet genoeg
opgeleverd om zijn groot gezin - uit zijn twee huwelijken had hij negen kinderen te onderhouden, en hij wist van den magistraat verlof te krijgen tot verkoop van wijn
en sterken drank. Het oudst gedateerde van zijn niet zelden voorkomende schilderijen
is een keukeninterieur van 1642 in het museum te Dublin. Zijn zuster A e l t j e was
gehuwd met den schilder Joh. Oudenrogge. Zijn zelfportret is naar een door T.H.
Jelgersma geteekende copie gegraveerd door J.E. Marcus.
Zie: Obreen's Archief V, 206, 207; v a n E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n I, 142-144;
H a v a r d , L'art et les artistes hollandais IV, 91-145; B o d e , Galerie Schwerin 48,
49; B r e d i u s , Meisterwerke 132; v a n S o m e r e n , Oude kunst in Nederland
(1881-91); v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex., in voce; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexik. bild. Künstler, in voce.
Moes
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[Bremden, Abraham van den]
BREMDEN (Abraham v a n d e n ), schilder te Amsterdam, geb. te Middelburg
omstreeks 1589, was de zoon van den uit Antwerpen geweken pasteibakker
J e r e m i a s v a n d e n B r . en M a e y k e n D e y n s . Zijn zuster M a r i a was
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gehuwd niet den kruidenier Abraham de Decker (I kol. 690) en de moeder van den
dichter Jeremias de Decker (ibid.). Terwijl hij in Rome vertoefde, vernamen zijn
verwanten te Amsterdam, dat hij ziek was, en 15 April 1614 zonden zij hem daarom
180 gulden als voorschot op zijn vaderlijk erfdeel. Spoedig daarna is hij teruggekeerd,
en 27 Sept. 1614 huwde hij te Amsterdam, wonend in de Nes, met S u s a n n a
S m i s s a e r t . Een 13 Jan. 1615 afgelegde verklaring, dat hij van zijn erfdeel niets
meer te vorderen had, is het laatst bekende document, waarin zijn naam genoemd
is.
Zie: Oud- Holland III, 71.
Moes

[Bremden, Daniel van den]
BREMDEN (Daniel v a n d e n ), graveur te Amsterdam, de oudere broeder van den
vorige, is omstreeks 1587 te Antwerpen geboren. In 1607 was hij te Amsterdam
leerling van Barend van Somer. 23 Juli 1610 nam hij 150 gulden van zijn vaderlijk
erfdeel op voor een studiereis naar Italië. 18 Febr. 1612 ondertrouwde hij te
Amsterdam, wonend in de Nes, met S u s a n n a S c h r e v e l s en 16 Juli 1622 in
tweeden echt, toen wonend in de Bloemstraat, S u s t e r O r b o n s . Hij was
deelgenoot aan het feest van het St. Lucasgild in 1654. Zijn graveerwerk bestaat
hoofdzakelijk uit titels en illustraties voor boeken, zooals dichtbundels van J. Cats,
D. Heinsius, Adr. van de Venne e.a. Zijn oudst bekende boektitel is die van een
dichtbundel van 1607, de laatste van 1663. Ook heeft hij naar S. Mesdach en J.
Langnouwer eenige portretten van predikanten gegraveerd en in 1630 een groot
blad ter verheerlijking van Frederik Hendrik.
Zie: Oud- Holland III, 46, 71; Obreen's Archief VII, 262; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bremden, David van den]
BREMDEN (David v a n d e n ), geb. omstreeks 1609/10, wordt 15 Sept. 1646 als
graveur te Amsterdam genoemd, maar was al in Mei 1649 als zoodanig aan het
zweedsche hof werkzaam.
Zie: Obreen's Archief VII, 262.
Moes

[Brenwald, S.]
BRENWALD (S.) heeft omstreeks 1823 een silhouet gegraveerd van jhr. Jan Willem
van Imbyze van Batenburg.
Moes

[Brevelt, Dirck van]
BREVELT (Dirck v a n ) was een landschapschilder die van 1665 tot 1692 in den
Haag voorkomt. In het eerstgenoemde jaar huurt hij daar een kamer voor 170 gulden
en een schilderij. In 1672 moest hij mede uitrukken tot verdediging van het vaderland;
om toen een schuld van 700 gulden te kunnen voldoen, garandeerde hij een hem
toekomende erfenis uit Dordrecht en zeven van zijn schilderijen of in de plaats
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hiervan 84 gulden. In 1676 was hij schout te Ridderkerk, maar 1678 had hij dit ambt
reeds weder neergelegd.
Zie: Obreen's Archief IV, 137; Oud- Holland III, 63; T h i e m e u n d B e c k e r ,
Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Brevet, Abraham Johannes]
BREVET (Abraham Johannes), geb. te IJzendijke 15 Dec. 1830, overl. te Maastricht
9 Juli 1889, was de zoon van den notaris J. B r e v e t en J.M. T r o m p . Hij werd in
1847 student aan de Koninklijke Academie te Delft en in 1851 civiel ingenieur. Hij
was reeds herhaaldelijk in de vacantiën bij zijn zwager, den ingenieur van den
waterstaat J. Strootman, als volontair in dienst geweest en kon zeker geen bekwamer
practisch leermeester hebben. Ook van 10 Aug. 1851 tot 1 Dec. 1852 was hij als
zoodanig onder Strootman bij den bouw der koopvaardersschutsluis aan het
Nieuwediep werkzaam. Met dien datum werd hij aangesteld bij den spoorweg
Antwerpen-Moerdijk en was hij onder den ingenieur J.G.W. Fijnje werkzaam. Na
het eerste vergelijkend
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examen voor surnumerair van den waterstaat werd hij met ingang van 1 Juli 1853
als zoodanig benoemd en te 's Gravenhage geplaatst, waar hij een deel van den
dienst van den ziekelijken ingenieur Boerrigter waarnam; vervolgens deed hij van
15 Oct. 1853 tot 1 Oct. 1854 dienst te Gorinchem onder den hoofdingenieur-titulair
Docters van Leeuwen bij de vorming der Nieuwe Merwede. Toen werd hij benoemd
tot aspirant-ingenieur, en belast met den dienst van arrondissementsingenieur te
Utrecht. Ditzelfde werd hij 1 Oct. 1856 te Roermond en 1 Mei 1860 te Zutfen. Eerst
met ingang van 1 Oct. 1861 werd Brevet bevorderd tot ingenieur 2e klasse. Te
Zutfen voerde hij verscheidene belangrijke werken uit, waaronder den aanleg van
het kanaal Apeldoorn-Dieren. Brevet lette hier te weinig op de noodzakelijkheid om
het kanaal in droge tijden te voeden, zoodat het voorkwam, dat er konijnenholen in
den bodem van het kanaal gevonden werden. Verder geschiedden onder zijn toezicht
de bouw der inrichting voor jeugdige veroordeelden de ‘Kruisberg’ bij Doetinchem
en de ophooging van den overlaat, genaamd de Kanonsdijk. Op 1 Oct. 1867 werd
hij naar Maastricht, op 1 Juli 1870 naar Leeuwarden verplaatst. waar hij ingenieur
voor het westelijk arrondissement werd, tot hetwelk de haven van Harlingen
behoorde. Deze haven moest ingevolge der wet van 1 Juni 1870 van rijkswege
worden aangelegd in verband met den bouw van den spoorweg
Harlingen-Leeuwarden, en er was daarvoor door den hoofdingenieur Waldorp een
ontwerp gemaakt. Brevet deed geene poging, in dit plan iets te veranderen, en heeft
de haven geheel volgens dat plan uitgevoerd. Een door hem gebouwde kaaimuur
ging tijdens den storm van 31 Jan. 1877 voorover, zoodat men sedert dien tijd geen
treinen daarlangs liet rijden. Aan hem is de dam op de Pollen zijn aanzijn
verschuldigd, die echter volgens zijne denkbeelden eene geheel andere werking
zou moeten uitoefenen dan hij gedaan heeft; Brevet meende, dat een geul langs
de noordzijde van den dam zou te onderhouden zijn en hij legde den dam dus langs
de zuidzijde van de reeds gebaggerde geul; na eenige jaren bleek het, dat zich een
geul langs de zuidzijde van den dam had uitgeschuurd, die dieper was dan de
gebaggerde aan de noordzijde. De dam werd in 1875 ter lengte van 1000 meter
aangevangen, in 1882 was hij ten gevolge van 5 verlengingen 2940 meter lang.
Brevet werd met ingang van 1 Apr. 1881 hoofdingenieur. Hij werd te Middelburg
geplaatst, doch de provincie Zeeland was hem, hoewel met 1 Jan. 1881 de
provinciale dienst van den rijksdienst gescheiden was, te zwaar; hij had niet meer
de geestkracht, zich in de zaken van deze provincie, waar hij vroeger nooit gediend
had, in te werken. Met 1 Nov. 1887 werd hij naar Maastricht verplaatst, waar hij niet
lang daarna overleed.
Brevet huwde 4 Apr. 1860 J.G. M o o l e n b u r g h , die hem overleefde. Hij had
geene kinderen.
Ramaer

[Brey, Hendrick]
BREY (Hendrick), geb. te 's Gravenhage in 1682, was daar een leerling van den
schilder Jan de Baen (kol. 65), maar stierf reeds in 1705.
Zie: J.C. W e y e r m a n IV, 83.
Moes

[Bricquigny, Petrus de]
BRICQUIGNY (Petrus d e ), geb. te Mechelen in Maart 1557, overl. te Rotterdam 3
Aug. 1625, was de zoon van Mr. P h i l i p p e d e B r ., secretaris van den Grooten
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Raad te Mechelen (welk ambt door zijn voorzaten, sedert de oprichting in 1474, was
bekleed) en van diens eerste echtgenoote C a t h a r i n a d e G r e v e .
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Hij was eerst pastoor in Brabant en ging op circa 40-jarigen leeftijd uit volle
overtuiging tot de Herv. Kerk over. Niet in staat zijnde uit eigen middelen in zijn
onderhoud te voorzien, droeg hij zijn belangen op aan de Staten van Holland, die
hem, toen de gemeente van Woerden hulp verzocht voor den predikant Hendrik
Boxhorn, bij resolutie van 3 Juli 1598 aldaar tot tweeden predikant aanstelden, met
belofte, dat, zoo de inkomsten van kerk en pastorie ontoereikend waren, zijn
traktement uit 's lands financiën zou worden aangevuld. Met voorbeeldeloozen ijver
en godsvrucht heeft hij circa twintig jaar de gemeente te Woerden gesticht. In 1599
vertegenwoordigde hij de classis op de zuidholl. Synode te 's Gravenhage, in 1602
te Schiedam, in 1603 te Brielle, in 1605 te Rotterdam en in 1607 te Delft; in 1605
was hij gedeputeerde van wege de zuidholl. Synode op de geldersche. Nimmer was
een afkeurend woord over zijn handel en wandel gevallen, toen 8 Mei 1617 vier
Contra-Remonstranten een vertoog aan den magistraat inleverden met de klacht
dat P. de Br. en Petrus Cupus van de ware geref. religie waren afgeweken en zij
een anderen predikant begeerden. Anderhalf jaar later, 30 Nov. 1618, werd
laatstgenoemde in zijn dienst geschorst terwijl men de Bricquigny nog ongemoeid
liet. 1 Jan. 1619 echter kwamen gedeputeerden der delftsche Synode benevens de
polit. commissarissen te Woerden. Op beschuldiging van de classis en van den
kerkeraad werd de hoogbejaarde de Br. bewogen om van zijn dienst afstand te
doen onder belofte van behoorlijk onderhoud (f 400). In April werd hij naar den Haag
ontboden en hem, evenals Cupus verboden binnen Woerden of de woerdensche
classis weder te keeren op verbeurte van zijn gagie en meerdere straf. Hij heeft
toen op aansporing van anderen die toelage van de hand gewezen en is op advies
van gedeputeerden door de magistraat gedeporteerd. Voor de Z.H. Synode gedaagd
(Aug. 1618) verklaarde hij zich bezwaard de acte van stilstand te teekenen,
eensdeels omdat hij zich reeds had uitgesproken met prediken te zullen ophouden
(‘en sijn mont soo edel was als zijn penne’) anderdeels omdat de missive van H.E.
Mog. sprak van gedeporteerden en nog te deporteeren predikanten en hij daar niet
bij behoorde, als hebbende zijn ambt vrijwillig nedergelegd. Ook niet omdat het
alsdan zou schijnen, dat hij zijn geloof had verzaakt. Het schijnt evenwel dat hij
echter in de maand September tot onderteekening is overgegaan.
Hij werd daarna ongemoeid gelaten en vestigde zich te Rotterdam, ten huize van
zijn vrouws familie, alwaar hij een vijftal jaren later overleed en in de Groote Kerk
achter den preekstoel werd begraven. Tweemaal is hij gehuwd geweest. Eerst met
E n g e l c k e n v a n D i e s t , T h o m a s d r . bij wie acht kinderen, waarvan slechts
één dochter M a r i a overbleef, en daarna met M a r i a v a n d e R i j , geb. te
Rotterdam, aldaar overleden en bij haar man begraven, dochter van T h o m a s en
van S o e t k e n N. Uit dit laatste huwelijk verscheidene kinderen, waarvan overbleven
twee dochters en één zoon P e t r u s , die den stam heeft voortgezet. Zijn
nakomelingen schreven zich steeds d e B r i c q u e n y , bleven remonstrantsch en
huwden in gegoede rotterdamsche familiën.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III register; Suppl. op v a n A l p h e n 's
Handb. I, 81; II, 40; T i d e m a n , Rem. Broed. 187; K i s t in Kerkh. Arch. VII (1836)
42. Uit familiepapieren aangevuld.
Regt
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[Brinck, Jan van den]
BRINCK (Jan v a n d e n ) komt 20 Jan. 1683 voor als plaatsnijder te Amsterdam.
Hij woonde er in de Laurierstraat, en was gehuwd met G r i e t j e W i l l e m s d r .
Moes

[Brizé, Cornelis]
BRIZÉ (Cornelis), stilleven- en portretschilder te Amsterdam, is in 1622 te Haarlem
geb. en tusschen 1665 en 1670 vermoedelijk te Amsterdam gest. Als weduwnaar
van I d a C o r n e l i s d r . ondertrouwde hij te Amsterdam 6 Juli 1663, M a r r i k e
M a r c u s . Hij was toen en nog tot 1665 kastelein van den Schouwburg op de
Keizersgracht. In een verkooping te Amsterdam in 1886 was van hem een 1652
gedateerd mansportret. Voor de blijde inkomst van Louise Henriëtte, keurvorstin
van Brandenburg, te Amsterdam in Aug. 1659 ontwierp hij zegewagens. Op een
jongensportret door Pieter de Grebber 1654, in de collectie Wachtmeister te Tistad
(Zweden), staat een door hem geschilderd harnas; beide schilders hebben dit stuk
gesigneerd. Overigens bestaat zijn werk voornl. uit stillevens van een eigenaardige
samenstelling. Voor de thesaurierskamer van het Stadhuis te Amsterdam schilderde
hij in 1656 een voorstelling van allerlei saamgebonden actes, die door Vondel en
Vos bezongen is en thans berust in het Stedelijk Museum te Amsterdam. De deuren
van het kleine orgel in de Oude Kerk werden in 1663 door hem met een keur van
muziekinstrumenten beschilderd, en zijn stillevens, bestaande uit jachtgerei, vindt
men o.a. in het Rijksmuseum te Amsterdam. De groote geschilderde herauten in
de Oranjezaal te 's Gravenhage worden hem toegeschreven. In 1670 hertrouwde
zijn weduwe met den schilder Govert van der Leeuw.
Zie: Oud- Holland III, 71; XXIV, 157, 175; Aemstels Oudheid II, 126; Ned.
Kunstbode III, 234, 235; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in
voce.
Moes

[Broeck, Abraham van den]
BROECK (Abraham v a n d e n ), plaatsnijder te Amsterdam, is daar omstreeks
1616 geboren en ondertrouwde er 24 Febr. 1651 M a y k e n C h r i s t o f f e l s . 2
April 1665 woonde hij op de Egelantiersgracht. Voor Joannes Jansonius heeft hij
kaarten gegraveerd.
Zie: Obreen's Archief VII, 256, 257, 260; Oud-Holland III, 71.
Moes

[Broeck, Hendrick van den]
BROECK (Hendrick v a n d e n ), een overigens onbekend schilder, heeft het portret
geschilderd van Geertruyt Collaert, de vrouw van den beeldhouwer Albert
Vinckebrinck (overl. 1664).
Moes

[Broeckhuysen, Gerrit van]
BROECKHUYSEN (Gerrit v a n ), plaatsnijder en leerling van Bast. Stopendael,
komt 21 Nov. 1675 voor.
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Zie: Obreen's Archief VII, 334, 335.
Moes

[Broeckhuysen, Steven van]
BROECKHUYSEN (Steven v a n ), kaartenteekenaar te Leiden, heeft van 1639 tot
1653 vele kaarten voor de stad Leiden geteekend, die op het stedelijk archief daar
bewaard worden. Een in 1646 samen met Jan Jansz. Dou geteekende kaart van
Rijnland is in 1647 door Cornelis Danckerts gegraveerd.
Moes

[Broedelet, Bernard]
BROEDELET (Bernard), geb. te Utrecht 28 Mei 1770, overl. 11 Febr. 1849, werd
opgeleid tot onderwijzer, was gouverneur bij baron van Pallandt van Eerde in
Overijsel, en vestigde zich in 1795 als schoolmeester te Utrecht, waar hij tevens
organist van de Jacobikerk was. 4 Mei 1800 huwde hij A r n o l d a v a n d e r
L i n d e . Van zijn zes zoors waren er vier musicus: H e r m a n u s , schoolmeester
en organist te Maarsen; M a r i n u s , muziekmeester en organist van de Jacobikerk
(Utrecht); W i l l e m (die volgt) en B., stafmuzikant, overl. vóór 1849.
Zie: Caecilia VI (1849) 83.
Enschedé
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[Broedelet, J.]
BROEDELET (J.), plaatsnijder te Utrecht, die daar van 1686 tot 1690 werkzaam
was. Behalve eenige etsen van topografisch belang heeft hij vooral
zwartekunstprenten gemaakt, o.a. naar Gerard Hoet een tafereel van Cephalus en
Procris, en in 1686 een door Jasper Specht te Utrecht uitgegeven portret van Hendrik
Casimir II. Vermoedelijk was de kunsthandelaar J o h a n n e s B r o e d e l e t , die in
1743 deken van het gild te Utrecht geweest is, zijn zoon.
Zie: M u l l e r , Utrechtsche schildersvereenigingen 133; v. W u r z b a c h , Niederl.
Künstlerlexikon, in voce.
Moes

[Broedelet, Willem]
BROEDELET (Willem), geb. te Utrecht 8 Sept. 1810, overl. aldaar 16 Maart 1844,
zoon van Bernard B. (kol. 251), liet zich reeds op 10 jar. leeftijd op concerten hooren;
in 1836 huwde hij mej. E i l s h e m i u s S c h r i k k e r en werd hij benoemd tot organist
van de Walsche Kerk te Utrecht; in 1837 verkreeg hij den titel van pianist van Z.K.H.
den Kroonprins; in 1838 vervaardigde hij in opdracht van het Hof een platte piano,
naar het engelsche model van Broadwood en Collart and Collart; in 1839 kreeg hij
den titel van hoffabrikant; in 1841 noemt hij zich in een advertentie in de Opr. Haarl.
Crt. (2 Maart) hof-pianist en fabrikant van piano's voor Z.M. den Koning; zijn inrichting
was gevestigd te Utrecht St. Jans Dam 321. Aan de bibliografie zijner in druk
uitgegeven werken door dr. F.C. K i s t worde toegevoegd: Fantasie et variations
sur une andante favorite de J. Haydn, composées et dediées à M.J. Schaly Gz. par
W. B r o e d e l e t agé de 12 ans. (Rott. 1824) (verz. Enschedé).
Zie: Caecilia 1845, 17; G r e g o i r , Biographie des artistes-musiciens néerlandais
(1864), 26.
Enschedé

[Broek, J.G. ten]
BROEK (J.G. t e n ) teekende in 1798 een portret van den rotterdamschen predikant
J.J. le Sage ten Broek, dat door L.A. Claessens in prent gebracht is.
Moes

[Broek, Johannes Hubertus van den]
BROEK (Johannes Hubertus v a n d e n ), geb. 30 Aug. 1815 te Breda, overl. 4 Mei
1896 te Brussel. Hij werd 4 Sept. 1840 benoemd tot officier van gezondheid der 3e
klasse en promoveerde 25 Juni 1841 te Leiden tot doctor in de medicijnen op een
diss. Observatio de pleuro-pericarditide gravissima. Een twintigtal jaren is hij belast
geweest met het geven van onderwijs in de natuur- en scheikunde aan 's Rijks
Kweekschool voor militaire geneeskundigen. In 1847 kwam hij met E.H. von
Baumhauer, P.J. van Kerckhoff en B. Verver voor op de voordracht, door Curatoren
van het Athenaeum te Amsterdam aan B. en W. gezonden, ter benoeming van een
hoogleeraar in de chemie en pharmacie en in 1864, te zamen met J.W. Gunning
en R.S. Tjaden Modderman, op een overeenkomstige voordracht. In Augustus 1880
werd hij als kolonel gepensionneerd. Van zijn geschriften noemen wij dat Over den
spheroidaaltoestand der vochten op verhitte, gloeijende en gesmolten metalen
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(1851) en zijn Handleiding der scheikunde (1855). P.W. van de Weijer heeft zijn
portret gelithografeerd.
Jorissen

[Broek, Lambrecht van den]
BROEK (Lambrecht v a n d e n ), geb. 31 Aug. 1805 te Rotterdam, overl. aldaar 16
Dec. 1863, was een zoon van P i e t e r v a n d e n B r o e k , kommies der stedelijke
belastingen, en G e e r t r u y K l a s e n . Het onderwijs, dat hij in zijn jeugd genoot,
bleef beneden het middelmatige, doch door eigen studie wist hij zijn geest te
ontwikkelen en reeds vroeg openbaarde zich zijn dichterlijk talent. Op een
handelskantoor geplaatst, besteedde hij al zijn vrijen tijd aan de poëzie. Zijn
dichtproeven werden opgenomen in
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enkele tijdschriften en jaarboekjes en op deze wijze kwam hij in 1824 in aanraking
met den uitgever en redacteur van den Muzenalmanak, J. Immerzeel, die zijn
beschermer en vriend werd. Een zeer gewaardeerd lid was hij van het genootschap
‘Door vriendschap werkzaam’ en de letterkundige maatschappij ‘Verscheidenheid
en Overeenstemming’ telde hem onder hare werkzaamste leden. In 1828 verscheen
zijn eerste bundel gedichten. Om zijn positie te verbeteren vertrok hij in 1842 naar
Amsterdam, doch keerde in 1845 naar Rotterdam terug en wijdde zich door den
nood gedrongen voortaan geheel aan de dichtkunst, die een middel van bestaan
moest opleveren voor hem en zijn groot gezin. Overtalrijk zijn de
gelegenheidsgedichten door hem gemaakt, doch heel weinig daarvan is in druk
verschenen. Bovendien leverde hij in proza en poëzie bijdragen in allerlei tijdschriften.
Onder het pseudoniem P r o f e s s o r C e l i b a t a r i u s plaatste hij menig hekeldicht
in het Humoristisch Album, doch over het algemeen was zijn dichtsoort van meer
gemoedelijken aard; vele gewijde, vaderlandsche en zedekundige gedichten
ontvloeiden aan zijn pen; daarnaast echter toch ook menig luimig dichtstukje en
vooral veel kindergedichtjes, die in zijn tijd gretig gelezen werden. Hij huwde 30 Mei
1832 te Rotterdam met M a r g r e t a v a n 't H a r t . Zijn portret werd gegraveerd
door J.H. Rennefeld.
Zie: Nagelaten en verspreide gedichten van L. v.d. B r o e k , met een voorrede
van A. B o g a e r s en een levenschets van den dichter door H. M a r o n i e r (Rott.
1864), waar op bl. 13 een lijst zijner in druk verschenen dichtwerken voorkomt;
F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n , Biogr. Woordenb. 118.
Moquette

[Broek, Michiel van den]
BROEK (Michiel v a n d e n ), geb. te Dordrecht 22 Maart 1776 en daar 25 April
1853 gestorven, was een leerling van A. Lamme en van J.B. Scheffer en heeft
voornl. landschappen geschilderd en geteekend. Er zijn er o.a. in het museum te
Dordrecht. Hij wordt ook als een restaurateur van schilderijen genoemd.
Zie: v. E y n d e n e n v a n d e r W i l l i g e n III, 234; K r a m m , in voce.
Moes

[Broekman, M.]
BROEKMAN (M.) wordt door Ger. Hoet genoemd als een door van Gool
overgeslagen portretschilder.
Zie: G. H o e t , Aanmerkingen 85.
Moes

[Broen, Gerrit de (1)]
BROEN (Gerrit d e ). (1), plaatsnijder te Amsterdam, is daar omstreeks 1659 geboren
en was de zoon van B a s t i a e n en N e e l t j e d e B r o e n . Hij ondertrouwde 8
April 1684, wonend op de Prinsengracht, met D o r o t h e a v a n A k e r l a k e n .
Voor M e n s o A l t i n g 's Descriptio secundum antiquos agri Batavi et Frisii (1697)
heeft hij een aantal kaarten gegraveerd. Overigens schijnt hij voornl. uitgever geweest
te zijn, als hoedanig hij nog in 1707 werkzaam was.
Zie: Oud- Holland III, 71.
Moes
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[Broen, Gerrit de (2)]
BROEN (Gerrit d e ) (2), zoon van den vorige, werd 4 Dec. 1715 poorter van
Amsterdam. In 1720 heeft hij naar Nic. Verkolje een portret van Petrus Poiret
gegraveerd, overigens voornl. voor den boekhandel gewerkt. 13 Febr 1741 werd
hij lid van het boekhandelaarsgild en in 1760 woonde hij aan het Rokin in het huis
‘Leyden ontset’.
Zie: Obreen's Archief III, 222.
Moes

[Broen, Johannes de]
BROEN (Johannes d e ), de oudere broeder van bovengenoemden Gerrit de Broen
(1), is 12 Sept. 1649 in de Noorderkerk te Amsterdam gedoopt. 12 Nov. 1677
ondertrouwde hij, wonend op de Prinsengracht, met A n n a H a s e w i n c k e l . Ook
hij was plaatsnijder, doch van zijn werk is

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

254
slechts een kaart van den sterrenhemel, naar Remmet Teunisz. Backer, bekend.
Zie: Oud-Holland III, 71.
Moes

[Broen, Willem de]
BROEN (Willem d e ), plaatsnijder te Amsterdam, was een bloedverwant van de
bovengenoemden. Van hem heeft Gerrit de Broen verschillende door hem
gegraveerde reeksen uitgegeven, o.a. de historie van den Verloren Zoon, de Werken
der Barmhartigheid, en boerentafereelen naar Adr. van Ostade (1705). Hij heeft ook
verschillende portretten gegraveerd, o.a. van Joh. Coccejus en van Gijsb. Voetius,
en in 1707 dat van Eugenius van Savoie.
Zie: T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Broere, Rijnt]
BROERE (Rijnt), directeur der rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg,
waar hij 11 Dec. 1909 overleed. Geb. 20 Jan. 1852 te Lage-Zwaluwe, ontving hij
zijn opleiding aan de rijkskweekschool te 's Hertogenbosch, werd daarna onderwijzer
eerst te Voorschoten, toen in den Bosch, en in 1877 hoofd der openbare lagere
school te Tholen, waar hij iets later tevens tot directeur der rijksnormaallessen werd
aangesteld. In 1882 zag hij zich benoemd tot onderwijzer a.d. rijkskweekschool voor
onderwijzers te Haarlem en in 1906 tot directeur van die te Middelburg, als opvolger
van H. d e R a a f . Broere schreef in hoofdzaak een drietal werkjes: De opvoeding
in de lagere school (1899; 3de dr. 1905); Kennen, gevoelen en begeeren (1899;
4de dr.1908) en Het onderwijs in de lagere school (1901; 3e dr. 1908).
Zuidema

[Broick, Rudolphus van den]
BROICK (Rudolphus v a n d e n ), alias d e P a l u d e of P a l u d a n u s , Ord. S.
Crucis, geb. te Grave, overl. 2 Dec. 1557 te St. Agatha bij Kuik, S. Theol.
baccalaureus, sinds 27 Sept. 1540 prior van het Kruisheerenklooster te St. Agatha,
schrijver van een Chronicon van het klooster van St. Agatha, verder van een korte
verhandeling over de leenrechten, heffing en vrijstelling van belasting van de
goederen van het klooster, beide waardevolle bijdragen niet slechts voor de
geschiedenis van het huis, doch ook van de leenen en tienden in het land van Kuik;
beide worden in hs. in het klooster bewaard. In het midden van de kloosterkerk
bevindt zich nog het graf van v.d. Broick, gedekt door een grooten steen met
inscriptie.
Vgl. C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 23; II,
127, 142; 111, 46.
Brandsma

[Broman, Karel Fredrik]
BROMAN (Karel Fredrik), geb. te Lichtenvoorde (Geld.) 26 Juli 1824, overl. te
Rotterdam 17 Apr. 1890. 7 Jul. 1847 bevorderd tot stedelijk heel- en vroedmeester
vestigde hij zich te Hoorn en werd aldaar 9 Nov. 1848 voorloopig benoemd tot lector
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in de Heel- en Verloskunde aan de klinische school. 24 Jan. 1860 werd hij als
zoodamg vast aangesteld.
Korten tijd daarna, 1 Jul. 1862, kreeg hij zijn ontslag als lector en vertrok den 7den
d.a.v. naar Rotterdam, waar hij zich als geneeskundige vestigde. Hij was de eerste
die in Juli 1866, bevorderd werd tot arts, na aflegging van het examen ingesteld bij
de Wet van 1865, regelende de voorwaarden tot verkrijging der bevoegdheid van
geneeskundige enz.
Simon Thomas

[Bronckhorst, Claes Pietersz. van]
BRONCKHORST (Claes Pietersz. v a n ), de zoon van Pieter Anthonisz. van Br.
(kol. 256), kwam 26 Maart 1641 in het gild te Delft en wordt daar nog tot in 1644
vermeld. Hij heeft stillevens en bedelaarstafereelen geschilderd die echter slechts
bekend zijn uit de vermelding in oude inventarissen,
Zie: Obreen's Archief I, 36; Oud- Holland VI, 290.
Moes

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

255

[Bronckhorst, Gerard van]
BRONCKHORST (Gerard v a n ), de zoon van den volg., is omstreeks 1637 te
Utrecht geboren, en daar 1 April 1673 gest. Na een langdurig verblijf in Italië komt
hij 14 Oct. 1664 te Amsterdam voor, en was van 1665 tot 1667 deken van het gild
te Utrecht. 25 Juli 1667 trad hij als zoodanig af, omdat hij niet meer schilderde. Hij
werd in 1670 raadslid te Utrecht en 1671 kameraar. Hij was gehuwd met
M a r g a r e t h a v a n B e r c k , die hem overleefde. Zijne italiaansche landschappen
komen slechts weinig voor; er zijn er in de musea te Rotterdam en te Schwerin, het
laatste met een Diana en haar gevolg.
Zie: M u l l e r , Utr. Schildersvereenigingen 33, 131; Oud- Holland XXII, 5;
Chronique des arts 1891, 124; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler,
in voce.
Moes

[Bronckhorst, Jan Gerritsz. van]
BRONCKHORST (Jan Gerritsz. v a n ), schilder en etser, is omstreeks 1603 geb.
en in 1661 te Utrecht gest. Reeds in 1614 kwam hij in de leer bij den glasschilder
Jan van der Burch. Na ook nog bij twee andere glasschilders gewerkt te hebben,
kwam hij in 1620 bij den glasschilder Pieter Matthysz. te Utrecht en 1½ jaar later bij
zekeren Chamu te Parijs, waarna hij weer naar Utrecht terugkeerde. 12 Nov. 1626
huwde hij daar L y n t g e n v a n N o o r t . Voor de stad Utrecht leverde hij in dat
jaar ontwerpen van stoelbekleedingen. In 1628 vertoefde hij te Brussel, waar hij
voor 260 livres de door de Habsburgers in de kerk van Onze Lieve Vrouw ten Zavel
geschonken vensters restaureerde. Hij was dus niettegenstaande zijn jeugdigen
leeftijd toen reeds een autoriteit op het gebied der glasschilderkunst, en van 1630
tot 1637 heeft hij te Utrecht tal van bestellingen uitgevoerd. 28 Aug. 1647 sloot hij
een contract met de stad Amsterdam over het beschilderen van een groot venster
in de Nieuwe Kerk met de voorstelling hoe graaf Willem IV aan de stad een wapen
schonk. Een tweede contract van 15 Sept. 1648 betrof drie andere vensters in
dezelfde kerk, waarop een verheerlijking van den vrede geschilderd zou worden.
Deze vensters, waarvoor hem in 1651 de som van 12400 gulden werd uitbetaald,
zijn niet meer aanwezig. Te Utrecht had hij in 1636 een huis in de
Minderbroederstraat gekocht, en was hij in 1639 in het gild getreden. Inmiddel; was
hij ook begonnen met etsen en later met schilderen. Gerard van Honthorst beval
hem 29 Aug. 1637 bij Huygens aan als een uitstekend etser, waarna hij voor den
prins inderdaad op voortreffelijke wijze op zes bladen het beleg van Breda etste.
Zijn werkzaamheden te Amsterdam noopten hem, daarheen te verhuizen. Reeds
in 1650 was hij er sergeant der schutterij en 29 Jan. 1652 kocht hij er het
poorterrecht. Hij woonde op de Rozengracht bij de Westermarkt. In 1655 beschilderde
hij de deuren van het groote orgel in de Nieuwe Kerk met de geschiedenis van Saul
en David, en voor het Stadhuis schilderde hij verschillende zolderingen met
allegorische tafereelen en in 1659 een schoorsteenstuk in de Raadzaal met Jethro,
die Mozes den raad geeft zeventig oudsten aan te stellen. Dit laatste stuk had hij
27 April 1658 voor 1800 gulden aangenomen, welke som echter 14 Jan. 1660 met
1000 gulden verhoogd werd. Na zijn dood vertrok zijn weduwe weer naar Utrecht,
waar ze 23 Sept. 1677 begraven is. Daar hij voornamelijk voor openbare gebouwen
werkzaam is geweest, heeft hij maar weinig andere schilderijen gemaakt die dan
ook in musea niet veel gevonden worden. In het museum te Brunswijk zijn twee
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Utrecht een tafereel van Jupiter, die Mercurius
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last geeft Argus te dooden, en in het Rijksmuseum te Amsterdam twee voorstellingen
van het spijzigen der armen (1657), welke laatste twee stukken trouwens afkomstig
zijn uit het Oudezijds Huiszittenhuis. Zijn etsen zijn belangrijker dan zijn schilderijen.
Het zijn voornamelijk composities van Corn. Poelenburg, en verder eenige
uitstekende portretten, o.a. dat van Herman Saftleven. Hij was de vader van
bovengenoemden Gerard van Br. In het Prentenkabinet te Amsterdam is zijn anoniem
geteekend portret op tienjarigen leeftijd. Een later portret, door hem zelf geschilderd,
is door P. Bailliu gegraveerd voor de in 1649 door Meyssens uitgegeven reeks
schildersportretten.
Zie: C. d e B i e , Gulden Cabinet 278; S a n d r a r t , Teutsche Academie 317; S.
M u l l e r F z ., Utrechtsche schildersvereenigingen 125; Bulletin des Commissions
Royales de Belgique XI, 150; Oud-Holland IV, 213, 214; IX, 194; Obreen's Archief
II, register; H o u b r a k e n I, 231-233; K r a m m , in voce; Aemstels Oudheid IV,
73-88; K r o o n , Het Stadhuis van Amsterdam 80, 81; Catalogus van Museum
Kunstliefde te Utrecht (1885) 38, 39; R i e g e l , Beiträge II, 185-187; B o d e , Studien
329; B a r t s c h , Peintre-graveur, IV, 55-68; W e i g e l , Supplement 151; Repertorium
für Kunstwissenschaft IV, 231; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler,
in voce.
Moes

[Bronckhorst, Pieter Anthonisz. van]
BRONCKHORST (Pieter Anthonisz. v a n ), geb. te Delft 16 Mei 1588 en overl. 21
Juni 1661, bezocht in zijn jeugd Frankrijk. 7 Mei 1609 woonde hij op het Marcktveld
te Delft en was gehuwd met J a c o b m y n a B r o n c k h o r s t . In 1655/56 was hij
er hoofdman van het gild. Een in 1622 voor de vierschaar in het stadhuis geschilderd
Oordeel van Salomo is niet meer aanwezig. Overigens schilderde hij voornamelijk
kerkinterieurs en heeft ook verschillende landschappen van Pieter Stael gestoffeerd;
een dergelijk van 1616, met een Offer van Abraham, is in particulier bezit te
Düsseldorf. Hij was de vader van Claes van Bronckhorst (kol. 254).
Zie: Obreen's Archief I, 59, 60; VI, 6; B l e y s w y c k , Beschryvinge van Delft 857;
H a v a r d , L'art et les artistes hollandais III, 151-153; H o f s t e d e d e G r o o t ,
Arnold Houbraken 467; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in
voce.
Moes

[Bronkhorst, Jan]
BRONKHORST (Jan), plàatsnijder, is vóór 1725 gestorven. Hij was de vader van
Huybert Br.
Zie: Obreen's Archief III, 222.
Moes

[Bronkhorst, Johannes]
BRONKHORST (Johannes), geb. te Leiden in 1648 en gest. 5 Aug. 1727, kwam
na den dood van zijn vader in de leer bij een pasteibakker te Haarlem, en ook nog
nadat hij zich in 1670 te Hoorn gevestigd had, bleef hij dit ambacht uitoefenen. Eerst
nadat hij kort hierna gehuwd was, begon hij te teekenen, meestal vogels en insecten,
en zijne minutieus uitgevoerde aquarellen zijn bijna in alle grootere verzamelingen
te vinden. Hendrik Grauw en Herm. Hengstenburg waren leerlingen van hem, en
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hij was het, die Joh. Verkolje bewogen heeft, schilder te worden. Diens zoon, Nic.
Verkolje, heeft in 1726 zijn portret geteekend, waarvan een copie door T.H.
Jelgersma, evenals een ander door J. van der Vinne geteekend portret in de coll.
van der Willigen te Haarlem was. Een door Anna Folkema geteekend portret is bij
den heer H.Ph. Gerritsen te 's Gravenhage.
Zie: H o u b r a k e n III, 242; Nederl. Spectator 1867, 137, 138.
Moes

[Brosterhuizen, Jan]
BROSTERHUIZEN (Jan), geb. te Leiden omstreeks 1596 en overl. te Breda 13
Sept. 1650,
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werd reeds 3 Juni 1610 in het album der leidsche universiteit ingeschreven. Hij was
zeer veelzijdig ontwikkeld en beoefende behalve de poëzie en alle beeldende kunsten
voornamelijk ook de plantkunde. Na zijn studietijd bleef hij lang zonder betrekking
te Leiden wonen; men trachtte te vergeefs hem een plaats te bezorgen aan het
Athenaeum te Amsterdam. In 1639 vertoeide hij te Heusden, vermoedelijk er het
een of andere ambt bekleedend, maar in 1642 woonde hij te Amersfoort, waar hij
veel omgang had met Jac. van Campen. Daar hield hij zich bezig met het vertalen
van V i t r u v i u s , en heeft hij voor het door B a r l a e u s voor Joan Maurits
geschreven prachtwerk Rerum per octennium in Brasilia gestarum historia, dat in
1647 door Joann. Blaeu te Amsterdam uitgegeven werd, een aantal prenten geëtst
naar teekeningen die Frans Post in Brazilië gemaakt had; de meeste hiervan zijn
door Theod. Matham met het burijn opgesneden. Huygens, wien hij een door hem
geschilderd gezicht op Amersfoort vereerd heeft, bezorgde hem in 1646 een leerstoel
in het grieksch en in de plantkunde aan de nieuw opgerichte hoogeschool te Breda,
waar hij echter met veel moeilijkheden te kampen had; zijn verhouding tot den
godgeleerde Andr. Rivet b.v. liet veel te wenschen over.
B. had vele vrienden: reeds in zijn academietijd raakte hij in kennis met Const.
Huygens, met wien hij voortdurend in letterkundig verkeer bleef: 50 van zijn brieven
aan H. worden in de leidsche universiteits-bibliotheek bewaard, terwijl de bibliotheek
der Kon. Acad. een paar brieven van H. aan hem bezit. In de door J.A. W o r p
uitgegeven Gedichten van Constantijn Huygens (Groningen 1892-99; zie het register)
zijn er verscheidene van B. aan H. of van H. aan of op B., o.a. drie op B.'s afbeelding
en een lofdicht van B. getiteld: Op de Leedige Uyren. Verder stond hij in nauwe
betrekking tot J. van der Burgh, wiens naam met den zijnen verbonden is gebleven,
en was hij bevriend met andere letterkundigen als Carp. Barlaeus, J. Bodecheer
Benningh en Johan van Heemskerck. Ook was hij een graag geziene gast op het
Muiderslot. Zijn weinige gedichten, meer pittig dan welluidend, komen verspreid
voor in bundels dier dagen, de Bloemkrans van verscheide Gedichten (Amst. 1659),
Verscheyde Nederduytsche Gedichten (Amst. 1651) en Tweede Deel van Sparens
Vreugden-Bron (Amst. 1646). Een onuitgegeven gedicht van hem is te vinden als
eerste bijlage achter J. v a n V l o t e n , Tesselschade Roemers en hare vrienden
(Leiden 1852). Ook bezitten we een vertaling van zijn hand van het eerste deel van
F r . G o d w i n , The Man in the Moon. Zijn in 1625 door D. Bailly geteekend portret
is in Museum Teyler te Haarlem.
Zie: Album Stud. Acad. L.-B. kol. 98; Nederl. Volksalmanak 1858, 80-97; v a n
d e r K e l l e n , Peintre-graveur 129-138; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild.
Künstler, in voce; Briefwisseling van C o n s t . H u y g e n s , uitgeg. d. J.A. W o r p
I (1911) 174.
Moes

[Brouwer, Abraham]
BROUWER (Abraham) kwam 18 Maart 1648 in het gild te Leiden en is in 1650
vandaar weer vertrokken. Vermoedelijk is hij de schilder van een ‘Brouwer f. 1634’
gesigneerde schilderij, voorstellende den Ontrouwen Dienstknecht, in het museum
te Kassel; hierin is duidelijk de invloed van Dou te zien.
Zie: Obreen's Archief V, 208, 209.
Moes

[Brouwer, Anna Catharina]
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BROUWER (Anna Catharina), waarschijnlijk een dochter van Cornelis (kol. 239),
heeft voor het van
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1793 tot 1801 verschenen werk van v. O l l e f e n e n B a k k e r , De Nederlandsche
Stad- en Dorpbeschrijver, een aantal kleine stads- en dorpsgezichten gegraveerd.
Moes

[Brouwer, Christophorus]
BROUWER (Christophorus), of B r o w e r u s , uit aanzienlijke ouders (G e r a r d
B r o u w e r en J a c o b a ) te Arnhem 10 Nov. 1559 geb., overl. te Trier 2 Juni 1617.
Hij deed zijn lagere studiën te Nijmegen, volgde de lessen der philosophie aan het
Driekronen-college te Keulen, waar hij 3 Mrt. 1580 tot meester in de vrije kunsten
werd bevorderd, en trad 12 Mrt. d.a.v. in de Sociëteit van Jezus. Hij voleindigde zijn
novitiaat te Trier onder de leiding van den voortreffelijken rector Richard van Xanten,
en onderwees er met roem de talen en de wijsbegeerte, tot hij tot rector van het
college te Fulda benoemd werd. Hier verzamelde hij de stof voor zijn: Fuldensium
Antiquitatum Lib. IV (Antverp. 1612). Naar Trier teruggekeerd hield de vrome en
geleerde man, ondanks smartelijk lichaamslijden, zich tot aan zijn dood met
historische onderzoekingen bezig. De laatste 30 jaren zijns levens besteedde hij
vooral aan zijn hoofdwerk: Antiquitates Annalium Trevirensium, et Episcoporum
Trevirensis Ecclesiae suffraganeorum, ut Metensium, Tullensium et Verdunensium
(Coloniae 1626). Aanleiding tot dit boek waren de Annales, door den trierschen
stadssyndicus W i l h . K y r i a n d e r (H e r m a n n ) in 1576 te Keulen uitgegeven,
waarin hij in den strijd tusschen bisschop en stad voor de laatste partij koos. Op last
der triersche aartsbisschoppen Johan von Schönenberg en Lotharius von Metternich
ondernam Brouwer zijn geschiedenis en voltooide ze tot 1600.
De bisschoppelijke censoren vonden zijn optreden evenwel nog niet kras genoeg,
en veroorloofden zich derhalve zoo ingrijpende veranderingen, dat Brouwer zijn
eigen werk niet meer herkende; ten slotte werd op last van den aartsbisschop de
druk midden in het 18e boek gestaakt. Later verrijkte een ander Jezuiet, J a c o b
M a s e n i u s , Brouwer's manuscript met aanteekeningen, vervolgde zijn arbeid tot
1652 en deed het werk onder den titel Antiquitatum et Annalium Trevirensium Libri
XXV (Leodii 1670, 2 vol.) verschijnen. Vooral Brouwer's ‘Inleiding’ (Parasceve) wordt
geroemd. J.G. von Eckhart getuigt, dat in zijn tijd geen enkel bisdom van Duitschland
op een dergelijk monument kon roemen. Hontheim noemt het een onsterfelijk werk.
Naast de Antiquitates wilde Brouwer nog een beschrijving leveren van het
aartsbisdom Trier met zijn steden, kloosters en kerken. Met behulp van zijn nagelaten
aanteekeningen voltooide M a s e n i u s dit geschrift, doch de uitgave werd weer
door de bisschoppelijke censoren tegengehouden. Eerst in 1855 vond het een
uitgever in C h r . v o n S t r a m b e r g , die het tot op de secularisatie van het bisdom
bijwerkte: Metropolis Ecclesiae Trevericae (Confluentiae 1855-56, 2 vol.). Nog gaf
Brouwer in het licht: Sidera illustrium et sanctorum virorum, qui Germaniam
illustrarunt (Moguntiae 1616), dat o.a. het leven van bisschop Gregorius van Utrecht
bevat, en waaruit eenige gedeelten in de Acta Sanctorum zijn afgedrukt. Vervolgens:
V e n a n t i i . . . F o r t u n a t i Carminum ... Lib. XI met de Vita S. Martini (Moguntiae
1603 en 1630), later vermeerderd met H r a b a n i M a u r i ... Poemata (Coloniae
1617), welke laatste uitgaven Ph. Labbe's goedkeuring niet mochten wegdragen.
Toch werden zij in verschillende patrologieën en verzamelingen overgenomen.
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Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque de la Compagnie de Jésus II, 218-222; VIII,
3

1933; H. H u r t e r , Nomenclator literarius theologiae catholicae (Oeniponti 1907)
III, 550-552; Literarischer Handweiser f.d. kath. Deutschland (Münster 1865) 341;
W e t z e r u. W e l t e 's Kirchenlexikon II, 1321-1322 en de daar aangehaalde bronnen:
Antiquitt. et Annall. Trev. II, 461; R e i f f e n b e r g . Hist. Soc. Jesu (Colon. 1764)
534 seq.; M a r x , Gesch. des Erzstiftes Trier (Trier 1858-1864) I, 402; IV, 523 v.;
H o n t h e i m , Hist. Trevir. (Aug. Vindel. 1750) III, 203, 991 seq.; W y t t e n b a c h
e t M ü l l e r , Gesta Trevirorum (Trevir. 1855) I, XVII seq.; II, 11 seq.
van Miert

[Brouwer, Cornelis]
BROUWER (Cornelis), plaatsnijder te Amsterdam, heeft van 1780 tot 1802 een
aantal prenten gegraveerd, waaronder behalve vele boekillustraties ook portretten,
historieprenten enz. Een aantal door hem gemaakte prentteekeningen, gecopieërd
naar landschappen van hollandsche schilders uit de 17de eeuw, zijn in 1748 door
C.S. Roos te Amsterdam uitgegeven. Hij is waarschijnlijk de vader van Anna
Catharina (kol. 257).
Zie: K r a m m , in voce.
Moes

[Brouwer, Everard]
BROUWER (Everard), geb. te Arnhem 1567, overl. te Würzburg 28 Jan. 1628. Hij
werd in 1587 Jezuiet in de rijnsche provincie, verwierf den graad van baccalaureus
der theologie, en onderwees de letterkundige, philosophische en theologische
vakken. Eenigen tijd (tot 1609) stond hij aan het hoofd van het bisschoppelijk
seminarie te Würzburg. De Assertiones sacrae, die hij er in 1613 verdedigde, zijn
gedrukt.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Biblioth. d.l. Comp. de Jésus II, 222; VIII, 1933.
van Miert

[Brouwer, Jan (1)]
BROUWER (Jan) (1), plaatsnijder te Amsterdam, geb. omstreeks 1626, woonde
daar 20 April 1658 op de Lindengracht en wordt 28 Juni 1662 het laatst vermeld.
Hij heeft een aantal portretten gegraveerd, o.a. van de predikanten Ad. Visscher en
Joann. Rulitius naar Chr. Dusart, van Casp. de Carpentier naar Herm. van Aldewerelt,
van den aartsbisschop Phil. Rovenius naar Barth. Breenbergh en van keizer Leopold
I naar Wall. Vaillant.
Zie: Obreen's Archief VII, 261.
Moes

[Brouwer, Jan (2)]
BROUWER (Jan) (2), geb. te Delft, was portreten decoratieschilder te 's Gravenhage,
komt daar sedert 1695 voor en werd 1 Juni 1697 lid van Pictura. 26 Nov. 1701 was
hij assistent der regenten van deze confrerie.
Zie: Obreen's Archief IV, 158, 167, 174; K r a m m , in voce; T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
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Moes

[Brouwer, Jan (3)]
BROUWER (Jan) (3) komt 20 Dec. 1703 voor als schilder en kunsthandelaar te
Rotterdam.
Zie: Nederl. Spectator 1867, 137.
Moes

[Brouwer, Justus]
BROUWER (Justus), of Z y t h o p a e u s , zoon van den dusseldorpschen predikant
van dien naam; hij had in Giessen gestudeerd en was in 1612 predikant in Stolberg.
In 1613 biedt hij zich aan om den dienst in de nederl. luth. kerken te vervullen en
wordt 8 Maart in Leiden beroepen. 30 Jun. 1615 wordt hij echter door het Algemeen
Consistorie ‘solemnelycken gedeporteerd, in den naam des Heeren’, omdat hij de
trouwbeloften aan de nicht van ‘Tanneke in den gouden Huyve’ gegeven, niet houden
wil. De gemeente wordt hierdoor in twee partijen gedeeld, maar als hij schuld erkent,
wordt hij opnieuw in de Kerk opgenomen. 22 Mei 1619 doet hij, in de leidsche kerk,
in het openbaar boete en daarna wordt hij in zijn ambt hersteld. In Juni wordt hij
predikant van de luth. gem. te Breda - waartoe ook de
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gemeente van Antwerpen behoorde - en blijft er totdat hij in 1625 bij de inneming
der stad door de Spanjaarden wordt verjaagd. Van hier trekt hij naar Utrecht, waar
hij nog eenigen tijd de gemeente diende; hij stierf 10 Sept. 1627.
Litteratuur: M ü l l e r , Aus den Eiffelbergen, 161, 351; S c h u l t z J a c o b i , Oud
en nieuw (1865) 81 vlg.; D o m e l a N i e u w e n h u i s , Bijdragen t.d. Gesch. der Ev.
Luth. kerk. I, 89; P o n t , Gesch. v.h. Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618 (1911)
535, 546, 572.
Pont

[Brouwer, Cornelis Jansz. Groot]
BROUWER (Cornelis Jansz. G r o o t , alias), zoon van Jan Allertsz. Groot van
Egmond (zie aldaar) en van Griet Freeksdr., geh. te Enkhuizen met E b e l J a n s d r .
Hij was, na den overgang, burgemeester van Enkhuizen. Hij maakte met zijn
broeder Dirk (die volgt) vóór dien tijd dezelfde rampspoeden als verbanning in 1568
enz. door, keerde terug in 1572 en werkte ijverig mede aan de bevrijding zijner
vaderstad uit de spaansche overheersching. Hij is het, die mede, eenige dagen vóór
den overgang, met Buyskes Paulus van Loo, den drost van Muiden, belette spaansch
krijgsvolk in de stad te brengen en door het nederlaten van een brug den
spaanschgezinden burgemeesters verhinderde een den Prins vijandig schip te doen
vertrekken. Bij de op de laatst vermelde gebeurtenis gevolgde schermutseling liet
hij bijna het leven.
Zie behalve de algemeene werken: B r a n d t , Historie van Enkhuizen;
Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Brouwer, Dirk Jansz. Groot]
BROUWER (Dirk Jansz. G r o o t , alias), zoon van Jan Allertsz. Groot van Egmond
(zie aldaar) en van Griet Freeksdr., geh. te Enkhuizen met L u i t j e m o e r
Jacobsdr.
Hij was daar na den overgang van de stad schepen en voogd van het Provenhuis,
reeds vóór dien tijd groot voorstander van het hervormde geloof en van den Prins
van Oranje. Hij vluchtte in 1567 naar Oost-Friesland en werd bij vonnis van Alva
van 22 October 1568 met zijn broeder Cornelis (hiervoor) verbannen (Corneille et
Dierick Jansz. brasseurs). Hij nam deel aan den overgang van Enkhuizen en
Medemblik. In 1573 voerde hij vrijwilligers aan tot bijstand der noordhollandsche
schepen in den zeeslag tegen Bossu.
Na zijn terugkeer uit Norden hadden, terwijl hij zich te Enkhuizen schuil moest
houden, vele voorloopige besprekingen tusschen hem, Semeyns en Buyskes, te
zijnen huize, plaats.
Zie: behalve de algemeene werken: B r a n d t , Historie van Enkhuizen;
Familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Brouwer, Jacob Dirksz. Groot]
BROUWER (Jacob Dirksz. G r o o t , alias), zoon van den voorg. en van Luitjemoer
Jacobsdr., geb. te Enkhuizen 1551, overl. aldaar 18 Maart 1635; geh. te Enkhuizen
met L u d o u P i e t e r s d r . Hij was er kaptein der schutterij, vendel C., voogd v.h.
ziekenhuis, aalmoezeniersvoogd, comm. echtstaat, en bewindhebber O.I.C. (eed
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13 Jan. 1622). Ofschoon niet verbannen verliet hij, met zijn broeder J a n die
ongehuwd te E. is overleden. en zijn vader en oom, vrijwillig het land om in
Oost-Friesland de vervolging te ontgaan; teruggekeerd weerde hij zich dapper voor
den overgang van Enkhuizen naar den kant van den Prins; hij werd met Buyskes
dadelijk tot hopman gekozen en verjoeg de spaanschgezinden uit den Engelschen
Toren.
In het jaar van zijn overlijden werd in de Zuiderkerk een nu nog aanwezige rouwkas
opgehangen met inscriptie van J.H. C r a e c k , 1635, ‘Begraven leyt hier 't lijf diens
geest nu onbe-
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dwongen’ enz. 19 regels. De Historie van Enkhuizen van B r a n d t bevat eene
kopergravure hem voorstellend door H. Bary gesneden.
Zie behalve de algemeene werken: S i e g e n b e e k Geschied. der Burgerw. in
Nederland; Familie-archief Semeyns; N. K n u i v e r s , Oud Enkhuizen 1572
(Beverwijk 1872) en Noord Holl. Oudheden I (1891).
de Vries van Doesburgh

[Brouwers, Jan Willem]
BROUWERS (Jan Willem), geb. 1 Jan. 1831 te Margraten, gest. 3 Maart 1893 te
Maastricht, studeerde te Rolduc en Roermond, werd priester, was leeraar op Rolduc
(1854-1863), rector van het S. Bernardus-gesticht te Amsterdam en hoofdredacteur
van de Tijd (1863-1872), pastoor te Bovenkerk (Gem. Nieuwer-Amstel) (1872-1893).
Hij stichtte in 1876 het weekblad de Amstelbode, in 1881 het halfmaandelijksch
tijdschrift de Wetenschappelijke Nederlander en is bekend als letterkundige,
geschiedschrijver en journalist, bovenal als redenaar.
Hij schreef o.a.: Drie helden van Italië (Maastricht 1861); Voor Vondels standbeeld
(Roermond 1862); Nationaal monument. Antwoord aan de 63, 1813-1863 (Amst.
1864); Derde brochure over het nationaal monument (Amst. 1863); De twee
bekroonde ontwerpen (Amst. 1864); Neerlands keizerlijk kapittel, Neerlands eerste
christenkerk, Neerlands oudste kathedraal (Amst. 1864); Wetenschap en
Schilderkunst (Leiden 1864); Zeventien hoogleeraren in de kwestie van den dag
(Amst. 1866); Een groot Nederlander (ibid. 1867); Nederland en Pius IX (ibid. 1867);
Het antinationale nationale monument (ibid. 1868); Open brief aan Dr. D.E. Heij
(Rotterdam 1868); De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee (ibid. 1868);
Antwoord aan Groen van Prinsterer op zijne Heiligerlee en ultramontaansche kritiek
(ibid. 1868); Wederwoord aan B. ter Haar (ibid. 1868); Wat nu te doen? (ibid. 1868);
De Heeren Fruin in ‘de Gids’, Jonckbloet in de tweede kamer en Groen van Prinsterer
in zijne derde brochure over Heiligerlee (ibid. 1869); De kerk in de Vondelstraat
(ibid. 1873); Hulde aan den Koning (ibid. 1874); Marnix van S. Aldegonde (Amst.
1877); Wederwoord aan ‘de Gids’ en ‘de Nederlandsche Spectator’, (ibid. 1877);
Een woord over Pius IX (ibid. 1878); Feestrede bij de nationale feestviering ‘Oranje
Boven’ van 15 Nov. 1888 (Amst. 1889); De Wetenschappelijke Nederlander (Haarlem
1881-1887; Amst. 1888-1890); De Votiefkapel der Nederlandsche katholieke
dankbaarheid in de 19e eeuw (Vucht 1891); Nederland en het internationaal
hoogheilig Sacramentscongres te Antwerpen (Alkmaar 1892); Het vierde eeuwfeest
der ontdekking van de nieuwe wereld (Haarlem 1893).
In het Fransch verschenen o.a.: La situation du catholicisme en Hollande
(Amsterdam 1867); La Néerlande à Victor Hugo (Amsterdam 1877); Réplique au
critique Français de ‘la Néerlande à Victor Hugo’ dans ‘de Gids’ (ibid. 1877); Le
centenaire du poète Hollandais Vondel (1887); La Belgique et la Hollande dans
l'antiesclavagisme (1893).
Er is een portret van Brouwers te Bovenkerk, geschilderd door H.A. Pothast, 1892.
Afzonderlijke biografieën over Brouwers: P. A l b e r d i n g k T h y m in Jaarb. Kon.
Vlaamsche Acad. 1894, 67; B(e r g ) t(e n ) B(l i j d ) (pseudonym) (Gulpen 1899); J.
V r a n c k e n in Levensb. Letterk. 1898, 121.
van der Loos

[Brugge, G. van]
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BRUGGE (G. v a n ) schilderde 1706 het portret van den alkmaarschen predikant
Theod. Ubink (P. van Gunst p.).
Moes
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[Bruggeman, J.]
BRUGGEMAN (J.), van wien een clarinet (fragment) in verz. Enschedé, noemt zich
muziekinstrument- en kunstdraaier te Leiden in advert. Opr. Haarl. Cour. 26 Nov.
1842.
Enschedé

[Brugghen, Hendrick ter]
BRUGGHEN (Hendrick t e r ), geb. te Deventer en 1 Nov. 1629 te Utrecht overl.,
behoorde tot een aanzienlijke familie en was de zoon van den advocaat J a n t e r
B r u g g h e n , die in 1591 naar Utrecht verhuisde. Hier was Hendrick eenigen tijd
op het atelier van Abr. Bloemaert, totdat hij omstreeks 1604 naar Rome trok waar
hij eenige jaren vertoefde. Ook bezocht hij Napels en in den zomer van 1614 was
hij te Milaan, maar kort daarna reisde hij weer huiswaarts en in 1616 trad hij in het
gild te Utrecht. Hij heeft in navolging van Caravaggio bijbelsche en andere tafereelen
geschilderd, die o.a. door Rubens zeer geprezen werden. Daar S a n d r a r t hiervan
geen melding maakte in zijn Teutsche Academie, heeft ter Brugghen's zoon een
notificatie hieromtrent laten drukken, waarvan echter geen exemplaren bewaard
schijnen te zijn. Zijn werken zijn vrij zeldzaam. Een zingende vrouw, van 1620, is
in het museum te Basel. Een in 1621 geschilderde reeks van de vier Evangelisten
is door des schilders zoon in 1707 aan de stad Deventer ten geschenke gegeven
en wordt nog in het stadhuis te dier stede bewaard. Van hetzelfde jaar zijn twee
fluitspelende jonge herders, en dergelijke werken van 1627, in de musea te Augsburg
en te Gotha. Eindelijk is in het museum te Schwerin een Bevrijding van Petrus,
geschilderd in zijn doodsjaar. Voor de reeks keizerportretten, waarvoor ook Babueren,
Rubens en Jordaens koppen geschilderd hebben, heeft hij Claudius en Galba
geschilderd; de eerste is slechts bekend uit een zwartekunstprent van J.F. Leonart,
de tweede hangt in het Kon. Slot te Berlijn. Ook Willem de Passe en Theod. Matham
hebben naar werken van hem gegraveerd. Zijn portret is door P. Bodart geëtst naar
een teekening van Gerard Hoet.
Zie: Berigten Hist. Genootschap I, 129-136; Kroniek Hist. Genootschap 1848,
132, 133; M.E. H o u c k , Meded. betr. Gerh. ter Borch e.a. (Zwolle 1899) 348-395
(Versl. en Meded. Ver. Overijss. Regt en Gesch. 20); d e B i e , Gulden Cabinet
132; d e B i e , Spiegel van de verdrayde werelt (1708) 271; S a n d r a r t , Teutsche
Academie II, 308; H o u b r a k e n I, 133-135; S. M u l l e r F z ., Utr.
Schildersvereenigingen 105; H o f s t e d e d e G r o o t , Arn. Houbraken 437-439;
Eigen Haard 1900, 519; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in
voce.
Moes

[Brugghen Van Croy, Jkvr. Joanna Carolina Constantia Wilhelmina
van der]
BRUGGHEN VAN CROY (Jkvr. Joanna Carolina Constantia Wilhelmina v a n d e r ),
geb. te Utrecht 7 Aug. 1795, dochter van den volg. en van Margaretha Gertruda
Falck, woonde van hare prille jeugd af op het oud, schilderachtig kasteel Croy onder
Stiphout in Noord-Brabant, ging op 11 Juli 1871 van den hervormden tot den
roomsch-katholieken godsdienst over en overl. ongehuwd op evengenoemd kasteel
19 Maart 1873, na bij testament, gedagteekend 30 Dec. 1872, de algemeene armen
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van Stiphout te hebben benoemd tot erfgenaam, onder den last het kasteel Croy in
te richten tot een huis voor oude mannen en vrouwen.
Er bestaat van haar een levensbericht, getiteld De freule van Croy door G. v a n
d e n E l s e n (2 drukken, beide z.j. Oosterhout).
Aug. Sassen

[Brugghen Van Croy En Stiphorst, Jhr. Mr. Johan Carel Karel
Gideon van der]
BRUGGHEN VAN CROY EN STIPHORST (Jhr. Mr. Johan Carel (Karel) Gideon
v a n d e r ), geb. te Colombo op Ceylon, gest. te Croy onder Aerle 29 Sept. 1820.
Hij huwde op 28 October 1783,
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met M a r g a r e t h a G e r t r u d a F a l c k , geb. te Batavia 1 Nov. 1761, gest. te
Croy 13 Aug. 1843 dochter van G e o r g e T a m n o e n T h e o d o r a A d r i a n a
C r i e l l a a r d . Hij is adjuncthoutvester geweest en werd gekozen tot lid van de
Staten-Generaal, welke van 2 Mei 1814 - 19 Augustus 1815 bijeen waren, maar
hield zich bescheiden op den achtergrond. Hij was bij Kon. Besluit van 15 April 1815
o

n . 17 in den ned. adelstand verheven.
Hij had drie zoons en één dochter (zie hiervoor).
Zie: Adelsboek 1906, 105.
Breukelman

[Brugman]
BRUGMAN, portretschilder te 's Gravenhage, kreeg in 1778 een aanmaning om
zijn geldelijke verplichtingen tegenover de confrerie Pictura te voldoen. 15 Juni 1779
verzocht hij nogmaals een maand uitstel.
Zie: Oud-Holland XIX, 185, 187.
Moes

[Brugmans, Antonius]
BRUGMANS (Antonius), geb. te Hautum 22 Oct. 1732, gest. te Groningen 27 Apr.
1789, zoon van den predikant P i b o B. en P e t r o n e l l a W i e r s e m a , verliet de
latijnsche school te Dokkum reeds in 1746 om als alumnus zijne studiën te vervolgen
te Franeker, waar hij 25 Mei 1748 onder Koenig een dispuut de Essentiarum
idearumque absoluta necessitate (Fran. 1748) hield en na verdediging eener
Dissertatio de Phaenomeno (ib. 1749, in het fransch vertaald door H. Luzac en met
aanmerkingen opgenomen in de Recherches sur quelques principes des
connoissances humaines, Leiden 1756) werd bevorderd tot Art. lib. mag. en Phil.
dr. In het genot gesteld eener dubbele toelage, vestigde hij zich in 1749 bij Koenig
te 's Gravenhage en nam deel aan den strijd over de juistheid van Maupertuis'
beginsel der kleinste actie tusschen dezen en Koenig (geruchtmakend vooral omdat
deze de prioriteit van den voorzitter der berlijnsche academie betwijfelde) met een
Proeve over de waare grondwetten der beweging en ruste (Leiden 1753). Na het
vertrek van Petrus Camper uit Franeker daar 2 Sept. 1755 tot hoogleeraar in de
philosophie benoemd, aanvaardde hij dit ambt 10 Mrt. 1756 met een rede de Sensu
communi matheseos et philosophiae matre (Fran. 1756, herdr. ib. 1761). Vooral
maakte hij zich hier verdienstelijk t.o. van het experimenteel onderwijs in de
natuurkunde en smaakte de voldoening een op zijn aandrang gesticht nieuw theatrum
physicum weldra te mogen inwijden. Jacob Terpstra en J. Theod. Rossyn hebben
hier tot B.'s leerlingen behoord. Hij zelf verklaarde, dat hij ‘de professie in de
philosophie met rust, vrede en het uiterste genoegen’ had waargenomen toen hij
22 Oct. 1766 aan den franeker senaat kennis gaf van zijne benoeming tot
hoogleeraar in de wis- en natuurkunde te Groningen. Hij aanvaardde zijn nieuwen
werkkring met een rede de Proferendis physices pomoeriis (Gron. 1767) en opende
zijn colleges met eene lezing de Incognitis Dei perfectionibus (Fran. 1767). Behalve
de hydrostatica en practische mechanica (op welk gebied zich zijn Schediasma quo
demonstratur corpora perfecte dura cum principio continuitatis non consistere (1767)
beweegt) omvatten deze de wiskunde en astronomie volgens Euclides en Wolff,
benevens de logica en metaphysica volgens de werken van zijn voorganger
Engelhard, van 's Gravesande en Baumeister. Als aftredend rector hield hij in 1771
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een Sermo publicus de monumentis variarum mutationum, quas Belgii foederati
solum aliquando passum fuit, uitgegeven door het genootschap ‘Pro excolendo jure
patrio’ (Verhand. I, 497-535), waarvan hij weldra lid werd, ter zelfder plaatse
(539-550) ook een Elogium gevende op den eersten voorzitter Engelhard
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(zie voorts ook stukken van hem in den Cat. mss. bibl. univers. Gron. (ald. 1898).
Een Specimen mechanicae Veterum per mechanicam recentiorem plenius expositum
van hem is te vinden in de Commentationes Soc. reg. Scient. Göttengensis VII
(1786); mathem. class. 75, en eene op vele proeven gebaseerde verhandeling de
Theoria Newtoniana circa refractionem radiorum solarium in die van de academie
te Lyon. Zijn grootste verdienste bestaat evenwel in zijne onderzoekingen omtrent
het magnetisme. Het bestaan der zg. neutrale doorsnede toonde hij reeds te Franeker
aan in dispuutcolleges, gedrukt als Tentamina philosophica de materia magnetica
ejusque actione in ferrum et magnetem (Leov. 1765, duitsche vert. door
E s c h e n b a c h als Philosophische Versuche enz. Lpz. 1784). Hij bepaalde het
gedrag van verschillende, ook toen voor indifferent gehouden stoffen, en werd
daardoor ook de ontdekker van het diamagnetisme. Zijne onderzoekingen,
aanvankelijk verschenen in de Hedendaagsche Vaderl. Letteroefeningen IV (1775)
234-240, zagen in uitgebreider vorm het licht als Magnetismus sive de affinitatibus
magneticis observationes academicae (Lugd. Bat. 1778; duitsche vert. door
E s c h e n b a c h als Beobachtungen über die Verwandschaften des Magnets, Lpz.
1781). Door de Staten van Stad en Lande geraadpleegd over de beste wijze om de
sterkte van den van elders ingevoerden brandewijn te beproeven, construeerde hij
voor de tolbeambten een hydrometer, die geruimen tijd in gebruik bleef. Zijn
lijkredenaar L.C. Schroeder noemde hem een man, meer deftig dan vroolijk doch
van scherpzinnig oordeel. Zijn echtgenoote J o h a n n a F r e d e r i c a M a n g e r ,
dochter van den delftschen predikant S.G. Manger, waarmede hij in 1761 gehuwd
was, was hem reeds voorgegaan, toen B. zelf aan een sarcoma bezweek. Ter perse
waren toen van hem nog eenige verhandelingen Over den eersten aanleg der dijken
en 's lands gesteldheid vóór dezelve en Over de maten en gewigten. Een door hem
voorgenomen uitgave der verspreide geschriften van zijn leermeester Koenig is niet
tot stand gekomen. Zijn dochter P e t r o n e l l a L o u i s e huwde in 1803 met den
leidschen hoogleeraar Car. Boers (I kol. 381); zijne zonen zijn P i b o A n t o n i u s
en Sebald Justinus (I kol. 487).
Zie: Das Neue Gelehrte Europa XIX, 678-682; Hedend. Vad. letteroefeningen VI
(1777) 487-493; Algem. Kunst- en Letterbode 1789, II, 43; B o u m a n , Gesch. der
Geldersche hoogeschool (1847) II, 314; B o e l e s , Levensber. Gron. hoogleeraren
in J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Gron. hoogeschool (ald. 1864) 89 en B o e l e s ,
Friesland's Hoogeschool II (Leeuw. 1881) 490, 532-35.
de Waard

[Brugmans, George]
BRUGMANS (George), zoon van den predikant P i b o B. e n P e t r o n e l l a
W i e r s e m a , en broeder van den voorgaande, werd med. dr. en burgemeester
van Dokkum. Hij gaf eene beschrijving van een door hem en zijn broeder
waargenomen sterrekundig verschijnsel als Berigt van twee bijzonnen in de Verh.
der Holl. maatschappij van wetensch. te Haarlem XV (1774), Berichten 3-9, alsmede
tweemaal een Berigt omtrent een gegraven put t.z.p. XIV Ber. 53-56 en XV (1774)
10-14.
de Waard

[Bruheze, Joannes van]
BRUHEZE (Joannes v a n ), geb. 3 Mei 1527 te Breda, gest. te Keulen 10 Sept.
1600, zoon van F r a n c i s c u s O t t o v a n B r u h e z e en jkvr. E l i z a b e t h v a n
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d e r V o r s t . Hij besloot zijn studiën met het doctoraat in de theologie en de beide
rechten. 4 April 1542 werd hij kanunnik van St. Maarten, welk ambt ook door zijn
oom
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Johan v.d. Vorst en zijn broeder E n g e l b e r t werd bekleed. Met veel ijver trad hij
in 1565 als voorzitter van het concilie van Utrecht op. Ook in de commissie tot
oprichting van een seminarie werd hij door aartsbisschop Frederik Schenck van
Toutenburg benoemd. 7 Juli 1567 werd hem het thesaurierschap van het kapittel
opgedragen en toen zijn oom Johan v.d. Vorst, die domdeken was, in 1572 stierf,
werd Bruheze in zijn plaats gekozen. Deze keuze had plaats met miskenning van
des konings rechten op de benoeming; ze werd echter toch later goedgekeurd.
Met vurigen ijver verdedigde hij de kerkelijke rechten en streed hij voor den koning.
Reeds begon echter de tegenpartij de overhand te krijgen in Utrecht en zoo werd
Bruheze genoodzaakt van hier te vertrekken. Hij ging eerst naar Amersfoort doch
vertrok van daar naar Keulen. Daar werd hij al spoedig tot het kanonikaat verheven.
Noch Philips, noch de geestelijke overheid verloren Bruheze uit het oog en toen in
1589 Groningens bisschop Johan Knyff stierf, werd Bruheze tot zijn opvolger
benoemd. Hij zou echter Groningen niet binnentreden noch minder bezit nemen
van zijn zetel. Terwijl toch wegens den toestand in Groningen vele moeilijkheden
de aanvaarding van het ambt bijna onmogelijk maakten, stierf de nieuw benoemde
aartsbisschop van Utrecht, Herman van Rennenberg en nu werd Bruheze op dien
zetel verheven. Ook hier was echter geen mogelijkheid als zoodanig op te treden.
Bruheze bleef daarom te Keulen wonen, waar hij nog de onderscheiding van
protonotarius apostolicus ontving.
Het oordeel zijner medeleden in het kanonikaat te Utrecht luidt gunstig over hem.
Zij noemen hem een man, godsdienstig en ernstig van levenswandel, ervaren in de
rechten en welsprekend. Welke gaven hij echter ook moge bezeten hebben, van
zeer weinig nut is zijn krachteloos bestuur voor Nederlands kath. kerk geweest. En
een zegen was het voorzeker, dat hij als opvolger mocht hebben den krachtigen
Sasbout Vosmeer, die Bruheze's bestuur kort en krachtig teekende met dit woord:
‘gessit umbratile ecclesiae regimen, exigua auctoritate et nullo pene fructu’.
Zie: v. H e u s s e n , Batav. Sacra II, 44; Kerkelijke Oudh. I, 180, 190; H o y n c k
o

v a n P a p e n d r e c h t , Hist. der Utr. Kerk 10; B r o m , Archivalia in Italie I n . 309
en 2451; Arch. Aartsb. Utrecht III, 255-310; VI, 187; X, 132 v.; XI, 378; XIII, 248;
Oudh. v. Groningen 83; D o d t , Archief II; G a c h a r d , Corresp. de Philippe II;
B o n d a m , Verz. Onuitgeg St. I, 195 noot.
Gasman

[Bruin, Cornelis de]
BRUIN (Cornelis d e ), geb. te Middelburg omstreeks 1768 en daar in 1805 gest.,
was er leerling van de teekenacademie en later werkzaam in de behangselfabriek
van Piepers. Hij schilderde en teekende figuren en bloemen.
Zie: I m m e r z e e l , in voce.
Moes

[Bruin, D. de]
BRUIN (D. d e ) is de teekenaar van een 1797 gedateerd portret van den
amsterdamschen burgemeester Willem van Heemskerk in het Prentenkabinet te
Amsterdam.
Moes

[Bruininkhuizen, Joannes Hendrik]
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BRUININKHUIZEN (Joannes Hendrik) geb. in 1733 of 1734 te Leiden, overl. te
Rotterdam 14 April 1795. 21 Oct. 1746 werd hij te Leiden in het Album Stud.
ingeschreven met de bijvoeging ‘musicus’, doch kort daarop is hij waarschijnlijk naar
Amsterdam gegaan en heeft daar het onderwijs genoten van den beroemden organist
Jacob Potholt. Daarna is hij vóór of in 1770 als organist aangesteld bij de herv. kerk
te Maassluis, waar hij heel veel tegenkanting ondervond bij de invoering
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der nieuwe psalmberijming en van een verbeterde zangwijze. In 1778 ontving hij
de benoeming tot organist bij de Groote kerk te Rotterdam, waar hij het voorrecht
had een nieuw orgel aanbesteed te zien, welks inwijding hij echter niet meer heeft
mogen beleven. In 1786 was hij met P. Beyen keurmeester van het nieuwe orgel
door Andries Wolferts van Rotterdam te Zalt Bommel geplaatst (Caecilia 1908, 18).
Hij was gehuwd met J o h a n n a S m i t . In 1778, bij gelegenheid van zijn vertrek
naar Rotterdam, verscheen van W i l l e m v a n d e r J a g t : Dichtgroet aan den
grooten orgalist, den heer Joannes Hendrik Bruininkhuizen. Twee jaar te voren
(1776) had hij hem reeds gehuldigd in een lofdicht afgedrukt achter zijn Vredebazuin,
of aansporing tot eendrachtig psalmgezang, aan de gemeente van Maassluis. J.A.
Tours, later zijn opvolger als organist der Groote Kerk te Rotterdam was zijn leerling
in viool-, klavier- en orgelspel (Ned. muz. tijdschrift 1842, 80).
Zie: v a n R e y n , Geschiedk. Beschr. v. Rotterdam I, 272; Navorscher XXV, 618;
Rott. Jaarb. IX 151.
Moquette

[Bruinsma, Ybo Ages]
BRUINSMA (Ybo Ages) was organist te Donsum (?) bij Franeker toen hij in 1725
werd aangesteld te Nijmegen tot organist van de Broerkerk en klokkenist van den
Grooten toren (H e s s , Dispositien 60; Bouwsteenen II, 10, 256; v a n
S c h e v i c h a v e n , De St. Stephens kerk te Nijmegen 115-116; Tijdschr.
muziekgesch. VII (1904) 152), later was hij organist van de Groote kerk aldaar
(H e s s , ibid.). In 1733 werd hij tevergeefs gebracht op de nominatie van organist
en klokkenist van den Dom te Utrecht (v a n R i e m s d i j k , Het stads-muziekcollegie
41). In 1768 was hij eenig examinator van het nieuwe orgel in de hervormde kerk
te Zoelen (H e s s , 82), van 6 tot 10 Sept. 1776 trad hij met Jacob Potholt van
Amsterdam en Jan Radeker van Haarlem in gelijke functie op ten aanzien van het
nieuwe orgel in de Sint Stevens kerk te Nijmegen, waarvan hij de bediening had (P.
B e i j e n , Brief v). Hij gaf in het licht: in 1774 bij Joh. Wessing Willemsz. te
Amsterdam: Nieuwe en eenigen bekenden melodyen, met eigen gecomponeerde
bassen; in de opdracht aan Jacob Potholt bovengenoemd betuigt hij zijn
erkentelijkheid voor door dezen verleenden correctie-arbeid. Zijn bedoeling met
deze publicatie was een aantal gemakkelijke melodieën tot gemeen goed te maken,
opdat in huiselijk verkeer muzikaal gebruikt zouden kunnen worden met name
genoemde verzen van Pieter Boddaert, Willem Sluiter, Jacoba Petronella
Winckelman, Jacob Willemsen, Rutger Schutte, Willem Swanke, Adriaan van Loo,
Nicolaas Simonsz. van Leeuwaarden, Johannes Eusebius Voet, Magdalena Reen
geb. Pollius, Petrus Scheltus, Catharina Brakonier geb. de Wilde, Jodocus van
Lodensteyn, Johannes Groenewegen, Pieter Johannes Uylenbroek, Philippus van
Sorgen, Wilhelmus Schortinghuis, Francina Jacoba Coets geb. van Westrem, Carolus
Tuinman (vertaler van J.C. Loers), Johannes Cloeck, A. Godart, Fridrich Adolf
Lampe, Joachim Neander, Alegunda Ilberi geb. Alberthoma, Hieronymus van Alphen,
Pieter Leonard van de Kasteele, Pieter de la Ruë en P. Royaards, alsmede uit den
groningschen bundel Geestelyke gezangen - wat hiermede bedoeld wordt, blijkt
niet; het liedboek Een bundeltje uitgekipte geestelyke gezangen (4e dr. Deventer,
1721; 8e dr. Gron. z.j.; 10e dr. Dordr. 1750; 11e dr. Devent. 1745; 12e dr. Dordr.
1765); een liedboek (?) aangeduid als Het nieuwejaars-gift en een aantal psalmen.
De hier afgedrukte Wilhelmus-melodie is door hem archaïstisch bedoeld (Tijdschr.
Muziekgesch. IX
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(1912) 189). Het prospectus is door mij afgedrukt Tijdschr. Muziekgesch. VIII (1908)
57. Zijn opvolger als organist en klokkenist in 1781 was Pieter Beijen (kol. 140).
Enschedé

[Brul, Pieter van der]
BRUL (Pieter v a n d e r ) was in 1611 te 's Gravenhage leerling van den schilder
Evert Crynsz. van der Maes.
Zie: Obreen's Archief IV, 6.
Moes

[Brul, Willem van der]
BRUL (Willem v a n d e r ) was in 1611 te 's Gravenhage leerling van den schilder
Evert Crynsz. van der Maes.
Zie: Obreen's Archief IV, 6.
Moes

[Brun, Frans]
BRUN (Frans), of B r u y n e n , plaatsnijder te Amsterdam, stellig een bloedverwant,
waarschijnlijk een zoon van een gelijknamigen plaatsnijder te Straatsburg, is daar
geboren en ondertrouwde te Amsterdam, wonend in de Kalverstraat, 9 Oct. 1627
H e s t e r P o n t k a e s . Behalve verschillende portretten heeft hij o.a. in 1630 een
afbeelding van de Remonstrantsche kerk in doorsnede gegraveerd. Het laatste
zekere jaartal op een zijner prenten is 1648, daar het jaartal 1664 op een groote
prent naar Cl. Deruet, voorstellende het Concilie der Joden over Christus, wellicht
slechts een nieuwe uitgave door Clement de Jonghe betreft.
Zie: Obreen's Archief II, 162.
Moes

[Brunel, Olivier]
BRUNEL (Olivier), ontdekkingsreiziger, werd in de 1e helft der 16e eeuw te Brussel
geboren. Van zijne eerste levensjaren is ons volstrekt niets bekend. Men kan gissen,
dat hij in 1565 met de eerste schepen uit Enkhuizen te Kola is aangekomen; zeker
is, dat hij reeds spoedig na de vestiging der Nederlanders aldaar een reis naar
Kholmogorui ondernam, dicht bij de eng. nederzetting aan den mond van de Dwina
gelegen. Het geluk diende hem echter niet; spoedig door de Engelschen opgemerkt
en als mededinger gevreesd, werd hij door hen als spion overgeleverd aan de russ.
regeering, die hem te Jaroslaw verscheidene jaren gevangen hield. Eindelijk daagde
hulp voor hem op; de gebroeders Anikiew van een aanzienlijk handelshuis te
Solwytschegodsk (in Wologda) verkregen van den czar zijne vrijheid. Hij nam daarna
ijverig deel aan de tochten der Russen naar het oosten, bereikte te land de rivier
Ob en kreeg te water ook kennis van de zeekust van die streken en van
Novaja-Semlja. Verdienstelijk maakte hij zich voor bedoeld handelshuis door van
uit Kola per scheepsgelegenheid een afzetgebied naar de Nederlanden en Frankrijk
te zoeken voor russ. producten. De goede uitslag was oorzaak, dat B. jaarlijks als
agent derwaarts reisde. In 1577 kwam hij met Jan van der Walle over land naar
Rusland terug Deze maakte zich die gelegenheid te nutte, om daar
handelsbetrekkingen aan te knoopen en reeds in het volgende jaar kwam uit
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Vlissingen een schip van Gillis van Eyckelenbergen, gezegd Hoofman, te Antwerpen,
voor den mond van de Dwina ten anker. Weinige jaren later verrees de stad
Novo-Kholmogorui, meestal, naar het klooster St. Michiel, Archangelsk genaamd
en daar vestigde zich een bloedverwant van Balth. de Moucheron als agent;
daarmede was de factorij gesticht voor den ned. handel op de Witte Zee. In navolging
van den tocht der Engelschen Pet en Jackman beraamde B. in 1580 de eerste
plannen voor de noordoostelijke doorvaart, waarvoor hij in 1581 een samenkomst
had te Arensburg op het eil. Oesel in de golf van Riga met Johan Balak, cosmograaf
en vriend van Gerard Mercator. B.'s voornemen was, langs de kust zeilende, de Ob
op te zoeken en van die rivier uit in gemeenschap met China te komen. Hij en Balth.
de Moucheron trachtten prins Willem van Oranje voor hunne

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

268
plannen te winnen, maar hoewel deze zich persoonlijk daarmede ingenomen
betoonde, van staatswege viel toen aan geldelijke ondersteuning niet te denken.
Voorgelicht door Mercator, lieten B. en de Moucheron zich daardoor niet afschrikken
en op kosten van laatstgenoemde werd de voorgenomen tocht op een enkhuizer
schip door B. aangevangen. Onderweg hield hij zich bezig met handel te drijven
met samojeedsche stammen, maar ongelukkigerwijze ging zijn schip door het ijs in
Straat Waigatz te gronde. Zijn zucht tot avonturen bracht hem vervolgens in
betrekking met den koning van Denemarken om de lang verloren groenlandsche
koloniën weder op te zoeken en in 1583 vestigde hij zich daartoe te Bergen, maar
drie nuttelooze tochten deden hem het ijdele van zijn streven inzien. Na dien tijd
vestigde hij zich, op leeftijd gekomen, in Nederland en heeft hij zich bezig gehouden
met het ontwerpen en met de voorbereiding der ned. pooltochten, waarvan hij
evenwel de uitvoering niet heeft mogen beleven.
Zie: S. M u l l e r F z n ., Geschiedenis der Noordsche Compagnie (Utrecht 1873)
25 vlg., 357; N o r d e n s k i o l d , Die Umseglung Asiens auf der Vega I, 208 vlg. en
Grönlands Historiske Mindesmärker III, 666.
Mulert

[Brussel, Petrus van]
BRUSSEL (Petrus v a n ), geb. te Mierlo (N.-Br.) 19 Nov. 1612, trad te Trier 28 Oct.
1636 in de nederrijnsche provincie der Jezuïeten-orde en stierf te Hildesheim 7 Mei
1667. Hij onderwees de klassieke talen, en daarna zes jaren philosophie en eenige
jaren theologie aan de universiteit te Keulen. Ongeveer 8 jaren was hij als missionaris
werkzaam, vooral in het vroegere Bergsche gebied, en onderscheidde zich door
zijn ijver in het bestrijden der protestantsche leer door woord en schrift. Hij gaf een
enkel duitsch geschrift in het licht, waarvan de titel in 't Latijn vertaald luidt: Anastasia
pro D. Doctore Medico recens converso contra Consistorium Duisburgense (Coloniae
1665).
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Biblioth. d.l. Comp. de Jésus, II, 274; VIII, 1941.
van Miert

[Bruyn, Christoffel]
BRUYN (Christoffel), plaatsnijder te Amsterdam, geb. in 1628/29, was in 1661
werkzaam bij Jacob van Meurs.
Zie: Obreen's Archief VII, 254.
Moes

[Bruyn, Johanna]
BRUYN (Johanna) heeft in 1777 verschillende kleine landschapjes geëtst. Twee in
1779 met oostindischen inkt geteekende landschappen van haar hand zijn in het
Prentenkabinet te Amsterdam.
Moes

[Bruijn, Ary Johannes de]
BRUIJN (Ary Johannes d e ), geb. 4 Sept. 1811 te Delft, gest. 26 Maart 1895 te 's
Gravenhage, was luitenant-kolonel paardenarts, tijdelijk leeraar aan 's Rijks
Veeartsenijschool en verdienstelijk botanicus.
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Wegens financieele omstandigheden zijner ouders moest hij reeds op 13-jarigen
leeftijd de school verlaten, doch door eigen studie en de hulp van zijn broeder, den
later algemeen bekenden theoloog M.D. de Bruijn, wist hij zich te bekwamen voor
het toelatings-examen aan 's Rijks Veeartsenijschool. Op 10 Sept. 1829 voor rekening
van het Departement van Oorlog aan genoemde school geplaatst, verwierf hij 28
Juli 1834 het diploma van veearts 1e klasse. Op 13 Aug. d.a.v. werd hij benoemd
tot adjunct-paardenarts, doch ingevolge het kon. besl. van 6 Jan. 1840 met onbepaald
verlof gezonden, totdat hij 1 Dec. 1845 in actieven dienst werd hersteld. Gedurende
de jaren 1840-1845 legde hij zich vooral toe op literairen arbeid, ook op
niet-veeartsenijkundig gebied. Hij beoefende de natuurkundige wetenschappen,
inzonderheid
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de botanie. In 1845 vinden wij hem vermeld onder de oprichters van de ‘Vereeniging
voor de Flora van Nederland,’ thans de ‘Nederlandsche Botanische Vereeniging’,
waarvan hij tot zijn dood een der ijverigste leden is gebleven. Hij werkte mede aan
de uitgave van den Prodromus Florae Batavae, waarin hij de geslachten Rubus,
Polygonum en Rumex voor zijn rekening nam; tot kort vóór zijn overlijden heeft hij
deze geslachten bijgewerkt, waarvan men de bewijzen vindt in het stam-herbarium
dier Vereeniging.
Op uitnoodiging van den Minister van Oorlog bracht de Bruijn voor de bibliotheken
der bereden korpsen en van de Kon. Mil. Academie een verzameling van gedroogde
grassen en weideplanten bijeen en schreef daarbij een Handleiding tot de praktische
kennis der voedsels en weiden voor het paard ('s Grav. 1864). Ook in het buitenland
was de Bruijn als botanicus bekend, zooals blijkt uit zijn benoeming in 1863 tot
buitenlandsch lid van het K.K. Zoölogisch-Botanisch Genootschap te Weenen. Op
30 April 1846 werd hij bevorderd tot paardenarts 2e klasse en op 15 Oct. 1856 tot
paardenarts 1e klasse. Van 1 Febr. 1866 tot 1 Sept. 1867 was hij tijdelijk leeraar
aan 's Rijks Veeartsenijschool, ten einde den leeraar G.J. Hengeveld te vervangen,
die voor de bestrijding der runderpest afwezig moest zijn.
30 Mei 1867 werd de Bruijn tot majoorpaardenarts bevorderd, terwijl hij in 1879
gepensionneerd werd onder toekenning van den rang van luitenant-kolonel. De
Bruijn heeft veel geschreven en vertaald; het laatste ook geheel buiten zijn vak. In
het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde XXII 298 sqq. vindt men daarvan een vrij
nauwkeurige opgaaf. Hij was lid van het Prov. Utrechtsch Genootschap.
Schimmel

[Bruyn, Cornelis de]
BRUYN (Cornelis d e ), geb. te 's Gravenhage in 1652 en in 1726 of 27 overl. op
‘Zijdebalen’ bij Utrecht, de buitenplaats van zijn vriend David van Mollem, was zeker
een bloedverwant, waarschijnlijk een zoon van den gelijknamigen koopman in
granen, die 21 Juni 1672 meegedaan heeft aan den aanslag op Johan de Witt. Hij
kwam op het atelier van Theod. van der Schuer, totdat hij financieel ondersteund
door Nic. Witsen, 1 Oct. 1674 door Duitschland naar Rome reisde, waar hij 22 Dec.
1674 aankwam. Hij kreeg er in de schil dersbent den naam A d o n i s , bleef er, een
kort verblijf te Napels uitgezonderd, wonen, totdat hij 16 Juni van Livorno uit een
groote reis ondernam door Klein-Azië, Egypte en den Griekschen Archipel. Wederom
naar Italië teruggekeerd, bleef hij acht jaar lang te Venetië en werkte daar bij Carlo
Loth. Eerst 19 Maart 1693 was hij weer in den Haag, werd daar 12 Maart 1695 lid
van de confrerie Pictura en in 1699 regent van de Academie. Inmiddels was hij
begonnen met het te boek stellen van zijn reis in de Levant, en 1698 verscheen te
Delft zijn Reisen door de vermaardste deelen van Klein Asia enz. Verrijkt met meer
als 200 konstplaaten, door den autheur selfs na het leven afgetekend. Aangespoord
door mannen als Nic. Witsen en Gisb. Cuper, ondernam hij 28 Sept. 1701 een
tweede groote reis door Rusland, Perzië (in 1704 heeft hij zijn naam op de zgn.
portiek van Xerxes te Persepolis gekrast) Voor-Indië, Ceylon en Java. Onderweg
had hij gelegenheid gehad Peter den Groote en te Batavia de gouverneurs-generaal
Willem van Oudshoorn en Jan van Hoorn te schilderen. Maar vooral heeft hij zijn
aandacht gewijd aan de overblijfselen der oudheid, waarvan hij een groot aantal
geteekend en ook een paar fragmenten meegenomen heeft. 24 Oct. 1708 was hij
weer terug, en in 1711 verscheen
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te Amsterdam zijn Reisen over Moskovie door Persie en Indie, verrijkt met 300
konstplaten, door den autheur self na 't leven afgetekend. Hij had zich te Amsterdam
gevestigd, waar hij in de Hartestraat woonde en Uffenbach hem 24 Maart 1711 een
bezoek bracht. Zijn door G. Kneller geschilderd portret in het Rijksmuseum te
Amsterdam is door Gerard Valck gegraveerd.
Zie: v. G o o l I, 112-116; Obreen's Archief IV, 158, 167; V, 150; VII, 159;
U f f e n b a c h , Merkwürdige Reisen III, 674, 677; Nederl. Spectator 1873, 363, 364;
Oud-Holland XXIX, 6-25; P.A. T i e l e , Bibliographie v. Land- en Volkenk. i.v.
Moes

[Bruyn, Nicolaes de]
BRUYN (Nicolaes d e ), plaatsnijder te Rotterdam, is te Amsterdam geb. als de zoon
van den plaatsnijder A b r a h a m d e B r ., en in Oct. 1656 te Rotterdam van uit zijn
woning op het Haagsche Veer begraven. In 1601 kwam hij als plaatsnijder en
koopman in het antwerpsche gild, maar in 1617 woonde hij te Rotterdam, toen al
gehuwd met S u s a n n a v a n L a n d e r s e e l , dochter van H a n s v a n L. In een
document van 3 Dec. 1652 wordt hij een gebrekkige grijsaard genoemd. Toen hij
nog te Antwerpen woonde heeft hij zeer verdienstelijk een aantal ornamentsprenten
gegraveerd, waarvan vooral eenige aan de dierenwereld ontleende reeksen zeer
bekend zijn, n.l. de in 1594 verschenen Animalium quadrupedum varii generis
effigies, en verder Volatilium varii generis effigies en Libellus varia genera piscium
complectens. Van zijn vele andere prenten zijn vooral een aantal bijbelsche tafereelen
merkwaardig. Gedeeltelijk zijn deze gevolgd naar composities van Gillis van
Coninxloo, David Vinckboons, Jacob Savery e.a., maar voor een groot deel naar
eigen ontwerpen, en hierin heeft hij met goed gevolg den stijl van Lucas van Leyden
geïmiteerd. Zijn dochter S u s a n n a was gehuwd met den uitgever F r a n ç o y s
van Beusecom.
Zie: de Liggeren I, 416; v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlex. in voce; T h i e m e
u. B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bruyn, Willem de]
BRUYN (Willem d e ), vermoedelijk een dilettant, heeft in 1765 een met zijn initialen
gemerkt strandgezicht geëtst.
Zie: T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Bruynensen, Hendrick]
BRUYNENSEN (Hendrick), glasschilder te Utrecht, leverde 1629/30 aan die stad
een met het stedelijk wapen beschilderd venster.
Zie: Obreen's Archief II, 247, 248.
Moes

[Bruyning, Lourens]
BRUYNING (Lourens) was in 1674 te 's Gravenhage leerling van Daniel Mytens.
Zie: Obreen's Archief V, 149.
Moes
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[Bruynsen, Pieter]
BRUYNSEN (Pieter), kaartenteekenaar te Leiden, heeft in 1591 een oudere kaart
van Zuid-Holland voor een kopergravure gecopieerd. Een in 1644 door hem
gedateerde teekening van dezelfde kaart is in het archief van Rijnland te Leiden.
Zie: Catal. van het Stedel. Museum te Leiden (1886) 1.
Moes

[Bruynsma, Anske Bokke]
BRUYNSMA (Anske Bokke), meestal A n d r e a s B o c c a t i u s genoemd, geb. ±
1530 te IJpekolsga, gest. 1 Aug. 1579 te Leuven. Hij bezocht de latijnsche scholen
van Deventer en Zwolle, en behaalde te Keulen den graad van baccalaureus in de
rechten. In 1552 kwam hij aldaar in aanraking met den Jezuïet Leonard Kessel,
onder wiens leiding hij de geestelijke oefeningen deed, en trad nog in hetzelfde jaar
te Rome in de Sociëteit van Jezus. Aldaar volgde hij een cursus in de wijsbegeerte
en keerde in 1556 naar Keulen weder om er de begin-
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selen der latijnsche taal in het Jezuïeten-college te onderwijzen. In 1559 werd hij
overgeplaatst naar Trier, in 1560 naar Mainz, ontving er waarschijnlijk in 1562 de
priesterwijding en werd, overeenkomstig zijn verlangen, in 1564 belast met de taak
te trachten in Friesland een inrichting voor onderwijs te vestigen. De gunstige
verwachting, die hij over het slagen dezer onderneming koesterde, werd
teleurgesteld. Ondanks de onbeperkte volmacht, die hij, door tusschenkomst van
Viglius van Zuichem, van koning Philips II had verkregen, stiet hij zoowel te
Leeuwarden als te Sneek op verzet van de vroedschap, zoodat de daar
achtereenvolgens opgerichte scholen spoedig moesten gesloten worden. Een school
te Woudsend geopend werd gedurende ruim 6 maanden slechts door één leerling
bezocht. Een college te IJlst daarna opgericht liet meer voor de toekomst verwachten,
toen de beeldenstorm van Dec. 1566 te Leeuwarden alle verwachtingen vernietigde.
In 1569 vertrok Br. voorgoed uit Friesland, was in 1570 een der oprichters van
het Jezuïeten-college te Wilna en vestigde zich nog in hetzelfde jaar te Antwerpen,
waaruit hij in 1578 door de calvinisten verbannen werd, wegens zijn weigering om
de Gentsche Pacificatie te bezweren. Bij de verpleging van pestlijders werd hij zelf
te Leuven door die ziekte aangetast en bezweek er aan.
Zie: W. v a n N i e u w e n h o f f , Anske Bokke Bruynsma in Het Jaarboekje van
J.A. Alberdingk Thym 1903 en 1904.
Derks

[Bryer]
BRYER, een overigens onbekende schilder, die in 1790 het portret van den
amsterdamschen predikant Henr. van Herwerden schilderde (R. Vinkeles sc.).
Moes

[Bucq, Gerrit de]
BUCQ (Gerrit d e ), landschapschilder, geb. te Brussel omstreeks 1576, ondertrouwde
te Amsterdam 23 Juli 1605, wonend in de Wijdesteeg, met E l i s a b e t h L u c e . In
1613 en 1614 woonde hij te Hoorn maar 16 Oct. 1619 liet hij te Amsterdam 28
schilderijen verkoopen. Het is onzeker, of hij identisch is met G e r r i t d e B u k , die
in 1631 in het gild te Alkmaar kwam, daar 28 Dec. 1628 een kind liet begraven en
in 1636 te Amsterdam een testament maakte.
Zie: Obreen's Archief II, 28; VI, 37; T h i e m e u. B e c k e r , Allg. Lexikon bild.
Künstler, in voce.
Moes

[Budde, Hendrik]
BUDDE (Hendrik) kwam in 1725 als schilder in het gild te Haarlem, doch is later
naar Friesland vertrokken.
Zie: v.d. W i l l i g e n , Les artistes de Harlem 33.
Moes

[Budde, Johanna Alida]
BUDDE (Johanna Alida), geb. te Deventer in 1800, was een leerling van J.W.
Pieneman. Sedert 1833 was zij lid van de Kon. Academie van beeldende kunsten
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te Amsterdam. Op verschillende tentoonstellingen heeft zij genrestukken ingezonden.
J.C. Elink Sterk heeft een door haar geschilderd damesportret op steen gebracht.
Zie: I m m e r z e e l , in voce.
Moes

[Budel, Hubertus van]
BUDEL (Hubertus v a n ), wiens geboorte- en sterfjaar onbekend zijn, maar wiens
werkzaamheid valt in de 1e helft der veertiende eeuw, was afkomstig uit het bisdom
Luik (clericus Leodiensis dyocesis), waarschijnlijk uit het dorp Budel nabij Eindhoven.
Allereerst ontmoeten wij hem als klerk in dienst van Utrechts bisschop Jan van Diest.
Hij voert den titel van publicus auctoritate apostolica notarius en is als zoodanig
vele jaren werkzaam in de bisschoppelijke kanselarij. Daarbij klimt hij op tot hooge
geestelijke waardigheid. De bisschop benoemt hem 14 Juli 1327 tot rector der kerk
te Bolsward. Zijne parochianen weigeren echter hem, vreemdeling, te
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ontvangen, en reeds 6 Dec. 1327 zien wij van Budel aan den pastoor te Bolsward
beloven om afstand te doen, zoodra hij een beneficium met zielzorg zal hebben
verkregen. In 1333 vinden wij hem als pastoor van Axel vermeld, eenige jaren later
als scolasticus van het kapittel van St. Maria en als pastoor der utrechtsche Buurkerk.
Als zoodanig is hij in 1337 een der voornaamste stichters van het kapittel van St.
Joris te Amersfoort. Ten slotte wordt hij kanunnik ten Dom.
Tijdens zijn werkzaamheid in 's bisschops kanselarij was hij met financieel beheer
belast. De door hem daarbij gemaakte aanteekeningen zijn ons bewaard; wij danken
hieraan een over 1325-1330 loopend schuldregister en een huishoudregister van
1332.
Zie: S. M u l l e r F z ., De registers en rekeningen van het bisdom Utrecht
(1325-1336) (Werken Hist. Gen. N.S. dl. 53-54, 1889-91); Versl. en Meded. O. Vad.
Rbr. I, 19.
van Kuyk

[Bueken, Henrick]
BUEKEN (Henrick), glasschilder te 's Hertogenbosch, werkte in 1493/94 in de St.
Janskerk te dier stede naar cartons van Hier. Bosch.
Zie: P i n c h a r t , Archives I, 273.
Moes

[Buer, Albertus]
BUER (Albertus), ook B u e z genoemd, overl. 6 Juli 1439, was kartuizer, meester
in de schoone kunsten en medicinae doctor. Men vindt hem vermeld als prior te
Utrecht, Roermond, en Monichusen. Als prior te Utrecht, liet hij 24 Sept. 1424 een
afschrift maken van de bul van Bonifatius IX ten gunste der Kartuizers. Het schijnt,
dat hij toen visitator van de provincie was. Door het kapittel van 1426 werd hij tot
visitator der kloosters van Bern, Bazel, Freiburg en Straatsburg aangesteld. Ook
was hij prior te Bazel, ten tijde van het concilie aldaar, en stond hij bij de kardinalen
in hoog aanzien.
Zie: L e V a s s e u r , Ephemerides Ordinis Cartusiensis (Monstrolii, 1891-2).
Mulder

[Buesinck, Wilhelm Ludolf]
BUESINCK (Wilhelm Ludolf), schilder, geb. te München omstreeks 1634, woonde
in 1660 te Utrecht, toen hij 20 Nov. van dat jaar te Amsterdam ondertrouwde met
Maritje Ryxen.
Zie: Oud-Holland III, 72.
Moes

[Buizen, Jacobus van]
BUIZEN (Jacobus v a n ), geb. in 1693 en gest. 25 Febr. 1754 te Groningen, was
daar boekhouder van de stadswaag, maar wordt in een door J a c o b B o l t gerijmd
lijkvers als dichter en schilder geprezen.
Moes
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[Bulaeus, Justus Jacobus of Jacobi]
BULAEUS (Justus Jacobus of Jacobi), of B u e l a e u s , ook wel alleen onder den
naam J o o s t J a c o b s z voorkomend (vgl. G.D.J. S c h o t e l , De Academie te
Leiden (Haarlem 1875) 44) geb. 1580, gest. 23 Febr. 1611 te Leiden ‘ex lenta phtisi’,
nalatend een vrouw A n n a L i e f f r i n g (s) en veel kinderen, waarvan een,
K a t h a r i n a , 4 Mrt. 1607 te Warmond werd gedoopt. 30 Aug. 1595 werd hij als
alumnus van het Statencollege te Leiden ingeschreven (het gedrukte Album
studiosorum vermeldt Brielaeus, het origineel heeft echter beslist Buelaeus). Na
zich daar in verschillende vakken met ijver te hebben bekwaamd - ofschoon hij niet
altijd succesvol in zijn studiën was, 5 Mrt. 1598 werd hem, ‘habita disputatione
publica’ de graad van Magister door den academischen Senaat geweigerd - werd
hij in Sept. 1600, met bewilliging van Johan van Duvenvoorde, heer van Warmond
(wiens beurs, een royale, hij in 't collegium had gehad) door overheid en kerkeraad
van Rijnsaterwoude daarheen beroepen, als opvolger van den predikant Guillain
Zeghers van Wassenhoven, die naar Bodegraven was vertrokken. Tot Nov. 1603
heeft hij daar gestaan. Toen vertrok hij naar Warmond. In April 1607 ging hij vandaar
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naar Leiden, waar hij 5 Febr. tot subregent van het Statencollege was benoemd
geworden, wat hij tot zijn dood is gebleven. 30 Mei 1609 werd hem door de Staten
van Holland en Westfriesland voor eens, tot onderhoud van zijn oude moeder, een
som van 100 gulden geschonken, nadat in Febr. van datzelfde jaar, naar aanleiding
van zijn verzoek om verhooging van traktement, hem reeds door Curatoren en
Burgemeesters een gratificatie van gelijk bedrag was gegeven, en bovendien de
toezegging dat zijn moeder zou ontvangen zooveel als Bertius' moeder indertijd
gekregen had. Na zijn dood werd aan zijn weduwe op haar daartoe strekkend
verzoek ‘om haaren mans sal. getrouwen dienst’ nog een jaar het volle traktement
uitbetaald.
Zie: A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leiden 1897) 73 n. 2; L.D. P e t i t ,
Bibliographische lijst van werken van Leidsche hoogleeraren I (Leid. 1894) 138,
193; Resolutien bij de Staten van Hollandt en Westvrieslandt, genomen 1609: sub.
30 Mei; Brieven van het Statencollege in portefeuilles (Gemeente archief te Leiden,
Catal. door E l s e v i e r I, nrs. 209, 210); Resolutien van Curatoren sub vergadering
van 8, 9 en 10 Febr. 1609 en 8 Mei 1611; Acta senatus VIII, fol. 50 b
(Senaats-archief); V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het protestantsche
Vaderland, in voce waar hij echter verward wordt met J o h a n n e s B u l a e u s of
B e l a t u s . Deze - volgens G a r g o n (Nieuw Archief voor kerkgeschiedenis 1852,
34), die hem echter ook met Justus identifieert, een Duitscher - waarschijnlijk een
zoon van Justus, daar hij bij zijn inschrijving in het leidsche album, 16 Aug. 1602,
te Rijnsaterwoude geboren en 9 jaar oud wordt genoemd, werd 1624 in de classis
Leiden praeparatoir geëxamineerd, en ging 1 Juli 1627 als door de classis
Amsterdam gezonden predikant naar de nederlandsche kerk te Moskou. 17 Aug.
1635 was hij vandaar weer terug, want op dien datum liet hij zich te Leiden nog
eens inschrijven. Zijn plan was toen in Holland te blijven. Op de Zuid-Hollandsche
Synode van 1636 toch werd den verschillenden classis en kerken gerecommandeerd
hem aan een beroep te helpen. Dat daaraan gevolg werd gegeven blijkt niet. Vóór
1648 althans is hij weer te Moskou. Omstreeks 1650/51 is hij gestorven.
Terwijl Justus Bulaeus niets schreef, was deze Johannes de auteur van
Huyspostille ofte Predicatiën over de Sondaegsche Evangeliën, dat dikwijls herdrukt
is.
Zie: G.J. V o s A z n ., Voor den Spiegel der Historie. Amstels kerkelijk leven
(Amst. 1903) 180; W.P.C. K n u t t e l , Acta der Zuid- Hollandsche Synoden ('s Grav.
1908 v.v.) I, 128; II, 100; III, 214, 216, 269.
van Schelven

[Bulot, Johannes]
BULOT (Johannes), werd in 1640 te Alkmaar leerling van den schilder Arend Cinceer.
Zie: H o u b r a k e n II, 199; Obreen's Archief II 48.
Moes

[Bulthuis, Jan]
BULTHUIS (Jan), geb. te Groningen 30 Dec. 1750 en overl. 29 Mei 1801 in het
Gasthuis te Amsterdam, was in zijn geboorteplaats leerling van Wieringa en daarna
8 jaar lang van Jurriaan Andriessen te Amsterdam. Hier behaalde hij ook in 1785
de gouden medaille der Teeken-Academie. Na eerst behangsels geschilderd te
hebben, hield hij zich later bijna uitsluitend bezig met het teekenen van
stadsgezichten, die door K.F. Bendorp e.a. gegraveerd werden. Eenige door hem
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geteekende voorstellingen van gebeurtenissen uit zijn tijd zijn door C. Brouwer, C.
Bogerts, C. Philips Jr., R. Vinkeles e.a. gegraveerd. Zelf heeft hij in 1787 een blad
met dierstudies geëtst. Ofschoon hij lijdend aan jicht was, heeft hij kort
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vóór zijn dood nog een reis naar Groningen gemaakt.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 425.
Moes

[Bundel, Willem van den (1)]
BUNDEL (Willem v a n d e n ) (1), geb. te Brussel in 1575 en in 1623/24 te
Amsterdam overl., was daar in Maart 1600 gehuwd met S u s a n n a W i c a r t . Hij
komt in 1614 ook als kunsthandelaar, in 1620 als taxateur en in 1621 als vergulder
voor. Hij heeft landschappen geschilderd, die soms door Jan Nagel gestoffeerd zijn
en zeer zeldzaam voorkomen. Een met een voorstelling van den profeet Elias is in
het museum te Hildesheim.
Zie: Oud-Holland III, 186, 193; IV, 7; XVI, 145; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lexikon bild. Künstler, in voce (waar zijn leven verward is met dat van zijn zoon);
mededeelingen van Dr. A. B r e d i u s .
Moes

[Bundel, Willem van den (2)]
BUNDEL (Willem v a n d e n ) (2), zoon van den vorige, woonde in 1625 te Delft,
en was daar, na in 1631 ook eenigen tijd te Dordrecht en te Rotterdam vertoefd te
hebben, in 1634, 1635 en 1639 hoofdman van het gild. 11 Sept. 1642 woonde hij
in den Haag in de Vlamingstraat, maar toen in 1650 een nieuw register werd
aangelegd van de delftsche gildebroeders, werd hij als een der oudsten genoteerd.
In 1653 leefde hij nog.
Zie: Oud-Holland VIII, 204; Obreen's Archief I, 22 (waar hij v a n d e n B r a n d e l
genoemd wordt), 30, 31, 34, 44; Vl, 24.
Moes

[Buning, Gerardus]
BUNING (Gerardus), geb. omstreeks 1615, als zoon van L u b b e r t u s en T r i j n t j e
S c h u y r i n c k , studeerde eerst te Groningen (6 Aug. 1634), vervolgens te Leiden
(21 Dec. 1637), werd in 1652 secretaris van Groningen en was in de jaren 1650,
51, 54, 56, 57, 59, 60, 62 en 63 raadsheer aldaar, in 1652 gecommitteerde ter
admiraliteit van Harlingen en in de jaren 1655, 58 en 61 gedeputeerde der Staten
van Groningen, bovendien curator der groningsche hoogeschool in 1653, 54, 56,
57, 60, 62 en 63. Bij een oproer in 1657 werd zijn huis te Groningen geplunderd.
Hij werd 8 Juni 1639 te Groningen in ondertrouw opgenomen met H e n d r i k j e
P o l l i n g e , die hem vijf kinderen schonk.
van Epen

[Bunnik, Jacob van]
BUNNIK (Jacob v a n ), de broeder en reisgenoot van den volg., heeft veldslagen
geschilderd. In 1686 en 1688 is hij tot deken van het gild te Utrecht voorgedragen.
Zie: H o u b r a k e n III, 341; S. M u l l e r F z ., Utrechtsche schildersvereenigingen
132.
Moes
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[Bunnik, Jan van]
BUNNIK (Jan v a n ), geb. te Utrecht in 1654 en daar 6 Maart 1727 gest., was van
1668 tot 1671 leerling van Herm. Saftleven, maakte toen een reis door het Kleefsche,
werkte daarna nog eenigen tijd bij Gerard Hoet en aanvaardde eindelijk, vergezeld
van zijn broeder Jacob, een groote reis, die hem over Frankfort, Heidelberg, Spiers
en Straatsburg naar Zwitserland, en verder naar Italië bracht. In Genua werkte hij
bij Pieter Mulier en in Rome, waar hij in de bent K e t e l t r o m gedoopt werd, was
hij o.a. met Carlo Maratti bevriend. Na ook nog geruimen tijd te Napels vertoefd te
hebben, werkte hij acht jaar lang te Modena voor den hertog en kwam eindelijk in
1684 te Utrecht terug, zijn route genomen hebbende over Turijn en door Frankrijk.
Hij heeft voor verschillende kasteelen, o.a. voor het Loo, de Voorst en Zeist
landschappen geschilderd. Op het kasteel Middachten is nog een door hem in 1686
geschilderd gezicht op het oude kasteel, en in het museum te Utrecht een rotsachtig
landschap van 1712. Kort voor zijn dood bestolen, stierf hij in armoedige
omstandigheden.
Zie: H o u b r a k e n VII, 339-342.
Moes
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[Buns, Joannes]
BUNS (Joannes), een schilder van portretten en mythologische tafereelen, heeft
vermoedelijk ook in Nederland gewoond, daar zoowel Joannes Blasius als Pieter
Rixtel werken van hem bezongen hebben, maar in 1669 en 1670 woonde hij te
Keulen. Hij ontwierp in eerstgenoemd jaar een door E. de Ordoni gegraveerde
zinneprent op het burgemeesterschap van Franz Brassaert en schilderde in 1670
het portret van Wilh. Lovius dat thans in het administratiegebouw van het ‘Schulund
Stiftungsfonds’ te Keulen hangt. Twee voorstellingen van Venus zijn in 1660 en
1661 door Joannes Blasius bezongen.
Zie: J. B l a s i u s , Geslachtboom 139, 236; P. R i x t e l , Mengelrijmen (1717) 102;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lexikon bild. Künstler, in voce.
Moes

[Burch, Jan ter]
BURCH (Jan t e r ), geboren te Buren, werd in 1624 te Utrecht leerling van den
schilder Paulus Moreelse.
Zie: S. M u l l e r F z ., Utrechtsche Schildersvereenigingen 118.
Moes

[Burch, Albertus van der]
BURCH (Albertus v a n d e r ), geb. te Delft in 1672, was de zoon van C h r i s t i a e n
v a n d e r B u r c h en M a r g a r e t h a S c h o o n h o v e n , en door de laatste
verwant met David Beck. Hij was een leerling van Jan Verkolje, en na diens dood
(1693), van Adriaan van der Werff, bij wien hij tot 1696 bleef. Toen maakte hij een
reis door Duitschland en werd te Düsseldorf, zeker op een aanbeveling van zijn
meester, door den keurvorst met onderscheiding ontvangen. 19 Mei 1698 kwam hij
in het gild te Delft. Zeker leefde hij nog in 1729, maar vermoedelijk is een portret
van Anna de Witt in het haagsche Gemeentemuseum, gemerkt ‘A. van der Burg
1745’, ook van zijn hand. Overigens heeft hij historische tafereelen en genrestukken
geschilderd. In zijn jeugd heeft hij een zwartekunstprent van zijn eigen portret
gemaakt.
Zie: B o i t e t , Beschryvinge van Delft (1729) 791-793; Obreen's Archief I, 103.
Moes

[Burch, Jan van der]
BURCH (Jan v a n d e r ), glasschilder te Utrecht in het begin der 17de eeuw, was
daar in de teekenschool samen met Crispijn de Passe Jr. Hij was de leermeester
der glasschilders Alexander Westerhout en Jan Gerritsz. van Bronckhorst.
Zie: C r . d e P a s s e , 't Light der teeken- en schilderkunst (Amst. 1643) voorrede;
J. W a l v i s , Beschrijving van Gouda (1713) II, 89; d e B i e , Gulden Cabinet 278.
Moes

[Burcht, Isaac van der]
BURCHT (Isaac v a n d e r ), was in 1644 te Middelburg leerling van den schilder
Hendrick van Schuylenburch.
Zie: Obreen's Archief VI, 172.
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Moes

[Burckel, C.P. van]
BURCKEL (C.P. v a n ) is de schrijver van een gedicht Tot lof van Robbert Robbertsz.
en sijn Sichtbare Kerck, als inleiding geplaatst vóór een herdruk van het boekje van
R.R., in 1646 door Arent Sjoerdsz. te Statum uitgegeven.
Zie: B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers III, 178.
Burger

[Burckhardt, Johan Christiaen]
BURCKHARDT (Johan Christiaen), geb. te Leiden omstreeks 1769/70, liet zich 9
Mei 1789 als schilder in het album der leidsche universiteit inschrijven.
Zie: Alb. Stud. Acad. L.-B. kol. 1163.
Moes

[Burckmann, F.J.]
BURCKMANN (F.J.), geb. in Beieren 1761, was een zeer verdienstelijk
miniatuurschilder te Amsterdam, die daar in 1806 nog werkzaam was. Zijn in 1791
geschilderd portret van admiraal van Kinsbergen, in het bezit van J.S.B.A. baron
van Ittersum te 's Gravenhage, is door R. Vinkeles gegraveerd. Van een later portret
van denzelfde heeft Ch.H. Hodges een prachtige zwarte-
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kunstprent gemaakt. In de collectie de Stuers te 's Gravenhage zijn verschillende
fraaie portretminiaturen van zijn hand. Hodges heeft zijn portret geschilderd.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 104; Oud-Holland XIX, 243.
Moes

[Bureau, Jacques]
BUREAU (Jacques) is de teekenaar van een Carte representant la disposition dans
la quelle l' Armee navale des Anglois est venu bombarder Dieppe, die bewaard
wordt in het archief van den Generalen Staf te 's Gravenhage. Toen hij in 1705 een
titelblad graveerde voor een Cyfferinge uyt Mr. Bartjens noemde hij zich Fransche
schoolmeester.
Moes

[Buren, Nicolaas van]
BUREN (Nicolaas v a n ), of B u r e n u s , geb. te Arnhem 1578, Jezuïet geworden
1596, overl. te Brugge (of Antwerpen?) 18 Oct. 1619. Hij was werkzaam in de zielzorg
en vertaalde verschillende werkjes van ordebroeders in het Nederlandsch o.a.: De
titulen der Calvinisten beschreven (Antwerpen 1619) van M a r t . B e c a n u s en
een 5-tal ascetische schriften van F r a n c A r i a s , R o b . B e l l a r m i n o , L u c .
P i n e l l i en F u l v . A n d r o t i o . De gissing van v.d. A a II, 485, dat hij quietistische
gevoelens was toegedaan, is geheel uit de lucht gegrepen.
Zie: C. S o m m e r v o g e l , Bibl. d.l. Comp. de Jésus II, 385.
van Miert

[Burg, Adriaan van der]
BURG (Adriaan v a n d e r ), geb. te Dordrecht 21 Oct. 1693 en aldaar 30 Mei 1733
gest., volgde zijn meester Arn. Houbraken 1709/10 naar Amsterdam, maar toen hij
24 Nov. 1715 trouwde met C o r n e l i a D r i e w e g e n , woonde hij weer te Dordrecht
en wel in den Kromelleboog. Hij kreeg naam als portretschilder, zoodat de hertog
van Arenberg hem in 1728 naar Brussel ontbood om door hem geschilderd te
worden. In Dordrecht schilderde hij in 1731 een regentenstuk van het Gast- of
Ziekenhuis, thans in het museum daar, en in 1732 een muntersstuk, dat niet meer
aanwezig is. Voorts zijn er in particulier bezit hier en daar nog portretten van zijn
hand en is er in het museum te Hermannstadt een damesportret voorgesteld als
Diana. Zijn portret van den beeldhouwer Hendr. Noteman (1731) is door J.C. Bendorp
voor het werk van v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n gegraveerd. Behalve portretten
heeft hij ook historische tafereelen en genrestukjes geschilderd. Een Heilige Familie
en een Jupiter en Antiope zijn door J. Holaert in zwarte kunst gegraveerd. Een
drinkend man is in de coll. Schagerström te Stockholm. Hij zelf schijnt zeer
ingenomen geweest te zijn met zijn voorstelling van den garnalenboer Ary Buurman,
daar hij dat stuk in 1730 op zijn door P. Tanjé en Aart Schouman gegraveerd
zelfportret afgebeeld heeft. In het laatst van zijn leven woonde hij in het
Steegoversloot. De beide door K r a m m genoemde etsen zijn waarschijnlijk niet
van zijn hand. Aart Schouman en Cornelis Greenwood waren leerlingen van hem.
Zie: v. G o o l II, 212-215; Oud-Holland VI, 78-80; M a r t i n e n M o e s , Oude
Schilderkunst in Nederland (1912) 43.
Moes
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[Burg, Dirk van der]
BURG (Dirk v a n d e r ), landschapschilder, geb. te Utrecht in 1723 en daar in 1773
gest., teekende gezichten op dorpen en kasteelen, waarvan er eenige door J. Hiltrop
gegraveerd zijn. In het prentenkabinet te Amsterdam is een door hem in 1763
geteekend gezicht op het kasteel Voorstonden bij Brummen.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 180, 181.
Moes

[Burger, Combertus Pieter]
BURGER (Combertus Pieter), geb. 25 Apr. 1825 te Rotterdam uit het huwelijk van
Dionijs
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B u r g e r , cargadoor en consul van de Vereenigde Staten v. Noord-Amerika, en
A n n a v a n R i j c k e v o r s e l ; overl. 15 Jan. 1908 te Leeuwarden. Hij studeerde
van 1843-47 aan de delftsche academie en van 1847-49 aan de hoogeschool te
Leiden, waar hij 20 Dec. 1851 tot phil. nat. dr. promoveerde op een diss.: de Solutione
problematis Keppleriani. Achtereenvolgens was hij lector aan het instituut van
Kinsbergen te Elburg (1849-53), leeraar aan het gymnasium te Gouda (1853-58),
leeraar aan 't gymn. te Zutphen (1858-59), leeraar a.d. delftsche academie (1859-64),
hoogleeraar a.d. Polytechnische School (1864-67) en directeur der rijks hoogere
burgerschool te Leeuwarden (1 Sept. 1867 - 1 Nov. 1892). Hij was gehuwd, 9 Juli
1852, met M a r i a A g n e s H a a s l o o p W e r n e r , dochter van H e i n r i c h
G o t t f r i e d H a a s l o o p W e r n e r (zie Levensber. Letterk. 1865, 137) en
J e a n n e v a n d e r U p w i c h , uit welk huwelijk van 1853-1869 zeven zoons en
vijf dochters geboren werden, waarvan vijf zoons en eene dochter thans nog in
leven. Zijne vrouw overl. in 1881; 15 Febr. 1883 hertrouwde hij met M a r i a L o u i s e
S u r i n g a r , dochter van den bekenden uitgever G.T.N. S u r i n g a r en A l i d a
Baudina Koopmans.
In de onderwijswereld was prof. Burger (hij had bij zijn benoeming tot directeur
der R.H.B. te Leeuwarden zijn hoogleeraarstitel behouden) een man van gezag. Bij
herhaling was hij voorzitter van de Vereeniging van leeraren aan inrichtingen van
M.O., die hem later tot haar eerelid benoemde. Meermalen had hij zitting in de
akte-examen-commissies voor wiskunde M.O., later ook in de
eindexamen-commissies der gymnasiën. Hij was een uitnemend paedagoog en
heeft de school, waaraan hij 25 jaar zijn beste krachten heeft gewijd, tot grooten
bloei gebracht. Na het zilveren feest dier school trok hij zich in het ambteloos leven
terug, maar bleef in de stad zijner inwoning voor het onderwijs werken, vooral ook
als lid van de plaatselijke schoolcommissie. Nog op 80-jarigen leeftijd nam hij het
initiatief tot een onderzoek naar de intellectueel-achterlijke kinderen, waarvan de
vruchten voor een goed deel zijn neergelegd in het onder zijn geschriften genoemde
Rapport.
Van Burgers geschriften vermelden wij: Gronden der wiskundige aardrijkskunde.
Leiddraad bij het onderwijs in de Cosmographie. Met figuren (1860; 6de dr. bew.
door Dr. F.G. G r o n e m a n 1893); Iets over onmeetbare getallen en bekorte
rekenwijzen bij het werken met decimale breuken (1865; 2e dr. 1872); Hooger en
middelbaar onderwijs, met het oog op het aanhangige wetsontwerp op het H.O.
(1875); Gedenkboek van de Rijks Hoogere Burgerschool te Leeuwarden gedurende
de eerste 25 jaren van haar bestaan (1893); Honderd jaar van het Natuurk.
Genootschap te Leeuwarden (1895) en Rapport in zake onderwijs aan achterlijke
kinderen (1905; dit laatste in vereeniging met D r . J.C. S c h r e u d e r ).
Zijn portret is gelithografeerd door J.P. Berghaus.
Zie: Leeuw. Cour. 16 Jan. 1908 en Verslag van de R.H.B. te Leeuwarden,
uitgebracht door Burgers opvolger aan deze inrichting, D r . J. A r i ë n s K a p p e r s .
Zuidema

[Burger, Dr. Dionijs (1)]
BURGER (Dr. Dionijs) (1), geb. te Rotterdam 4 Febr. 1820, overl. te Amersfoort 31
Oct. 1891, broeder v.d. voorg. Hij was de derde drager van dien naam. Zoolang zijn
grootvader D i o n i j s (1747-1834) in leven was, noemde zijn vader (1788-1860)
zich ter onderscheiding D. Burger Junior. Na 1834 duidt D. Burger den vader, D.
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Burger Jr. den zoon aan; deze liet op zijn beurt na 1860 het toevoegsel weg, wat
wel eens aanleiding geeft, dat zijne latere werken aan een anderen auteur worden
toegeschreven dan de vroegere.
Hij was de oudste van een achttal broeders en zusters, en was de eerste van de
familie, die zich aan de studie wijdde. Na eerst de fransche school doorloopen te
hebben, kwam hij in het voorjaar van 1833 op het Erasmiaansch Gymnasium en
verliet deze school als primus zijner klasse. Hoewel het zijn wensch was geweest
predikant te worden bij de Remonstrantsche Broederschap, deed een spraakgebrek
hem besluiten niet in de theologie te gaan studeeren en werd hij 11 April 1838 te
Leiden ingeschreven als student in de letteren. Niet alleen op de grieksche en
latijnsche letteren legde hij zich hier toe, maar eveneens op de oostersche talen.
De faculteit der letteren en wijsbegeerte kende aan zijn antwoord op een
philosophische prijsvraag 24 Dec. 1841 de gouden medaille toe en 1 Mei 1843
promoveerde hij summa cum laude op een dissertatie de Theaeteto Platonis dialogo.
Na korten tijd repetitor geweest te zijn te Leiden, vestigde hij zich als privaatdocent
te Amsterdam en besteedde verder zijn tijd aan eigen studie als resultaat waarvan
verschillende geschriften het licht zagen o.a. vertalingen van Phaedo, Theaetetus
en Republiek van P l a t o , die van 1845 tot 1849 verschenen. Daar hij op den duur
echter de voorkeur gaf aan een vaste betrekking, solliciteerde hij in 1850 naar het
conrectorschap aan de latijnsche school te Doesburg en slaagde hij in zijn sollicitatie.
Het beperkte aantal leeraren was oorzaak, dat hij hier behalve Grieksch en Latijn
ook Wiskunde, Hebreeuwsch en Arabisch te doceeren had. Tot 1857 bleef hij te
Doesburg en vond in zijn drukken werkkring toch nog gelegenheid tot het uitgeven
van verschillende werken als: Hebreeuwsche Rudimenta (1852), een Commentarius
in Ecclesiasten (1855) en een vertaling van A u e r b a c h s Ein Denkerleben.
Bovendien verschenen verschillende boekbeoordeelingen van hem in de Gids en
de Letteroefeningen. Uit zijn brieven blijkt, hoe hij zich even gemakkelijk bewoog
op het gebied van theologie, geschiedenis en wiskunde, als op dat van wijsbegeerte
en letteren. Plato bleef hem het meest bezighouden, doch in de geheele geschiedenis
en het geestelijk leven van de oudheid was hij thuis en een gids voor velen. Ook
legde hij zich nog toe op het Nieuw-Grieksch, wat hem het eerelidmaatschap
bezorgde van den letterkundigen kring Byron te Athene. In 1857 volgde zijn
benoeming tot rector aan de latijnsche school te Amersfoort, welke betrekking hij
tot 1886 bekleedde, om daarna als ambteloos burger daar te blijven wonen.
Hij heeft daarbij de voldoening gehad, de school zich te zien ontwikkelen eerst
tot een progymnasium, later tot een volledig gymnasium overeenkomstig de nieuwe
hooger-onderwijswet.
Hij was 23 April 1846 te Zutphen gehuwd met A n t o n i a J a c o b a O c k e r s
C a u . Uit dit huwelijk zijn vijf zoons en acht dochters gesproten. De oudste zoon,
I w a n B o n i f a c i u s (1848-1892), heeft te Leiden in de rechten gestudeerd, en is
later bij de rechterlijke macht in Indië opgeklommen tot President van den Landraad
te Probolingo. De tweede, D i o n i j s (1852-1896), heeft zich met succes aan de
indische cultures gewijd, als directeur van eene onderneming te Soekaboemi. De
derde, C o m b e r t u s P i e t e r (1855-1892) heeft te Leiden in de geneeskunde
gestudeerd, is in 1881 tijdens den transvaalschen
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vrijheidsoorlog met het Roode Kruis naar Zuid-Afrika gegaan en daarna praktiseerend
geneesheer geweest te Rotterdam. Van de dochters is de oudste getrouwd met
den remonstrantschen predikant H. Kalff, de tweede met Mr. T. van Hettinga Tromp
te Leeuwarden. Twee zoons en drie dochters zijn nog in leven.
Naast de waarneming zijner drukke betrekking en de zorg voor zijn gezin nam
Burger ook deel in wat in zijn woonplaats omging. Hij was bepaaldelijk een
steunpilaar van de kleine remonstrantsche gemeente.
Door dankbare leerlingen werd een grafmonument op zijn laatste rustplaats
opgericht, waarop de woorden: ‘Disce puer virtutem ex me verumque laborem’ een
schoon getuigenis afleggen van zijn karakter en werkzaamheid.
Zijn voornaamste werken zijn: Kant's wijsbegeerte kortelijk verklaard ('s Gravenh.
1881, een paar malen herdrukt); Handleiding om het nieuw Grieksch te leeren
spreken, met medewerking van T h .N. P h l o g a ï t i s (Deventer 1879); De zedekunde
volgens de beginselen der leer van Herbart (Amersf. 1872); Locke's bewijs voor het
bestaan van God (Amersf. 1872); Redelijk geloof (Zalt-Bommel 1871); Alcibiades,
Franciscus van Assisi en Heinrich Zschokke als typen van drie tijdperken voorgesteld
(Amst. 1864); De redevoering van Demosthenes voor Ktesiphoon of over den krans
(Amersf. 1886).
Zijn portret is gelithografeerd door J.P. Berghaus.
Zie: S c h e l t e m a in Levensber. Letterk. 1894, 120-160 met een lijst van zijn
geschriften en F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n , Biogr. Woordenb.
Moquette

[Burger, Dionijs (2)]
BURGER (Dionijs) (2), geb. 10 Juli 1853 te Elburg, gest. 10 Dec. 1875 te
Leeuwarden, zoon van Combertus Pieter (kol. 276) en Maria Agnes Haasloop
Werner, promoveerde in 1869 van het gymnasium te Leeuwarden, legde in 1871
het eindexamen van de hoogere burgerschool af, studeerde vervolgens te Leiden,
hoofdzakelijk in de dierkunde, onder leiding van prof. Selenka, en zette na zijn
doctoraal examen (1874) deze studie voort achtereenvolgens te Tübingen onder
Leydig, en te Marburg onder Greeff. Bij zeer buitengewone verstandelijke gaven
had hij een zwak lichaam; hij kwam in 1875 ziek terug en stierf na enkele maanden.
Wat gereed was van zijne onderzoekingen ‘over het buikvat der Lepidoptera’ is na
zijn dood door prof. C.K. Hoffmann uitgegeven in Niederl. Arch. f. Zoologie Bd. III:
2 (Sept. 1876) 97 met een kort levensbericht.
Burger

[Burger, Dirk]
BURGER (Dirk), geboren te Schoorl, was chirurgijn aan de Groote Sloot in de Zijpe.
Van hem verscheen te Hoorn in 1710: Chronyk van de Stad Medenblik, behalve
over die stad veel over Noord-Holland bevattende, zeer vermeerderd door hem
weder uitgegeven te Hoorn 1728. Voorts vinden wij vermeld een herdruk te Hoorn
o

in 2 dln. 1736 en een Vervolg aldaar 1738; dit alles in kl. 8 . Van Chronyk en Vervolg
zag een nieuwe uitgaaf, nog met een Aanhangsel vermeerderd, het licht te Hoorn
o

1767 in 4 . Een ander werk was van hem Chronyk Van de gantsche oude
Heerlykheydt van het Dorp Schagen (Amst. 1710 en Hoorn z.j., herdrukt te Hoorn
o

o

1736, alles in kl. 8 ., en opnieuw uitgegeven te Hoorn 1767 in 4 .). Nog zag van
hem het licht z.j. bij Gerrit Welhem te Alkmaar: Opschriften der Klocken in Noord-
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Holland, in 12 . Hij leverde ook Het Schoorlder Kronyk, dat lange jaren onder dien
naam, en nog in 1779 hem als schrijver noemende, de 2laatste katerntjes vormde
o
van een 16 . zak-almanak, en
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aanvankelijk vele bijzonderheden over Noord-Holland bevatte, maar, dezelfde grootte
behoudend, die allengs verloor naarmate de jaren en de gebeurtenissen toenamen.
Bruinvis

[Burgersdijk, Leendert Alexander Johannes]
BURGERSDIJK (Leendert Alexander Johannes), 11 Mrt. 1828 te Alfen a.d. Rijn
geb. en 15 Jan. 1900 te Apeldoorn overl. Hij studeerde a.d. hoogeschool te Leiden
en promoveerde 19 Juni 1852 tot Philos. Nat. Dr. op een diss.: Annotationes de
quibusdam Crustaceis indigenis. In ditzelfde jaar werd hij leeraar, later hoogleeraar
aan de Kon. Mil. Academie te Breda; in 1864 leeraar in de natuurlijke historie a.d.
in dat jaar opgerichte H.B.S. te Deventer en hoogleeraar in datzelfde vak aan het
zoogenaamde ‘Zesde Studiejaar’ (voor a.s. apothekers enz.). Twee jaar later werd
hij tot directeur der deventer H.B.S. benoemd, welke betrekking hij in 1876 neerlegde,
om weer enkel als leeraar in de nat. historie op te treden, aan H.B.S. en gymnasium
beide. Het jaar daarop werd hij ook leeraar in de cosmographie a.d.
Burgeravondschool te Deventer. In 1897 werd hij gepensionneerd en vestigde zich
metterwoon te Apeldoorn.
Burgersdijk was een man van buitengewone begaafdheid en bekwaamheid. Als
natuurkundige schreef hij, behalve bijdragen in tijdschriften en studieboeken voor
de natuurl. historie: De dieren. Afgebeeld, beschreven en in hunne levenswijze
geschetst (1862-73, 3 dln.), en Blikken in den bouw, het leven en de ontwikkeling
der lagere dieren (1877); voorts bewerkte hij met T.C. W i n k l e r en D. C o s t e r
een Schoolatlas voor de Nat. historie (1866; 5de dr., door Burgersdijk alleen, 1892).
Als letterkundige leverde hij een volledige vertaling van al de Werken van W i l l i a m
S h a k e s p e a r e , met volledige en verklarende aanteekeningen; (12 dln. 1884-89;
2de dr. geillustr. in 6 dln. 1894-95; 3de dr. in 2 dln. 1897-8; 4de dr. 1903-4, 8). Meer
dan iemand heeft hij er toe bijgedragen om de tooneelstukken van dezen engelschen
dichter ten onzent algemeen bekend te maken. Ook verschillende grieksche tragedies
heeft B. in het nederlandsch overgebracht; zoo gaf hij een vertaling van den
Prometheus van A e s c h y l u s (de Gids 1880, III, 317), van de Zeven tegen Thebe
(1891, III, 201), van de Perzen (1893, IV, 326) en van den Agamemnon (in 't
Programma v. het Dev. gymnasium 1887). Eerst na zijn dood, in 1903, verscheen
de volledige vertaling in de versmaat van 't oorspronkelijke van de Treurspelen van
A e s c h y l u s en S o p h o c l e s , voortgezet en voltooid door zijn zoon D r . L.A.J.
B u r g e r s d i j k J r . (nieuwe uitg. 1910). Nog leverde hij in de Gids (1896, II, 346)
een vertaling van V e r g i l i u s '. Moretum, onder den titel Kruidmoes; een vroege
morgen uit het leven van een Romeinsch boertje, herdrukt met eenige door den
vertaler in handschrift nagelaten verbeteringen in het weekblad Buiten 1909, 47.
Hoe groot de bewondering was voor den genialen en onvermoeiden werker, bleek
o.a. bij de viering van zijn 70sten verjaardag, 11 Mrt. 1898, toen hem uit alle oorden
des lands door mannen van wetenschap en kunst blijken van hulde werden gebracht.
Zie: Eigen Haard 1900, 110 (met portr.) en Tooneel XXIX, 49. Een portret van Dr.
B. als losse plaat komt voor in De Lantaarn V (1889) 3, geteekend door Jan van
Essen. Voorts bestaan: een klein geschilderd portret in huisgewaad aan de schrijftafel
zittend, door Isaac Israels en een bronzen plaquette door Charles van Wijk, in Juni
1901 door eenige vrienden en vereerders aangeboden aan B.'s dochter Johanna.
Zuidema
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[Burgh, R. van]
BURGH (R. v a n ), een overigens onbekend stillevenschilder in de tweede helft der
17de eeuw van wien een stuk met zeevisschen in het Rijksmuseum Amsterdam is.
Moes

[Burgh, Cornelis Jacobsz. van der]
BURGH (Cornelis Jacobsz. v a n d e r ), schilder, is in 1640 in den Haag geb. en
ondertrouwde te Amsterdam 26 Juli 1659, daar wonend in de Runstraat, met
A n n e t j e H e n d r i c k s d r . R i e r s . In 1670 woonde hij te Maassluis, maar in
1674 weer te Amsterdam.
Zie: Oud-Holland III, 72; T h i e m e u n d B e c k e r , Alg. Lex. bild. Künst., i.v.
Moes

[Burgh, Hendrick van der]
BURGH (Hendrick v a n d e r ) trad 25 Jan. 1649, komende van elders, in het gild
te Delft, maar was in Oct. 1658 lid van het leidsche gild. 1 Mei 1659 vertrok hij uit
Leiden, maar 31 Febr. 1663 betaalde hij er weer zijn gildegeld, terwijl hij 8 Dec.
1664 weer als lid van het delfsche gild werd ingeschreven. Hij heeft bijbelsche
tafereelen en genrestukken geschilderd. In de coll. Steengracht op Moylant bij Kleef
is van hem een schildersatelier.
Zie: Obreen's Archief I, 42, 43, 70; V, 221, 222; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg.
Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Burgh, Jan van der]
BURGH (Jan v a n d e r ), glasschilder te Utrecht in het midden der zestiende eeuw,
gehuwd met G e e r t r u y d N o b e l , een dochter van den schilder Jan N.
Zie: K r a m m , 1202.
Moes

[Burghart, Jacob]
BURGHART (Jacob), een overigens onbekend plaatsnijder, omstreeks het midden
der 17de eeuw, van wien een groot portret van Menno Simons uitgegeven is door
Petrus Grooten. Niet uitgesloten is de mogelijkheid, dat hij in Oost-Friesland gewoond
heeft. Zijn geteekend portret is in de coll. Gerritsen te 's Gravenhage.
Moes

[Burgindis, Bartholomeus van]
BURGINDIS (Bartholomeus v a n ) betaalde 14 April 1663 zijn contributie aan het
haagsche gild als leerling van Willem Doudyns.
Zie: Obreen's Archief V, 146.
Moes

[Burgvliet, Lukas]
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BURGVLIET (Lukas), ged. 28 Jan. 1676 te Leiden, overl. 25 Nov. 1745 te Rotterdam,
was een zoon van G e r r i t B u r g v l i e t en van C o r n e l i a v a n d e r K e m p .
Volgens het getuigenis van Dirk Smits was hij ervaren in de zang-, speel- en
dichtkunst. Na zijn dood gaf zijn zoon zijn nagelaten gedichten uit onder den titel
Stichtelijke Gedichten (Rott. 1747). In 1753 bezorgde Dirk Smits een tweede uitgave.
Hij huwde 21 Maart 1703 te Rotterdam met M a r i a M a r t i n a d e B e r g h . Uit
dit huwelijk werden o.a. twee zoons geboren, die zich in de muziekwereld van dien
tijd naam gemaakt hebben: A d r i a n u s , ged. 8 Nov. 1707 te Rotterdam, werd in
1732 tot klokkenist in zijn vaderstad benoemd. Volgens zijn instructie moest hij elken
Dinsdag en Zaterdag van 11-12 uur de klok in den toren van de Groote Kerk bespelen
en elken Donderdag van 12-1 uur die van het stadhuis. Zijn broeder G e r a r d u s ,
ged. 28 Febr. 1713 te Rotterdam, wordt in 1761 organist te Rotterdam genoemd.
Beiden schijnen zich echter later elders gevestigd te hebben.
Zie: D i r k S m i t s , Nagel. Ged. I, 295; S i b m a c h e r Z i j n e n in Rotterdam in
den loop der eeuwen III: 36; Navorscher XXV, 555.
Moquette

[Bury, Henri Arnold]
BURY (Henri Arnold), zoon van H e n r i , chef mineur te Luik en geb. aldaar 25 Juli
1806 en overl. te Maastricht 8 Dec. 1852, was eerst proot bij een drukker te Brussel
en daarna eerste bediende in een boekhandel te Luik (1824). Toen in 1827
verschillende bekende advocaten te
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Maastricht, aan wier hoofd zich bevonden M.J. Jaminé, later lid van het Nationaal
Congres te Brussel, en de dichter Theodoor Weustenraad, een politiek dagblad
stichtten om de liberale beginselen te verdedigen en het nederl. gouvernement te
bestrijden, werd Bury geroepen om het materieel gedeelte te besturen van dit blad,
dat l'Eclaireur politique werd genoemd en in folio werd gedrukt bij de wed.
L e f e b v r e . Bury werkte er weldra zelf aan mede doch het blad verscheen maar
korten tijd, daar het vervolgd werd door de agenten van het gouvernement en de
ernstige en kalme Limburger zich ongerust maakte wegens de omverwerpende
theorieën van het blad. Het laatste nummer verscheen 31 Maart 1829. Onderwijl
huwde Bury de dochter van de wed. L e f e b v r e en werd aldus het hoofd van de
voornaamste drukkerij te Maastricht. Weldra verscheen een nieuw blad, ook
l'Eclaireur genoemd, maar in kleiner folio formaat en voornamelijk aan advertentiën
gewijd, maar de staat van beleg van Maastricht in 1830 afgekondigd deed ook het
bestaan van deze courant ophouden. In 1835, toen men minder streng werd, mocht
hij een: Aankondigingsblad der Provincie Limburg tweemaal in de week uitgeven,
mits zich onderwerpende aan de censuur van den kapitein-commissaris van politie.
Na het ophouden van den staat van beleg deed Bury 5 Juli 1839 verschijnen: Journal
du Limbourg, feuille politique, commerciale, littéraire et administrative. Dit blad nam
1 Juli 1840 den naam aan van Journal du Limburg, feuille politique, commerciale
et littéraire, bij welken titel 1 Januari 1852 nog de woorden: de Maestricht kwamen.
Het blad was gematigd liberaal.
Zie: (U. C a p i t a i n e ) in Nécrologe Liégeois pour 1852 (Liége 1853) 14-17.
Flament

[Bus de Gisignies, Léonard Pierre Joseph burggraaf du]
BUS DE GISIGNIES (Léonard Pierre Joseph burggraaf d u ), geb. 1 Maart 1780 op
kasteel Dottignies (West-Vlaandn.), overl. 31 Mei 1849 te Oost-Malle (Kempenland),
zoon van P.I.J. d u B u s en M.T h .B. V u y l s t e k e d e G i s i g n i c s , volbracht
zijn studiën in de rechten aan de universiteit te Douai. Hij wenschte, zoolang België
tot het fransche keizerrijk behoorde, buiten elke officieele positie te blijven, maar,
gewaarschuwd dat zijne houding hem verdacht zou maken, nam hij 30 April 1813
de benoeming aan tot eersten adjunct-maire van Doornik. Toen de troepen van den
hertog van Saksen-Weimar de stad hadden bezet, werd hem de betrekking van
maire aangeboden, maar hij bedankte, omdat hij zich nog gebonden achtte door
den eed aan den keizer, die nog geen afstand van de regeering had gedaan.
Na de oprichting van het koninkrijk der Nederlanden benoemde de belg.
gouvern.-gen. de Vincent hem 18 Mei 1814 tot commissaris van het arrondissement
van Kortrijk; 19 Sept. 1815 werd hij door West-Vlaanderen afgevaardigd als lid der
Tweede Kamer; hij nam een werkzaam deel aan den arbeid der commissie, belast
met het opmaken van een ontwerpwet op de nationale militie; in de zitting 1818-1819
was hij president der Tweede Kamer; 7 Maart 1820 werd hij benoemd tot gouverneur
der provincie Antwerpen en 1 Febr. 1823 tot gouverneur der provincie Zuid-Brabant.
10 Aug. 1825 werd d.B., met behoud zijner functie, die inmiddels door een ander
zou worden waargenomen, benoemd tot commissarisgen. des konings over
Ned.-Indië. 28 Sept. van Texel vertrokken, trad hij 4 Febr. 1826 als zoodanig op;
het dagelijksch bestuur bleef opgedragen aan de indische reg. met den
luit.-gouv.-gen. H.
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Merkus de Kock (zie in dit deel), die sinds 1822 die waardigheid bekleedde.
De zending van d.B. met uitgebreide volmacht naar Indië had ten doel bezuiniging
en onderzoek; zij vond haar oorzaak in de overtuiging, sinds 1824 in Nederland
gevestigd, dat in de indische administratie, waar de jaarlijksche uitgaven de
inkomsten overtroffen, niet de gewenschte orde heerschte, dat zij op te ruimen voet
was ingericht en dat de richting van het bestuur aldaar strijdig was met de beginselen,
door de commissn.-genl. van 1816-1819 aangenomen.
De taak van d.B. was zeer moeielijk; vooreerst was het bekend, dat zijne zending
plaats had naar aanleiding van het bestuur van Bn. van der Capellen (I kol. 569),
die in Indië zeer bemind was en de algemeene achting genoot. Dan moest zijn
hoofdstreven: bezuiniging, dat gepaard ging met ontslag van talrijke ambtenaren,
wel ontevredenheid wekken, terwijl dat streven in hooge mate belemmerd werd
door den zes maanden vóór zijne komst in Batavia uitgebroken opstand in
Midden-Java, waaromtrent bij zijne uitzending in Nederland niets bekend was en
waarvan de onderdrukking groote uitgaven vorderde.
Daarbij kwam, dat gedurende het geheele verblijf van d.B. op Java de verhouding
tusschen hem en den luit.-gouvern.-gen. zeer moeielijk was; meende d.B., dat de
Kock hem niet uit eigen beweging voldoende adviezen gaf en dat de oorlog in
Midden-Java door eene verkeerde leiding gerekt werd, deze beweerde van zijne
zijde, dat niettegenstaande al de door hem aangewende moeite, het hem niet gelukt
was het vertrouwen van d.B. te winnen. Hield d.B., ingevolge zijne instructie
bezuiniging steeds op het oog, de Kock gevoelde daarvoor uit den aard der zaak
minder en stelde de militaire eischen op den voorgrond. Vermoedelijk heeft de
omstandigheid, dat de Kock veel op het oorlogsterrein en dus niet in de nabijheid
van d.B. was, er toe bijgedragen, dat hierin geene verbetering kwam. Ook was de
verhouding van d.B. tot de indische regeering in den aanvang zeer gespannen; later
- ook door wijziging in haar samenstelling - verbeterde die.
Bij al zijne handelingen hield d.B. zich steeds strikt aan de instructiën hem door
den koning verstrekt en hij bracht den min. v. kol. steeds met de meeste
nauwgezetheid op de hoogte van alles wat door hem overwogen en bevorderd werd.
Hij was een vriend van openbaarheid, sterk in zijn bewustzijn, dat al zijne daden
het publieke welzijn ten doel hadden.
Het bewind van d.B. kenmerkte zich niet alleen door bezuiniging, maar ook door
organisatie. Het aantaI residentiën werd verminderd; een nieuw regeeringsreglement
werd door hem, ingevolge bekomen machtiging, vastgesteld; verbeteringen werden
aangebracht in de inrichting van justitie en politie en in het muntstelsel. De nederl.
gulden werd tot standpenning verklaard en door de oprichting der Javasche Bank
(24 Jan. 1828) de geldsomloop op beteren voet geregeld. Registers van den
burgerlijken stand (voor Europeanen) werden ingevoerd. Met kracht werd de
landbouw aangemoedigd; commissiën van landbouw werden ingesteld; proeven
werden genomen met nieuwe cultures; met ijver werd getracht de productie voor
de europeesche markt te vermeerderen; de belangen van den handel werden
bevorderd. De publicatiën van den gouvern.-gen. van der Capellen (I kol. 572)
omtrent het verblijf der Europeanen in de binnenlanden van Java en omtrent de
landverhuringen in de Vorstenlanden werden
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in Mei 1827 ingetrokken, terwijl een groot aantal huurders hunne gronden terug
ontvingen.
In een uitvoerig rapport van 1 Mei 1827 deelde d.B. aan het opperbestuur
beschouwingen mede omtrent de wijze, waarop het productief vermogen van Java
kon worden uitgebreid; hij was van meening dat de javaansche landbouwer bij zijne
toenmalige ontwikkeling niet in staat was nieuwe cultures te ondernemen, tenzij op
bevel, en dat verbetering alleen kon worden aangebracht door individueel landbezit,
door aanvoer van nieuw kapitaal en het afstaan van woeste gronden aan
Europeanen.
Gedurende het bestuur van d.B. was het op Palembang en Banka bijna geheel
rustig. Op Sumatra's Westkust had de Stuers, die in Dec. 1825 eene overeenkomst
met de Padries had gesloten, waarbij onder meer was bepaald, dat men verder
geen oorlog zou voeren, de middelen missende om zich krachtig te doen gelden,
zich gehouden aan die overeenkomst, hoewel die door de tegenpartij onophoudelijk
werd geschonden. In 1828 werd Riouw tot eene vrijhaven verklaard, maar deze
maatregel had voor den handel weinig goede gevolgen.
Naar aanleiding van zeerooverijen moest tegen den Sultan van Matam
(West-Borneo), die zich allerlei aanmatigingen veroorloofde, met kracht opgetreden
worden; hij werd afgezet. Op Celebes was het gedurende het bestuur van d.B.
betrekkelijk rustig; de vorst van Boni bleef echter weinig neiging tot toenadering
toonen. In 1826 moest eene expeditie naar Tanette gezonden worden, omdat de
in 1824 van daar verdreven vorst er zich weder gevestigd had.
In de Molukken bleef, nadat de meeste hervormingen, die van der Capellen gewild
had, door den koning niet waren goedgekeurd, de gedwongen levering van specerijen
behouden, en werd de teelt daarvan aangemoedigd. In 1829 werd onder het
garnizoen te Amboina tijdig eene samenzwering ontdekt en verijdeld.
Uit vrees voor eene vestiging der Engelschen werd in 1828 besloten de Tritonbaai
op de Westkust van Nieuw-Guinea als onderhoorigheid van den Sultan van Tidore,
den vasal van het nederl. gouvernement, in bezit te nemen voor eene
landbouwonderneming. Aldaar werd het fort du Bus gebouwd. Uit hoofde van de
groote sterfte aan Europeanen werd de post in 1836 weder ingetrokken; toch zijn
de aanspraken van Nederland, ontstaan door de inbezitneming van 1828, steeds
geëerbiedigd.
Hoewel aan het einde van 1829 de opstand op Java grootendeels gedempt was,
mocht d.B. het volledig einde daarvan onder zijn bestuur niet beleven.
Niettegenstaande de krachtigste pogingen tot bezuiniging in alle takken van
beheer konden de financieele resultaten van het bestuur van d.B. het moederland
niet bevredigen. Op aanvrage van dáár werd in 1828 een ambtenaar naar Nederland
gezonden om inlichtingen te geven, maar bij diens aankomst was er reeds een
nieuwe gouvern.-gen. benoemd en deze vertrok zonder hem te spreken; zelfs werd
hij niet tot de regeering toegelaten.
16 Jan. 1830 legde d.B. zijne waardigheid neder; 7 Febr. 1830 uit Indië vertrokken,
kwam hij 16 Juni d.a.v. in Nederland aan. Na zijn terugkeer hield de B., die reeds
9 Mei 1828 eervol ontslagen was als gouvern. van Zuid-Brabant en benoemd tot
Minister van Staat, zich buiten de politiek en de staatsbetrekkingen en wijdde hij
zich aan den landbouw en de ontginning van de Kempen. Hij was president van de
commissie
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van den botanischen tuin te Brussel en werd in 1846 benoemd tot president van
den ‘Conseil supérièur d'agriculture’.
Du B., die lid was van de ridderschap van West-Vlaanderen, werd in 1819
verheven tot burggraaf, terwijl in 1834 als bewijs van 's konings bijzondere
tevredenheid aan zijne zonen de titel van baron werd verleend.
o

Du B. was tweemaal gehuwd: 1 . met M.A.C.B. d e D e u r w a e r d e r , geb. 5
Mei 1783, overl. 23 Juli 1836, dochter van B. d e D e u r w a e r d e r , raadpensionaris
o

van Brugge; en 2 . te Rumpst 20 Nov. 1839 met M.C.A. v a n d e r G r a c h t d e
F r é t i n (douairière van P.I. d e W a e p e n a e r t d'E r p e ) geb. 12 Sept. 1779,
overl. 24 Juli 1864, dochter van L.F.E.J. ridder v a n d e r G r a c h t en M.F.G.
S n o y d'O p p u e r s . Uit het eerste huwelijk had hij eene dochter en vijf zoons.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverns.-Gen. en
Commissn.-Gen. van Ned.-Indië ('s Gravenhage 1891) en de aldaar opgegeven
bronnen; J.W.v. S y p e s t e i n , enz. Biographisch album, met portret (Rotterd. 1860);
Biographie nationale VI (Bruxelles 1878) 213; P. M i j e r , Jean Chrétien Baud
geschetst (Utrecht, 1878) 270-308; J.J. M e i n s m a , Geschiedenis. van de Ned.
O.I. bezittingen II ('sGrav. 1873) 243-258; Onze Tijd IV (Amst. 1849) 1; P.J.F. L o u w
e n E.S. d e K l e r c k , De Java-oorlog 1825-30 (Batavia, 'sGrav. 1897-1908) II
Hoofdst. 2 en volg., III-V.
Rooseboom

[Busch, Benedictus]
BUSCH (Benedictus), geb. te Utrecht in 1754 en gest. te Groningen 24 Jan. 1827,
was de zoon van J o h a n C a s p a r B. en V e r o n i c a T h e r e s i a W a s s e n a a r .
Hij was schoolmeester, eerst te Sluis en daarna te Groningen, en heeft vele
penteekeningen (portretten en landschappen) gemaakt. Een groot met de pen
geteekend zelfportret hing vroeger op de Teekenacademie te Groningen. Hij was
gehuwd met M a r i a G e s i n a W i l k e n s en de vader van de twee volgenden.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 66, 67; I m m e r z e e l , i.v.
Moes

[Busch, Hermanus Franciscus]
BUSCH (Hermanus Franciscus), zoon van den vorige, trad in krijgsdienst en stierf
15 Oct. 1843 te Groningen als majoor-adjudant. Op een tentoonstelling te Utrecht
in 1807 heeft hij penteekeningen ingezonden.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 67; I m m e r z e e l i . v.
Moes

[Busch, Johan Kaspar]
BUSCH (Johan Kaspar), broeder van den vorige is in 1788 te Groningen geb. Hij
was leerling van Gerard de San en is een bekend teekenmeester te Groningen
geworden.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 67; I m m e r z e e l i.v.
Moes

[Busch, Leonard Pietersz.]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

BUSCH (Leonard Pietersz.), geb. in het laatst der 16de eeuw te Rotterdam, overl.
aldaar 25 Dec. 1650, was een zoon van P i e t e r L e n e r t s z . B u s c h en
T r i j n t g e J a n s of H e n d r i x d . Zijn vader heeft in de rotterdamsche regeering
gezeten tusschen 1591 en 13 Dec. 1606, was gedurende die periode onafgebroken
vroedschapslid, sinds 1596 meermalen gedeputeerde ter dagvaart, terwijl hij in 1602
behoorde tot de eerste bewindhebbers der O.-I.C. van de kamer Rotterdam; van
1603-1605 was hij gecommitteerde raad en in 1606 burgemeester. De zoon kwam
in 1616 in de regeering, werd in 1626 tot vroedschapslid benoemd, wat hij tot zijn
dood bleef, was verschillende jaren schepen, sinds 1626 bewindhebber der O.-I.C.
van de kamer Rotterdam en in 1631, 32 en 37 gedepu-
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teerde ter dagvaart. Ook komt hij voor onder de bewindhebbers der Noordsche
Comp. van de kamer Rotterdam in 1621 en vinden wij hem in 1619 als reeder
genoemd van een groenlandvaarder, waarop Mathijs Jansz. Hoepstock schipper
was. Hij was eerst gehuwd met C o r n e l i a G e r r i t s d . v a n d e r B u y s (kol.
289), die in 1633 stierf, en hertrouwde 14 Oct. 1635 met A d r i a n a R e p e l a e r
H u y g h e n s d . v a n Dordt.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Bijdr. Hist. Gen. XIX (1898) 337.
Moquette

[Busche, Herman van den]
BUSCHE (Herman v a n d e n ), of B u s c h , lat. B u s c h i u s , geb. 1468 op den
Sassenburg in Westfalen, overl. 1534 te Dulmen (Westf.). Hij was van adellijk
geslacht, werd reeds jong voor de studie bestemd en naar Munster gezonden waar
hij onder leiding van Rud. von Langen kwam. Op diens raad studeerde hij vervolgens
te Deventer onder Hegius, die hem verder naar Agricola in Heidelberg zond. Hij
werd een vurig aanhanger van de humanistische ideeën; in zijn sympathieën werd
hij gesterkt door eene reis, die hij in 1496 op v. Langen's aanraden naar Italië maakte.
Hij bleef daar vijf jaren. In zijn vaderland teruggekeerd werd hij het type van den
‘humanistischen Wanderlehrer’: in tal van scholen en universiteiten in Duitschland
vertoefde hij korteren of langeren tijd, doceerde, prees de humanistische idealen
aan, en kwam, zooals hem meermalen gebeurde, in heftig conflict met de officieele
wetenschap. Herhaaldelijk en geruimen tijd was hij in Keulen; zijne betrekkingen
tot de universiteit daar zijn echter meer vriendschappelijk geweest dan ze gewoonlijk
worden voorgesteld. In den Reuchlinschen strijd behoorde hij aanvankelijk tot R.'s
tegenstanders; ná 1513 veranderde dit en koos hij de partij der humanisten; in dat
jaar hield hij zijne befaamde rede (Sermo) ter keulsche Synode, over de ‘contemptus
litterarum et impietas’ van den clerus. Als volgeling en bewonderaar van Hutten
werd hij steeds meer een voorstander van de zaak der letteren en die der reformatie;
ook schijnt hij op zijne vele zwerftochten in het geheim de politiek te hebben gediend.
Van 1526-33 was hij hoogleeraar te Marburg; dáár trouwde hij en werd hem een
zoon geboren. Zijn laatste levensjaar sleet hij in afzondering op zijne familiegoederen.
In Nederland heeft B. vertoefd in de jaren 1515 en 16, toen hij aan de latijnsche
school te Alkmaar voorlezingen hield tijdens het rectoraat van Murmellius, op wien
hij een latijnsch gedicht schreef. Die school was toen op het toppunt van haar bloei.
B. was een humanist van beteekenis en maakte goede, hoewel, naar den aard
des tijds, gezwollen latijnsche verzen. Erasmus en Melanchton schatten hem hoog;
de eerste deed zijn best B.'s onstuimigen aard te beteugelen; zijn humanistisch
hoofdwerk Vallum humanitatis is onder Erasmus' invloed verzacht. Later brak hij
met Erasmus, mede ten gevolge van diens verschil met Hutten. Hij was een trouw
aanhanger van Luther en een beslist tegenstander van het Anabaptisme. In 1533
disputeerde hij te Munster met den Anab. Rothmann; zijn teruggetrokken levenseinde
zal mede een gevolg zijn geweest van zijne smart over den loop der anabaptistische
woelingen. Zijne levenswijs schijnt in zijne jongere jaren eenigszins aan den lossen
kant te zijn geweest; toch is er geen reden om zich daarvan al te donkere
voorstellingen te maken.
Hij droeg den bijnaam P a s i p h i l u s (allervriend? Westfaler?); voor het eerst
wordt hij
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aldus genoemd in 1502 (in het Album der Univ. te Wittenberg).
Zijne voornaamste werken zijn: Duo Epigrammatum libri (1491); Tertius Ep. lib.
(1504); Specilegium (1507); Sermo (1513); Triumphus Capnionis (1514) (waarsch.
samen met v. H u t t e n ); Vallum-humanitatis (1518) (waarvan eene belangrijke
nieuwe uitgave door J a c . B u r c k h a r d , Francof. 1719); voorts gedichten en
uitgaven van klassieken.
Zie: o.a. B u r c k h a r d 's Vita Hi. Bi. in bovengen. uitgave v.h. Vall. hum.; H.J.
L i e s s e m , De Hi. Bi. vita et scriptis commentatio historica (Bonn 1866); K r a f f t
u n d C r e c e l i u s , Beiträge zur Geschichte des Humanismus in Zschr. d.
Bergischen Geschichtvereins 1876, 1-68; N.C. K i s t , Hermannus Buschius in Archief
v. kerk. geschied. XVIII (1847) 389 vgg.; D e l p r a t , De Broederschap van Geert
Groote (Arnh. 1856) 205; H.E. v a n G e l d e r , Geschied. d. Lat. School te Alkmaar
(Alkm. 1905) 107 vgg.; G e i g e r in Allg. D. Biogr. III (1876) 637.
Lindeboom

[Busserus, Hendrik]
BUSSERUS (Hendrik), geb. te Amsterdam 22 Jan. 1701, en daar 18 Aug. 1781
gestorven, was een ijverig verzamelaar, die in zijn huis op den Haarlemmerdijk een
groote verzameling teekeningen en prenten bijeengebracht heeft, waaronder een
zeldzaam volledige historische en topographische atlas uitmuntte; een en ander
werd 12 Aug. 1782 en 25 Nov. 1784 te Amsterdam geveild. Zelf heeft hij eenige
prentteekeningen gemaakt, in 1769 een dorpsgezicht naar Jan van Goyen en in
1771 twee boerinnen naar Hendr. Avercamp. Pieter Louw en R. Vinkeles hebben
zijn portret gegraveerd; een door Pieter Louw geteekend is in museum Fodor te
Amsterdam en een door Jul. Quinkhard geteekend in de coll. Gerritsen te 's
Gravenhage. Een afbeelding van zijn huis is in 1773 door H. van Hilten geëtst. Zijn
niet onbelangrijk vermogen heeft hij nagelaten aan zijn nicht Agatha Deken.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n III, 400.
Moes

[Buttner, Jurriaan]
BUTTNER (Jurriaan), geb. te Kiel, vestigde zich te Amsterdam als schilder en heeft
daar in 1737 een familiegroep der Ploos van Amstels geschilderd (in het bezit van
mevr. de wed. Blauw-Berg te 's Gravenhage). Eerst 26 Febr. 1743 kocht hij te
Amsterdam het poorterrecht. Hij was er lid van het kunstgenootschap Pax Artium
Nutrix. J. Greenwood heeft zijn portret geëtst. Zijn door denzelfde geteekend portret
is in het Prentenkabinet te Amsterdam.
Zie: Aemstels Oudheid V, 69.
Moes

[Buul, Henricus Jacobus van]
BUUL (Henricus Jacobus v a n ), geb. te Dordrecht 28 Juli 1795, oud-katholiek
pastoor te Amsterdam 17 Maart 1833, bisschop van Haarlem 2 November 1842,
overl. 13 Juli 1862. Enkele herderlijke (bisschoppelijke) brieven bestaan van hem,
o.a. over de kerkscheuring onder de katholieken dezer gewesten (Rotterdam 1844),
ook in het Fransch (Paris 1844); en te zamen met aartsbisschop J.v. S a n t e n
tegen de invoering der roomsche bisschoppelijke hiërarchie (1853) en de onbevlekte
ontvangenis van Maria (1854).
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Kenninck

[Buul, Jacobus Henricus van]
BUUL (Jacobus Henricus v a n ), neef van voorgenoemde, geb. te Jever in Oldenburg
27 Juni 1798 en overl. te Amersfoort 7 Jan. 1878, studeerde aan de universiteit te
Leiden, was eenigen tijd lector te Lier in Brabant en werd in 1830 hoogleeraar in de
bespiegelende wijsbegeerte aan het Seminarie te Amersfoort. Hij heeft enkele
leerredenen van Johannes Chrysostomus uit het grieksch vertaald (Utrecht 1833)
en in 1845 een
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vertaling gegeven uit het italiaansch van het werk van P. T a m b u r i n i : Het ware
denkbeeld van den heiligen Stoel. Van zijn dichterlijken aanleg gaf hij blijk door het
uitgeven van: Navolgingen uit A. de Lamartine (Dordrecht 1839); en wel vooral van
Het schaakspel; klein-heroisch-, komisch-, mythologisch gedicht, naar het latijn van
M a r c u s H i e r o n y m u s V i d a s (Amsterdam 1839), een niet onverdienstelijke
versificatie van het in deftige hexameters gestelde oorspronkelijk.
Kenninck

[Buvery, Jacques de]
BUVERY (Jacques d e ), overl. 1618 te Veere (?). Na het sneuvelen van den kolonel
van Loon, den vijfden gouverneur van Oostende, tijdens het beleg, werd op 28 Mrt.
1604 aan de B., oudste kolonel der bezetting zijnde, het opperbevel binnen de
vesting opgedragen, nadat aanvankelijk verscheidene kolonels, de Buvery, des
Rocques, van der Burch en Drake, dit tegelijk gevoerd hadden. De B. had weinig
zin in het commando en moest er ‘naer vele sonderlinghe menaschementen’ toe
worden overgehaald. De B. muntte uit door heldenmoed en groote bedaardheid. In
1593, kapitein zijnde, had hij met den kapitein de Haen Geertruidenberg ingenomen;
in 1602 verving hij van der Noot als gouverneur van Tholen, hij werd in 1603 tot
kolonel bevorderd. Als commandant van Oostende liet hij vele en krachtige uitvallen
doen. Zoo ook op 9 April, toen hij met 1300 man een uitval deed om zekere
vijandelijke batterijen te vernielen. Bij deze gelegenheid werd hij door twee
musketkogels in de borst en in het been getroffen. Later trok hij naar Vlissingen,
waar hij langzaam genas. Hij werd nog gouverneur van Lillo. B. was gehuwd met
J e a n n e d e J a m a e r . Zijn portret werd door een onbekende gegraveerd.
Zie: C.A. v a n S y p e s t e y n , Het merkwaardig beleg van Ostende 84-88.
Eysten

[Buys, Cornelis]
BUYS (Cornelis), geb. te Amsterdam in 1745 en daar in het najaar van 1826
gestorven, was de zoon en leerling van den volg. uit diens 1e huwelijk en kwam in
1768 op de stadsteekenschool. In 1773 was hij assistent van Corn. Ploos van Amstel,
toen deze te 's Gravenhage zijn uitvinding op het gebied van het maken van
prentteekeningen aan Willem V liet zien. Later werd hij een geacht teekenmeester
en bestuurslid van de Kon. Akademie van beeldende kunsten. Zijn kunstverzameling
werd te Amsterdam 4 April 1827 en 18 Febr. 1828 publiek verkocht. Hij heeft
voornamelijk landschappen en stadsgezichten hetzij naar de natuur geteekend,
hetzij naar oude schilderijen gecopieerd; er zijn er o.a. in museum Teyler te Haarlem
en in de Albertina te Weenen.
Zie: v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n IV, 29, 30; Je maintiendrai II, 334.
Moes

[Buys, Jacobus]
BUYS (Jacobus), de zoon van C o r n e l i s B u y s en C o r n e l i a L a t o m b e , is
19 Nov. 1724 te Amsterdam in de Amstelkerk gedoopt en 7 April 1801 in zijn
geboorteplaats gest. Tot zijn 19e jaar bleef hij werkzaam op het kantoor van een
advocaat, maar ondersteund door den kunstvriend Sybrand Feitama had hij al
teekenlessen van Corn. Pronk genoten, toen hij in 1743 op de stadsteekenacademie
kwam en daarna de leerling werd van Corn. Troost. Van 1745 af was hij zelfstandig
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werkzaam en hij legde zich aanvankelijk toe op pastelportretten en genrestukken.
Van deze laatste is een moeder bij een wieg door R. Vinkeles voor de Galerie Le
Brun te Parijs gegraveerd. Van zijn portretten zijn er verschillende, vooral van
predikanten, door Houbraken en Tanjé gegraveerd en hangt dat van Corn. Ploos
van Amstel (1766) in het Rijksmuseum te Amsterdam. Ook schilderde hij in 1771
de regen-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

289
tessen van het Walenweeshuis te Amsterdam in een groot en zeer goed stuk, dat
nog ter plaatse hangt. Voor den Schouwburg te Amsterdam heeft hij een aantal
tooneelschermen geschilderd, waarvan de Hofzaal door C. Philips Jz. in plaat
gebracht is. Het meest is hij echter bekend door de tallooze illustraties, die hij voor
den boekhandel teekende en die door verschillende graveurs gereproduceerd zijn,
o.a. door R. Vinkeles zijn illustraties voor W a g e n a a r 's Vaderl. Historie en voor
K o k 's Vaderl. Woordenboek, door N. van der Meer Jr. voor G e l l e r t s Fabelen
en Vertelsels en door L. Portman voor S t u a r t , Geschiedenis der Romeinen. Ook
zelf heeft hij eenige verdienstelijke etsen en zwarte-kunstprenten gemaakt, en ten
slotte vele oude schilderijen in aquarel gecopieerd. In 1755 was hij te Mijdrecht gaan
wonen, waar hij weldra schepen werd. Van daaruit leverde hij in 1756 een allegorisch
schoorsteenstuk voor het stadhuis te Utrecht (thans in het museum Hoogeland daar
ter stede). In 1760 woonde hij weer te Amsterdam. Hij werd er leeraar aan de
stadsteekenacademie, en in 1768 directeur, en heeft er in 1767 en 1769
redevoeringen gehouden die in druk verschenen zijn. Hij is tweemaal getrouwd
geweest. Zijn in 1745 geboren zoon en leerling Cornelis Buys was gesproten uit het
eerste huwelijk. Teekeningen van zijn hand komen zeer veel voor. Bijzonder fraai
is een reeks van de twaalf maanden voorgesteld in volksvermaken, in het bezit van
den heer P. Smidt van Gelder en in facsimile uitgegeven door het Kon. Oudheidk.
Genootschap te Amsterdam. P. Tanjé en J.E. Marcus hebben zijn portret gegraveerd.
Zie: v. G o o l II, 372, 373; v. E y n d e n e n v.d. W i l l i g e n II, 85-88; De twaalf
maanden. Teekeningen van J a c . B u y s , met eenige aanteekeningen door E.W.
M o e s (Amsterdam 1908).
Moes

[Buys, Gerrit Gerritsz. van der]
BUYS (Gerrit Gerritsz. v a n d e r ), geb. te Rotterdam in de 2e helft der 16e eeuw,
was een zoon van den volgende en F y t g e J a n s d . Hij vertrok naar Oost-Indië,
waar wij hem van Juli 1607 - Juli 1608 als gouverneur van het door Cornelis Matelief
op Ternate versterkte dorp Malayo (later fort Oranje) aantreffen, dat hij na het vertrek
van dezen admiraal 15 Juli 1607 tegen een hevigen aanval van de Spanjaarden te
verdedigen had. Na 1608 vernemen wij niets meer van hem en wij weten dus niet,
waar en wanneer hij gestorven is.
Zie: d e J o n g e , Opkomst III, 57, 228, 236, 396.
Moquette

[Buys, Gerrit Huygensz. van der]
BUYS (Gerrit Huygensz. v a n d e r ), vader van den vor., in 1541 of 1542 geb.,
overl. te Rott. in Jan. 1609, was in 1570 nog kuiper, doch langzamerhand wist hij
zich op te werken tot koopman en werd als zoodanig in dien voor ondernemende
handelslui gunstigen tijd een persoon van invloed. In 1575 werd hij kapitein der
schutterij, in 1587 penningmeester der groote visscherij, in 1602 schepen. Een
werkzaam aandeel nam hij in de expeditiën, die ten doel hadden handelsbetrekkingen
met Oost-Indië aan te knoopen en hem treffen wij dan ook aan onder de oprichters
der kamer Rotterdam van de O.-I. Compagnie. Door de huwelijken zijner dochters
was hij verwant aan verschillende personen, die eveneens in het eerste kwartaal
der 17e eeuw mannen van beteekenis te Rotterdam waren. B e a t r y x huwde met
Daniël van der Leck. A g n i e t a met P i e t e r E e u w o u t s z . v a n d e r H o r s t
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traden in het voetspoor huns vaders. Zijn broeder was W i l l e m H u g e n s z .
V r e d e n b u r g , die van 1585-1618 vroedschapslid was, meermalen gedeputeerde
ter dagvaart en sinds 1593 herhaaldelijk burgemeester.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I 538, waar Gerard Hugensz. ten onrechte ook
V r e d e n b u r g wordt bijgenaamd.
Moquette

[Buys, Huyg Gerritsz. van der]
BUYS (Huyg Gerritsz. v a n d e r ), een zoon van den voorgaande, overl. te
Rotterdam in Febr. 1613, wordt genoemd onder de reeders of bewindhebbers der
expeditie van Olivier van Noort en Jacob Claesz., ook bekend als de Magellaansche
Compagnie, die zich later vereenigde met een amsterdamsche onderneming tot de
zoogenaamde Magellaanvaarders.
Zie: d e J o n g e , Opkomst I, 126; v a n d e r C h y s , Stichting der O.-I. Comp.
66 (waar van der Buys ten onrechte een Amsterdammer wordt genoemd); S. v a n
B r a k e l , Holl. Handelscompagnieën 11, 12.
Moquette

[Buysen, J.]
BUYSEN (J.), een overigens onbekend portretschilder, heeft in 1708 het portret
geschilderd van Anna Emmius, de vrouw van den groningschen burgemeester
Wolter Wolthers (in het bezit van den heer H.W.C. Wolthers te Groningen).
Moes

[Buysen, Andries van (1)]
BUYSEN (Andries v a n ) (1), plaatsnijder te Amsterdam, was daar blijkens de
dateeringen van eenige prenten van 1707 tot 1745 werkzaam; deze bestaan voornl.
uit titelbladen en boekillustraties, o.a. voor Hoets groote bijbeluitgave. In zwartekunst
heeft hij de portretten van K. du Jardin, M. van Musscher en J. van Vilsteren
gegraveerd.
Moes

[Buysen, Andries van (2)]
BUYSEN (Andries v a n ) (2), zoon van den vorige, heeft voor
S c h i j n - M a a t s c h o e n 's Geschiedenis der Mennonisten (1743-1745) eenige
portretten gegraveerd, en naar H. de Winter een voorstelling van een
avondmaalsbediening bij de Doopsgezinden.
Moes

[Buysen, J. van]
BUYSEN (J. v a n ), waarschijnlijk een broeder van den vorige, heeft voor Hoets
bijbeluitgave eenige prenten gegraveerd.
Moes

[Buysen, P. van]
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BUYSEN (P. v a n ), waarschijnlijk een broeder van Andries van B. (1), heeft
verschillende prenten gegraveerd van de in 1716 te Amsterdam verschenen reeks
caricaturen Il Callotto Resuscitato, en ook een gezicht op de Noorderkerk te
Amsterdam.
Moes

[Buyser, Willem]
BUYSER (Willem) was in 1612 te Utrecht leerling van den schilder Jan van Malsen.
Zie: S. M u l l e r F z ., Utrechtsche Schildersvereenigingen 96.
Moes

[Bye, C. de]
BYE (C. d e ), plaatsnijder in de 18de eeuw, slechts bekend door een plattegrond
van Goes.
Moes

[Bye, Gerrit Dircksz. de]
BYE (Gerrit Dircksz. d e ), glasschilder te Delft, heeft in 1544 voor Karel V een groot
venster in de Onze Lieve Vrouwe-kapel van de Nieuwe kerk te dier stede geschilderd,
dat bij de ontploffing van 12 Oct. 1654 vernietigd is.
Zie: D.v. B l e y s w y c k , Beschryvinge van Delft (1667) 256.
Moes

[Bye, Harmen de]
BYE (Harmen d e ), geb. omstreeks 1601/02, was in 1670 als portretschilder te
Venlo gevestigd.
Zie: Oud- Holland VIII, 13.
Moes

[Bylert, Herman van]
BYLERT (Herman v a n ), glasschilder te Utrecht, was gehuwd met E l i s a b e t h
W i l l e m s d r . v a n L a e c k e r v e l t en de vader van den volg. Hij stierf in 1627.
Moes

[Bylert, Jan van]
BYLERT (Jan v a n ), geb. te Utrecht in 1603 en aldaar 13 Nov. 1671 overl., was de
zoon van den vorige. Na gewerkt te hebben op het atelier van Abr. Bloemaert vertrok
hij door Frankrijk naar Italië, en woonde eenige jaren te Rome,
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waar hij geheel onder den invloed kwam van de school van Caravaggio. Naar Utrecht
teruggekeerd huwde hij daar 15 Mei 1625 M a r g r i e t e K e m i n g s en schonk in
1628 een schilderij met levensgroote figuren, de Vertroosting van Jobs huisvrouw,
aan het Hiobsgasthuis. Eerst in 1630 trad hij in het gild en van 1632 af was hij er
herhaaldelijk in het bestuur, al blijkt het, dat hij de zaken van het gild zeer slecht
behartigd heeft. 12 Febr. 1669 werd hem door de magistraat toegestaan, giftvrije
verf te verkoopen. Hij is in de St. Nicolaaskerk begraven. Het vroegst van hem
bekende schilderij is een St. Sebastiaan van 1624 in de coll. Harrach te Weenen.
Overigens heeft hij voornl. in den stijl der Caravaggisten tafereelen van
banketteerende soldaten geschilderd. Goede voorbeelden hiervan zijn o.a. in de
musea te Amsterdam, Kassel, Brunswijk (1626), Koningsbergen (1635),
Hermannstadt en Christiania. Een groot tafereel van de Oproeping van
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Matthaeus tot Apostel is in de St. Mariakerk (Bissch. Cler.) te Utrecht. Een heilige
Caecilia is door Cr. de Passe gegraveerd. Ook heeft hij vele portretten geschilderd,
zoowel afzonderlijke als familiegroepen (National Gallery te Londen). Voor den
koning van Denemarken heeft hij cartons voor behangsels geteekend, die in de
Kon. Bibliotheek te Kopenhagen bewaard worden. Hij was de leermeester van
Bertram de Fouchier, Abr. Willaerts, Lud. de Jongh en Matth. Wytmans. Zijn
geschilderd zelfportret is door P. Bailliu voor Meyssens' schildersportretten
gegraveerd.
Zie: d e B i e , Gulden Cabinet 117; S a n d r a r t , Teutsche Academie 307;
K r a m m , in voce; S. M u l l e r F z ., Utrechtsche Schildersvereenigingen 24, 149;
Kronijk van het Hist. Gen. 1865, 478; Oud-Holland XV, 128; H o u b r a k e n I, 238,
268; II, 291; v. W u r z b a c h , Niederl. Künstlerlexikon, in voce; T h i e m e u n d
B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes
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C.
[Caland, Frederik]
CALAND (Frederik), geb. 5 Jan. 1832 te Hoofdplaat in Zeeuwsch-Vlaanderen, overl.
te 's Gravenhage 23 Mei 1905, zoon van M a r i n u s C a l a n d en A n n a
C a t h a r i n a J e n n e k e n v a n R u y v e n . Na onder leiding van zijn oom A.
Caland werkzaam te zijn geweest aan de bureaux van den Waterstaat in Zeeland,
trad hij in 1871 in dienst bij den spoorweg Terneuzen-Mechelen en was stationschef
te Axel, St. Gillis en Clinge; tevens was hij archivaris van Hulst. In 1880 vestigde hij
zich in den Haag ter wille van particulier genealogisch-heraldisch onderzoek; sedert
1885 was hij verbonden aan het Algemeen Rijksarchief, sedert 1891 als
adjunct-commies; in 1900 verkreeg hij eervol ontslag met den persoonlijken titel
van commies. Zijn wetenschappelijk werk betreft vooral de geschiedenis van
Zeeuwsch-Vlaanderen en verder in het algemeen de genealogie en heraldiek van
een ontelbaar getal nederlandsche geslachten. Zijn studiën staan verspreid in allerlei
periodieken; afzonderlijk verscheen De Hervormde Gemeente van Sas van Gent
('s Grav. 1904).
Zie: J. d e H u l l u in Levensb. Lett. 1906, 1 vlg.; Mbl. Ned. Leeuw XXIII, 179 vlg.
Brugmans

[Campen, Abraham Willem van]
CAMPEN (Abraham Willem v a n ), directeur der H.B.S. te Goes, geb. 18 Sept. 1816
te Leiden uit het huwelijk van W i l l e m C o r n e l i s v a n C a m p e n , predikant te
Winkel in N.-Holland, en W i l h e l m i n a F r e d e r i k a B o o y ; overl. 5 Nov. 1890
te Goes. Hij studeerde te Leiden, eerst in de letteren, waarin hij den graad van
candidaat behaalde, daarna in de theologie, waarin hij 17 Sept. 1849 promoveerde
op een diss.: de Jure quo nonnulli viri docti Consilium Apologetico- Irenicum Auctori
Actorum Apostolicorum tribuant. Na eerst een tijd lang hulpprediker geweest te zijn,
o.a. te Colijnsplaat op N.-Beveland, werd hij als predikant te Opperdoes bij Medemblik
beroepen. In 1865 tot leeraar aan de toen opgerichte gemeentelijke H.B.S. te Goes
benoemd, werd hij in 1873 directeur dier school en bekleedde die betrekking tot zijn
dood. Hij was gehuwd met A b r a h a m i n a W i l h e l m i n e A n n a B o o y .
Van Campen heeft veel geschreven, zoowel op
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't gebied van godgeleerdheid en kerkgeschiedenis als op dat der letteren en landen volkenkunde. Wij noemen hier slechts de volgende werken: John Wicliffe,
Engelands hervormer vóór de hervorming. Uit het Engelsch van R. V a u g h a n , 2
dln. (1855); Lichtstralen op het gebied der Christelijke geloofsleer (1856); Bijbel voor
jeugdige Christenen (1857); De verdeeldheden onder de Protestanten (1857); De
strijd van het Christendom met het Heidendom. Geschiedenis van de lotgevallen
der Christ. Kerk in de eerste 3 eeuwen. Uit het Duitsch van K r i t z l e r (1857);
Inleiding tot de schriften des Nieuwen Verbonds (1858); Het bestuur van een
Hervormd Kerkgenootschap. Bezwaren tegen zijn inrichting en voorslagen tot zijn
hervorming (1861); Wat dunkt U van den Bijbel? (1864); Armoede en rijkdom (1864);
Kijkjes in het leven van een dorpspredikant, 2 dln. (1865); Een paar ijveraars voor
de leer (1866); Schetsen en tafereelen uit het leven der natuur en der menschen in
de vijf werelddeelen. Uit het Duitsch van A.W. G r u b e , 4 dln. (1865); Achttien
maanden in Zuid-Afrika. Uit het Duitsch van Fr. G e r s t ä c k e r , 3 dln. (1868). Voorts
was hij een ijverig medewerker aan het in 1853 opgerichte tijdschrift De Morgenster
en redigeerde hij met J.C. Z a a l b e r g P z n ., de Bibliotheek voor buitenlandsche
theologie. Uit dien tijd dagteekent ook zijn Open brief: Wat willen de dusgenaamde
liberalen? (1854).
Zie: N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen I, 103.
Zuidema

[Campen, Wilhelm Jansz. van]
CAMPEN (Wilhelm Jansz. v a n ), alias d e V e e n , omstr. 1580 getrouwd met
G e e r t j e P h i l i p s d . uit Weel, was de eerste boekdrukker te Arnhem. Als
voortbrengselen van zijne pers kennen we slechts enkele kleine boekjes, een
Ordonnantie voor rekening van de stad gedrukt, en een paar nieuwsberichtjes, van
1582 en 1587. Hij noemt zich ‘figuersnider und brieffmaler’, en zijn drukwerk heeft
eenige beginletters en ornamentjes in houtsnee die wel door hem zullen vervaardigd
zijn. Hij was ook boekbinder, en pachter van accijnsen, en in 1587 ‘gesworen
boeckdrucker van 't Hof van Gelderlant.’ In 1590 is hij als drukker gevestigd te
Amsterdam, en wel in
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de nieuwe stad ‘in de druckerye’, later tijdelijk in het Clarissenklooster in de
Kalverstraat, daarna in de Nieuwstraat. Hij drukte veel op bestelling voor
verschillende uitgevers, en gaf zelf een aantal nieuwsberichtjes en andere kleine
pamfletjes uit. Omstr. 1595 drukte hij een psalmboek voor Laurens Jacobsz., dat
misschien de oudste amsterdamsche muziekdruk is. Wellicht is hij ook de
vervaardiger van de groote houtsneeprenten omstr. 1591 door Caspar Coolhaes in
het licht gegeven. In 1597 hertrouwde hij met L u b b e r t j e L u b b e r t s d ., in 1599
werd hij poorter van Amsterdam. Hij overleed in 1606; van de kinderen uit zijne
beide huwelijken waren er toen reeds verscheidene gestorven. Broer Jansz., de
bekende drukker en uitgever van de 17e eeuw, heeft bij hem het vak geleerd. Ten
onrechte hebben de bibliografen zijn drukwerk vaak toegeschreven aan Willem
Jansz. Blaeu of aan Willem Jansz. Buys. Buys was geen drukker, en de
werkzaamheid van Blaeu valt later. Amsterdamsche uitgaven met de aanwijzing
‘Gedruckt by Willem Jansen’ zijn, voorzoover ze tusschen 1590 en 1606 liggen, van
hem.
Zie: B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers III, 336-362; Tijdschr. v. boeken bibl.-wezen VIII, 252.
Burger

[Camphuysen, Adam]
CAMPHUYSEN (Adam), geb. te Doesburg 1740, gest. te Zierikzee 5 Febr. 1773,
zoon van den doesburger rector, studeerde te Franeker en promoveerde in de
rechten. Aanbevolen met den leidschen praeceptor Jan Hubertus van den Berg tot
rector der latijnsche school te Zierikzee, werd C. daar 6 Juli 1767 benoemd en
aanvaardde zijne betrekking tegen October. Op zijn sterfbed bood zich ter
waarneming van het rectoraat aan zijn jongere broeder Cornelis C. (1750-1828),
toen te Harderwijk en eenige maanden te Zzee vertoevende. C. is bekend gebleven
door zijne op 15 Sept. 1772 uitgesproken redevoering over Lieven Janssen
Keersemaker, op verzoek der magistraat gedrukt als Or. de Lievino Janssono
Lychnite, recitata Zierizaei in aede Valonica (Zier. 1772), vertaald door C o r n e l i s
v a n d e r G r y p (Zier. 1773), herdr. ‘met de noodige bewijzen en bijlagen
betrekkelijk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572 voorzien door A.J. d e
R u e v e r ’ (Midd. 1778).
Zie: Nederl. Mercurius XXXIV (Amst. 1773) 51; G r o e n e i j k , Kronijk van Zierikzee
(ald. 1821) Bijv. 7; C o l l o t d'E s c u r y , Holl. roem II, Aant., 133; P.D. d e V o s De
lat. school te Zierikzee in Maandbl. De Nederl. Leeuw 1899, 17-19.
de Waard

[Camphuysen, Dirck Raphaels]
CAMPHUYSEN (Dirck Raphaels), geb. 1586, overl. 9 Juli (o.s.) 1627; zoon van een
geacht chirurgijn te Gorkum, bekend als M e e s t e r R a f e l , en van M a r i a v a n
M a z e i c k , dochter van een koopman, die om den geloove onthoofd was, een
vrouw om haar vroomheid zeer geacht bij hare geloofsgenooten, de Doopsgezinden.
Acht jaar oud verliest hij zijn moeder, spoedig ook zijn vader, en wordt hij door zijn
broeder G o v e r t besteed bij den schilder Dirck Goverts. Spoedig muntte hij uit in
de kunst, hoewel hij tevens ook gedichten schreef en zich aan de studie wijdde, zoo
zelfs, dat de rector Mr. Willem hem opgeleid wilde zien voor de wetenschap. Op
zijn 18e jaar kwam hij nu bij dezen in huis, en nam af en toe de klasse voor hem
waar; na 3 jaar gereed voor de Academie, werd hij 25 Juni 1608 te Leiden
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Studiosorum. Hij blijkt kweekeling geweest te zijn van het Statencollege, waar hij
vriendschap sloot met Johannes van Alendorp, zoon van Govert v.A., predikant te
Dordt. Johannes stond onder invloed van Arminius, wat niet zonder invloed zal
geweest zijn op Camphuysen, wiens opvoeding toch tot vrijzinniger opvattingen
leidde. Toen zijn vriend tegenzin tegen het predikambt kreeg, en een leeraarsplaats
aan een school te Gorkum aannam, kwam zijn zuster Anne helpen pakken;
Camphuysen ontmoette haar, en dit deed een genegenheid voor het leven ontstaan;
meermalen bezocht hij de familie v. A l e n d o r p te Dordt en verloofde zich ten slotte
met A n n e . Haar moeder en tweede broeder waren er tegen om zijn arminiaansche
gevoelens. Deze deden hem waarschijnlijk ook de academie verlaten om gouverneur
te worden bij Gideon van Boetselaer, heer v. Langerack en Nieuwpoort, waar hij
zeer gezien was, en ook secretaris werd. Mevrouw v.B. en haar zuster, de freule
van Pallandt, werkten er voor om zijn financieele en economische positie te
verbeteren. Toen er een huishoudster noodig was, deed hij zijn verloofde daarvoor
aannemen, zonder hunne verhouding bekend te maken. Dit leidde tot
onaangenaamheden; hij nam ontslag, en ook zij kreeg het spoedig. De familie, die
zich dit zeer aantrok, bleef steeds belangstellend. Hij vond een onderkomen bij Mr.
Willem, die nu in Gouda is, verbleef een korten tijd met zijn verloofde bij bekenden
te Oetjeskerk, en huwde, na allerlei moeilijkheden met de familie, 11 April 1613 te
Dordrecht, waarbij de Heer van Boetselaer ‘sooveel huisraet dat wel 5 à 600 guldens
bedroeg’ zond. Tijdens zijn verblijf te Oetjeskerk had hij de ‘fraeye schrijveren’, of
volgens anderen ‘weereldsche historyen’ bestudeerd. Zijn schoonbroeder Johannes,
nu onderrector te Gorkum, liet hem bij zich in zijn vrije woning leven, waarvoor hij
privaatlessen gaf. Meer en meer hield hij zich intusschen met geestelijke
overdenkingen bezig, en bestudeerde hij de H. Schrift. Hij liet zich ook doopen, en
wel te Arkel, nabij Gorkum door Ds. Hendr. Spudaeus, onder den naam D i d e r i c u s .
In Gorkum werd hun eerste kind geboren, op verzoek W e r n e r gedoopt, naar
den vader van mevr. van Boetselaer. Door bemiddeling van baron v.B. en van den
secretaris van Utrecht, van Ledenberch, werd hij benoemd tot leeraar aan de
Hieronymusschool te Utrecht, tegen ƒ 300 p.j. Men had hem nu reeds gaarne
predikant gezien, doch hij achtte zich des niet waardig; wel nam hij predikbeurten
waar, o.a. bij de Doopsgezinden te Waterland, met wie hij in betrekking stond, een
gemeente van zeer vrijzinnige richting. Intusschen trachtte hij meer en meer zijn
leven in te richten naar zijn meer geestelijke opvattingen. Alle uiterlijke praal in
kleeding b.v., waaraan hij vroeger veel hechtte, verwierp hij, en ook zijn vrouw,
vroeger nooit kostbaar genoeg gekleed naar zijn zin, moest zich daarnaar regelen.
In Utrecht verkeerde hij o.a. veel met Taurinus, Carolus Ryckwaert, en was een
beschermeling van v. Ledenberch. Voortdurend kreeg hij aanzoeken om predikant
te worden, maar nog steeds aarzelde hij; wel preekte hij meermalen in den Dom,
waar dan de vele toehoorders niet allen een plaats konden krijgen. Waarschijnlijk
zwichtte hij voor 't argument, dat hij blijkbaar zoovelen tot zegen kon strekken; hij
besloot predikant te worden. Omtrent zijn innerlijk leven vindt men veel in een brief
aan de freule v. Pallandt, 18 Nov. 1616, welke in zijn theolog. werken is opgenomen.
Hij vroeg ontslag van de school; 14 Mei
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1617 werd hem het proponentsexamen afgenomen, en 17 Mei werd hij aangesteld
tot predikant te Vleuten, waar een gematigd man noodig was, omdat er veel
katholieken waren. Hij voldeed er zoo goed, dat vele katholieken bij hem ter kerke
kwamen.
Deze vreedzame toestand duurde niet lang. De utrechtsche Staten hadden
waardgelders in dienst genomen; de Prins kwam nu op 31 Juli 1618 deze ontslaan
en de regeering verzetten. De zaak der remonstranten was verloren; van Ledenberch
maakte een einde aan zijn leven. Een nationale Synode zou gehouden worden. De
zegevierende partij vroeg verlof afzonderlijk afgevaardigden te zenden, wat werd
toegestaan. Door de utrechtsche remonstranten werd Camphuysen gekozen.
Intusschen wachtte de contra-remonstr. partij niet op den afloop van den Synode,
maar ontsloeg de remonstrantsch-gezinde predikanten. Ook Camphuysen werd
slachtoffer. Hij was juist beroepen naar Amersfoort, waar echter ook de wind gekeerd
was. De utrechtsche regeering had het oog op hem als lid van de Synode, en
misschien omdat vele Utrechtenaars naar Vleuten ter kerke gingen. Men besloot
31 Maart 1619 een ander predikant te doen preeken. Hij onderwierp zich, doch
preekte in een boomgaard. Nu werd hij echter scherper aangepakt en hem verboden
op welke wijze ook te preeken. Hij verzocht weder te mogen preeken. Het antwoord
is niet bekend; wel, dat hij sedert dien tijd op verschillende andere plaatsen sprak,
wat hij niet wilde weigeren, meer om te bewijzen, dat menschendwang niet meer
dan ‘dreck’ was dan wel om te trachten de remonstranten bijeen te houden.
Langzamerhand toch was bij hem toegenomen de tegenzin tegen elk dogma, tegen
elke belijdenis: alleen de H. Schrift moest grondslag zijn. De remonstranten zelf
werden min of meer wantrouwig, en raadden hem aan onder de mennisten te gaan.
21 Juli 1619 preekte hij op een erf te Rotterdam; toen de bijeenkomst op
gewelddadige wijze ontbonden werd, besloot hij niet meer te preeken. 4 Aug. 1619
diende hij zijn demissie in bij de Staten. De Synode van Utrecht was hier niet
tevreden mee, en riep hem voor zich. Hieraan, noch aan een oproeping door de
Staten gaf hij gevolg; de Synode velde nu 16 Aug. vonnis, dat hij vervallen was van
zijn ambt, en nooit of nergens een kerkelijken dienst mocht vervullen. Nu moest hij,
volgens het besluit van de St. Gen., een acte van stilstand teekenen, waarin hij zich
verbond nooit meer te preeken. Al was hij voornemens, het niet te doen, zich
tegenover menschen te binden achtte hij niet geoorloofd. Daarom werden hij en Ds.
H. Welsingius van Maertensdijk opgeroepen te komen teekenen, op straffe van uit
de Vereenigde Provinciën verbannen te worden. De laatste oproeping had niet meer
kunnen beteekend worden, daar het verblijf van C. onbekend was. 27 Jan. 1620
verscheen de acte van bannissement. Intusschen was hij reeds 4 Aug. 1619 naar
Waalwijk gegaan, waar vele verbannen predikanten en afgevaardigden van
gemeenten bijeen waren. Op zijn tocht daar vandaan 11 Aug. werd hij door soldaten
gevat en naar Heusden gebracht, waar hij 14 daag zou gevangen gehouden zijn.
Daar dit zelfs vóór het vonnis was, is hier in iets onzekers. Hoewel C. meermalen
daartoe werd aangezocht, heeft hij niet meer gepreekt. In zijn schrijven aan de
broeders te Rotterdam vraagt hij wel uitstel om de ziekte van zijn vrouw, maar
waarschuwt hen toch, dat hij gansch andere denkbeelden heeft gekregen omtrent
het predikambt, dat hij geen officieel leeraar zou willen worden, er niet
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op gesteld was een secte te helpen in stand houden. Wilden zij ook een anderen
kant op, dan is hij bereid dit te bespreken. Van verder onderhandelen is niets bekend.
Na het banvonnis moest hij telkens van woonplaats veranderen, zich schuil houden,
en kon soms zijn huisgezin niet bij zich hebben; de aanbrengpremie van ƒ 500 was
een krachtige hefboom! In dezen tijd ontstonden verschillende gedichten, die geen
zweem van bitterheid verraden; één, dat zijn geheele lijdensgeschiedenis beschrijft,
Lijdens Begin, heeft hij zelf nooit laten drukken; dit eerst als vele andere na zijn
dood opgenomen in sommige edities van de Sticht. Rijmen. In dezen tijd schijnt hij
met de Rijnsburgers bekend geraakt te zijn, en hun wijze van oefenen kwam overeen
met de voorstelling, die hij zich maakte van godsdienstige bijeenkomsten. Hierop
ziet ook zeker 't geen hij aan de rotterdamsche broeders schreef. In 1620 was C.
reeds zoo bekend, dat zijn vriend J.E. Geesteranus in een brief hem kon aanduiden
als ‘die man, die 't schild der verdrukte gemoederen gemaakt heeft’, een gedicht in
1619 anoniem van hem verschenen. C. schijnt ook sommige sociniaansche
opvattingen gedeeld te hebben. Een tijdlang hield hij zich in Amsterdam verborgen,
en trachtte er door 't vertalen van latijnsche geschriften, meest sociniaansche, in 't
onderhoud van zijn gezin, dat nu met hem woonde, te voorzien. De overheid ging
echter scherper toezien en verhoogde de premie op 't aanbrengen. Daarom nam
hij een aanbod om met P. Arendtz een drukkerij op te zetten in Norden
(Oost-Friesland) aan, en vertrok daarheen in 't voorjaar 1620. Ook Johannes
Geesteranus, diens broeder en vele uitgewekenen kwamen er, of waren daar reeds,
vooral Rijnsburgers Men leefde er in groote eendracht. C. was veel lijdend, door 't
klimaat. Toen er een pestziekte heerschte, hielpen de ballingen met de grootste
opoffering bij het verplegen. Toch volgde hij met belangstelling, wat er in 't vaderland
gebeurde. Door de remonstr. broeders werden directeuren benoemd, en aan
Wtenbogaert, Episcopius en eenige anderen opgedragen een belijdenis op te stellen.
Toen 't dus bleek, wat hij gevreesd had, dat men weer een nieuwe Kerk wilde
stichten, en hij te vergeefs gehoopt had, dat men dien vorm ontwassen zou zijn,
schreef C., hoewel ziek, een brief aan die van Rotterdam (in zijn werken) om ze
alsnog ervan te weerhouden. Aan de directeuren schreef hij het verzoek, nog met
het doen van stappen te wachten, tot het verschijnen van een geschrift daarover.
Dit verscheen als Waerschouwinghe v.d. verdr. Gemeente, en wel, naar 't schijnt,
van de hand van J. Geesteranus, hoewel het aan C. is toegeschreven (zie
R a d e m a k e r 96). De directeuren zonden een Contra-Waersch. in 't licht. Terwijl
zijn gezondheidstoestand beterde en de zaken liepen, trof hem een gevoelig verlies.
Zijn vriend J. Geesteranus en diens vrouw stierven aan de pest. Daarop kwam er
bericht, dat de benden van Mansveld in Norden zouden komen overwinteren (1622).
Hiervoor vluchtte hij (Oct.) naar Harlingen, waar hij, door 't verraad van een vroegere
dienstbode, verjaagd werd (1623). Hij vond een onderkomen op Ameland, vrije
heerlijkheid der Cammingha's. Negen maanden bleef hij er, sukkelend door 't
zeeklimaat; hier schreef hij zijn belangrijkste tractaat 't Onbedriegelijk Oordeel. Toen
moest hij om zijn gezondheid vertrekken, en waagde zich in Dokkum (begin 1624?).
Hier heerschte een verdraagzame geest. De overheid riep hem wel voor zich, maar
op zijn verzekering als rustig burger te zullen leven, liet men hem gaan zonder ‘nader
bescheid’. De Synode,
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in 1625 te Dokkum gehouden, noodzaakte haar echter het banvonnis uit te voeren,
en de stad werd hem ontzegd, juist toen hij aan een ziekte in het been leed. Op
voorspraak liet men hem echter verder met rust. Hij besloot nu, om aan de kost te
komen, zijn rijmen (ook veel in Harlingen gemaakt) uit te geven. Zijn vrienden slonken
echter in aantal, en er kwam weinig uit zijn handen. Daarom zag hij zich verplicht
nog een winkel op te zetten; een reis van zijn vrouw om linnen in te koopen, werd
echter door zijn ziekte onderbroken. Haar overleg met de vrienden had wel eenig
gevolg gehad. Zijn rijmen kwamen uit en hadden zooveel succes, dat men hem ook
't vertalen der Psalmen opdroeg. Daar de toelagen hiervoor niet voldoende waren
voor zijn onderhoud, besloot hij een kleinen vlashandel op te zetten. In Juli 1625
ontving hij een beroep tot hoogleeraar te Rakow, een feit misschien minder vermeld,
omdat het zijn nauwe betrekking tot de duitsche Socinianen bewijst. De brief, waarin
hij bedankt, vooral om de bezwaren van zijn vrouw tegen 't verhuizen, is bewaard.
In 1626 ging C. voor 't laatst naar Holland, en wel op verzoek van den schilder
Mierevelt, omdat diens kleinzoon ‘in het gemoed bestreden was.’ Hij bracht hem
vrede, als zoovelen, die bij hem aanklopten. Na zijn terugkeer werd hij weder ziek,
zooals blijkt uit een brief, onderteekend ‘Dirck Raphaels, Kleynwever’. Het zware
leven was hem te machtig, hij moest het bed houden. Hij had nog de voldoening,
dat hij de Psalmberijming, die hem vele uren van de nachtrust gekost had,
voleindigen kon. 9 Juli (o. st.) 1627 ontsliep hij, 41 jaar oud, vredig, zelfs met
blijdschap. Zijn oude vriend en schoonbroeder Johannes, v. Alendorp, stond met
zijn vrouw aan zijn sterfbed.
Is C. als persoonlijkheid, om zijn levensloop, belangrijk, in de letterkunde bekleedt
hij een buitengewone plaats; zelden zijn er zooveel uitgaven van iemands gedichten
verschenen, zelden zijn iemands gezangen blijkbaar zooveel gezongen; zelden dan
ook zijn er stichtelijke bundels in 't licht gekomen, die aan diep gevoel en groote
oprechtheid een zoo groote welluidendheid en zuiverheid van taal paren. Als dichter
heeft hij steeds meer waardeering gevonden dan als theoloog. Zijn opvattingen had
hij bij gedeelten gemeen met voormannen van verschillende gezindheden. Zijn
voornaamste grondbeginsel was, dat een mensch moest handelen naar de leer van
Christus, dat hij den wil Gods beleven moest; alle dogma's verwierp hij, een eigenlijk
georganiseerde, op een belijdenis gegronde Kerk achtte hij verkeerd. Zijn
theologische geschriften zullen nu niet veel meer geraadpleegd worden, zijn
gedichten, al was het maar alleen zijn Mayschen Morgenstondt, en het bekende
Daar moet veel strijds gestreden zijn zullen zijn naam in eere houden. Merkwaardig
is hij ook als vertegenwoordiger van het nationale tegenover het meer
cosmopolitische van de opkomende letterkunde in zijn tijd (zie t e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang II, 12); merkwaardig is hij ook in zijn streven naar natuurlijke,
zuivere taal, wat reeds blijkt uit het eenige overblijfsel van zijn oudere gedichten,
getiteld Lamme Rijmers (In: Den herstelden Apollos Harp; 1663.) Zijn Theologische
Werken (laatste druk 1699) omvatten behalve het Onbedriegl. Oordeel, dertig
Predikatiën, benevens een aantal Brieven en Extracten. Onder zijn dichtwerken is
ook opgenomen de vertaling van den Idolelenchis. Deze bestrijding van de
schilderkunst is in 't oorspronkelijk van zijn vriend Geesteranus; C. verklaarde zelfs
later, het
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er niet meer mede eens te zijn. Aan C. worden nog toegeschreven, hoewel niet in
de Theol. W. opgenomen: 1. Brief tot afradinge van 't Pausdom (1621); 2. Extract
uit D.R.C. brief, dat het gevoelen van de Vernietiging ende Eyndelijcke Straffe der
Onrechtvaerdigen enz. niet soo schadelijck nochte gevaarlijck is enz. (1630?); 3.
Vale mundo ofte noodiging tot de broederschap Christi (1620). Dit laatste is in allen
geval alleen een vertaling. Het in 1880 in de D. Warande medegedeelde gedicht is
waarschijnlijk niet van zijn hand (zie R a d e m a k e r ). Voor de verschillende uitgaven
van zijn Stichtelijke Rijmen (1e dr. 1624), van zijn Uitbreiding over de Psalmen
Davids (1e dr. 1630), van zijn Theologische Werken (1e dr. 1638), voor de
afzonderlijke uitgaven van gedichten of tractaten, en voor de uitgaven van vertalingen
zij verwezen naar R a d e m a k e r .
C. heeft de volgende kinderen gehad: 1. W e r n e r ; 2. E l i s a b e t h , overl. 1636;
3. R a p h a ë l begraven 6 Juni 1691; 4. J u s t u s , leefde nog in 1636; 5. G o v e r t ,
schilder, 6. M a r g a r e t h a , begr. 5 Sept. 1685, geh. m. J a c o b F e z ; 7. M a r i a ,
ongeh., begr. 3 Apr. 1700. Rademaker noemt nog een zoon, waarvan de naam niet
bekend is, doch die ook schilder schijnt geweest te zijn.
De schilderijen, aan den dichter toegeschreven, blijken alle van naamgenooten
te zijn. De namen der kinderen zijn alleen van 1-3 in de juiste volgorde; van de
overige is ze niet bekend.
Een door een onbekende geschilderd portret van hem was in de veiling Enschedé
te Haarlem, in 1768. Zijn portret is gegraveerd door S. Savery, C. Visscher, C.
Coninck e.a.
Zie: L.A. R a d e m a k e r , Didericus Camphuysen (Gouda 1898), die naar vele
bronnen verwijst; verder K a l f f , Gesch. d. Ned. Letterk. IV, die ook nog enkele
bronnen noemt, en t e W i n k e l , Ontwikkelingsgang d. Ned. Letterk. II.
C.H.P. Meijer

[Camphuysen, Govert of Godefridus]
CAMPHUYSEN (Govert of Godefridus), omstreeks 1657/58 te Amsterdam geboren
en in of na 1693 gest., was de zoon van G o v e r t C. en L y s b e t h C r a m e r en
de kleinzoon van den schilder Jochem C. Hij ondertrouwde te Amsterdam 14 Mei
1678 M a r t y n t j e d e C o e t s e r . In den kunsthandel was niet lang geleden een
‘Geboorte van het kind Jezus’ van zijn hand, in de manier van Corn. Saftleven, maar
zwakker. In 1686 was hij wijnhandelaar en woonde hij in de Palmstraat.
Zie: Oud-Holland XXI, 217; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler,
in voce.
Moes

[Camphuysen, Jochem Govertsz.]
CAMPHUYSEN (Jochem Govertsz.), de jongere broeder van den volgende, is
1601/02 te Gorinchem geb. en 21 Jan. 1659 te Amsterdam van uit zijn huis op het
Damrak bij de Vrouwensteeg in de Nieuwezijdskapel begr. Omstreeks 1621 was
hij naar Amsterdam gekomen, en, wonend in de Gasthuismolensteeg, 4 Maart 1627
te Sloterdijk getrouwd met H e y n d r i c k j e J a c o b s d r . De door hem geschilderde
landschappen komen zelden voor en dan, waar het monogram er op niet herkend
is, wel eens onder verkeerde namen. Zoo is een landschap, dat eenigszins aan de
werken van Aert van der Neer uit diens vroegen tijd herinnert, in het museum te
Bordeaux toegeschreven aan Jan Looten.
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Zie: Oud-Holland III, 73; XXI, 200-203; Kunstchronik, N.F. II, 129; Jahrb. der kgl.
preuss. Kunstsammlungen IV, 203, 204; T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild.
Künstler, in voce.
Moes
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[Camphuysen, Rafel Govertsz.]
CAMPHUYSEN (Rafel Govertsz.), geb. te Gorinchem in 1597/98 en 23 Oct. 1657
te Amsterdam van uit zijn huis op de Keizersgracht in de Nieuwe Kerk begr., was
een zoon van den heelmeester G o v e r t C., den ouderen broeder van Dirck Rafelsz.
C. Vermoedelijk is hij een leerling geweest van Dirck Govertsz. te Gorinchem, en
waarschijnlijk heeft hij daar ook nog als zelfstandig werkend schilder gewoond, vóór
hij naar Amsterdam trok en, wonend aan den Singel, 15 Nov. 1626 te Sloterdijk
trouwde met M a c h t e l t C r o s é van Hertsberghe. Hij was in 1642 doopgetuige
over een kind van Aert van der Neer. Daar zijn landschappen met maneschijn zoowel
als zijn riviergezichten en winterlandschappen een groote verwantschap toonen
met het werk van van der Neer, en deze ongeveer vijf jaar jongere stadgenoot eerst
op lateren leeftijd is begonnen te schilderen, mag men als zeker aannemen, dat hij
van der Neer's leermeester geweest is. De musea te Amsterdam, Utrecht, Dresden,
Brunswijk, Schleissheim bezitten werken van zijn hand. Een zeer fraai
winterlandschap is in de coll. Thieme te Leipzig.
Zie: Oud-Holland III, 73, 234; XXI, 196-200; Obreen's Archief V, 125, 129;
T h i e m e u n d B e c k e r , Allg. Lex. bild. Künstler, in voce.
Moes

[Cappelle, François van]
CAPPELLE (François v a n ), rector der latijnsche school te Doetinchem, geb. 28
Aug. 1822 te Amsterdam en overl. 29 Jan. 1889 in eerstgenoemde stad. Hij
studeerde te Utrecht in de letteren en promoveerde in 1844 op een diss. de
Cleomene III Lacedaemoniorum rege. Vijf jaar later volgde zijn benoeming tot rector
te Doetinchem. Hij schreef een Latijnsche grammatica (1856; 5de dr. 1892);
Elementaire Grieksche Etymologie. Naar het Duitsch van S c h n e i d e r (1863);
Grieksche oefeningen voor eerstbeginnenden. Naar het Duitsch van F r . D ü b n e r
(1863; 4de dr. 1884); Latijnsch leesboek voor eerstbeginnenden (1877; 2de dr.
1887) en bewerkte met A. E k k e r een Nederl.-Latijnsch Woordenboek (1875), dat
langen tijd veel gebruikt werd.
Zuidema

[Carpel, Nicolaas van]
CARPEL (Nicolaas v a n ), geb. in 1603, was klavecymbelmaker te Amsterdam,
toen hij 15 Mei 1637 aldaar in ondertrouw werd opgenomen. (Tijdschr. muziekgesch.
I (1885) 52). Ten onrechte staat aldaar v a n C a s p e l .
Vgl.: Bouwsteenen III, 15.
Enschedé

[Carpentier, Casparus de]
CARPENTIER (Casparus d e ), zoon van den volg. en Maria Hellincx, geb. te
Dordrecht 9 Oct. 1615 (gedoopt 11 Oct. d.a.v.). Hij studeerde te Leiden in de
theologie, en werd predikant te Sliedrecht 1636, te Amersfoort 1645, en te
Amsterdam 1650, waar hij 12 Mei 1667 overleed en in de Westerkerk begraven
werd. Hij stond als geleerde en theoloog hoog aangeschreven.
Een vers van zijn hand komt voor in het werk van zijn schoonvader P e t r u s
W a s s e n b u r g h : Het Dansfeest der dochteren te Silo (1641). Op diens dood
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schreef hij: Meditatie over de Hemelvaert Eliae bij den dood van Petrus
Wassenburgh. Uit zijn huwelijk met H e s t e r W a s s e n b u r g h P e t r u s d r . had
hij elf kinderen, waarvan I s a b e l l a gehuwd met dr. S t e p h a n u s B l a n c k a e r t ,
Roeland (3) en Johannes, die volgen.
Zijn portret werd gegraveerd door J. Brouwer naar A. van Aldewerelt door A.
Swerdtsma en door een onbekende
Zie: v. L a n g e r a a d e n d e B i e , Prot. Vaderland II, 23; en de literatuur bij
Servaes de C.
van Dalen

[Carpentier, Johan de]
CARPENTIER (Johan d e ), zoon van Roeland (1), geb. 8 Juni 1577 te Sandwich
in Engeland. Hij
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huwde te Luik 9 April 1598 met M a r i a H e l l i n c x S e r v a e s d r . geb. 1581, gest.
aan de pest te Dordrecht 1626. Hij leidde een zeer zwervend leven en woonde o.a.
te Aken, te Middelburg en eindelijk na 6 Mei 1601 in het huis ‘Salomons Tempel’ te
Dordrecht. Later kocht hij er het groote huis ‘het Zeepaard’ en verkreeg 15 Juli 1619
een octrooi tot het vervaardigen van zilverdraadwerk. Wegens het verkoopen van
verzilverd koperdraad werd het octrooi 15 Aug. 1624 vernietigd en de Carpentier
failliet verklaard. Hij vestigde zich eerst te Cuylenburg en hertrouwde na den dood
zijner vrouw nog tweemalen nl. te Deventer met S o p h i a v a n C u l e n b o r g
M e l c h i o r s d r ., overl. 9 Maart 1633, en te IJselstein met M a r i a v a n L i e n d e n .
Uit alle drie de huwelijken werden kinderen geboren, nl. uit het 1e elf, waarvan
Servaes, die volgt en Jasper (Casparus) hiervoor; uit het 2e vier, waarvan M a r i a ,
geb. 6 Mei 1628, nog hare nakomelingen in Noord-Amerika heeft, uit het 3e één.
Hij was een geleerd man, die vooral in wiskunde zeer bedreven moet geweest zijn.
Zijn hoofdbedrijf te Dordrecht was eerst ijzerkoopman. De daarop gevolgde krach
in zijn zilverdraadtrekkerij is voor een groot deel aan zijn zwager Hellinck toe te
schrijven.
Zie de literat. bij Servaes de C.
van Dalen

[Carpentier, Johannes de]
CARPENTIER (Johannes d e ), zoon van Casparus de C. en Hester Wassenburgh
(kol. 299), geb. 28 Maart 1638 te Sliedrecht, werd in 1660 predikant te Barendrecht,
waar hij reeds in 1662 overleed. Hij was in 1659 gehuwd met E l i s a b e t h v a n
d e n H e u v e l , die, zelf als dichteres niet onbekend, na den dood van haren man
een zevental van diens geschriften in het licht gaf. Uit zijn huwelijk werd een zoon
C a s p a r u s geboren, die 25 Jan. 1716 zonder nakomelingen overleed.
Zie de literatuur bij Servaes de C.
van Dalen

[Carpentier, Pieter de]
CARPENTIER (Pieter d e ), geb. 2 Juni 1591 te Delft, gest. 17 Dec. 1672 te
Dordrecht, zoon van den volgende en Josina van Hecke. Hij huwde 9 Juli 1614 met
M a r i a d e W i t t te Dordrecht, waar hij zich metterwoon vestigde. Op den duur
kwam hij hier in de regeering, wat door zijne verwantschap met de de Witten
vergemakkelijkt werd. In 1640 werd hij lid van het college der veertigen, 1641 lid
van den oud-raad; verder was hij eenige malen schepen, gedeputeerde ter Staten
van Holland, lid van de rotterdamsche admiraliteit enz. In de factiën, te Dordrecht
bestaande, hield hij niet altijd de zijde der familie de Witt; een man van grooten
invloed was hij niet. In 1672 bij de regeeringsverandering werd hij gehandhaafd.
Hij had 6 dochters, waarvan ééne, M a r i a , als dichteres genoemd wordt (zie
v a n d e r A a , Wdb. van Nederl. dichters, i.v.) en één zoon Roeland (2), die volgt.
Zie: B a l e n , Beschrijvinge van Dordrecht, 1305; Brieven van de Witt (uitg.
F r u i n - J a p i k s e ) II, 317.
Japikse

[Carpentier, Roeland de (1)]
CARPENTIER (Roeland d e ) (1), zoon van J a n d e C a r p e n t i e r en I s a b e l l a
d e V i l l i e r s , geb. te Meessen in 1546, overl. te Amsterdam 6 Oct. 1618. Hij huwde
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te Sandwich in Engeland 2 Aug. 1575 met J o s i n a v a n H e c k e J a c o b s d r .,
die in 1553 te Brussel geboren was.
Hij was om de geloofsvervolging naar Engeland uitgeweken, maar kwam weldra
in Vlaanderen terug, waar hij door de Gentenaars tot secretaris der Achttienmannen,
en 23 Aug. 1578 door de stad Yperen tot pensionaris werd aangesteld.
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Na de overgave dezer stad aan Parma in 1584 week de Carpentier naar het Noorden
en vestigde zich te Delft, waar hij menigmaal vermeld wordt als ouderling der
gemeente, en ook als raad van prins Willem I. Hij stond bekend als een zeer in talen
ervaren man, en van zeer godsdienstigen aard. Bij zijn vrouw Josina van Hecke,
die in 1628 te Utrecht overleed, had hij zes kinderen, van welke Johan en Pieter
(zie hiervoor) zich te Dordrecht vestigden en J a c o b , geb. te Delft 1594 op 28-jarigen
leeftijd aan boord van het O.I. schip ‘het Wapen van Hoorn’ stierf als commandeur
van een vloot op weg naar Malakka.
Zie de literatuur bij Servaes de C.
van Dalen

[Carpentier, Mr. Roeland de (2)]
CARPENTIER (Mr. Roeland d e ) (2), geb. 31 Dec. 1620 te Dordrecht, gest. ald. 26
April 1670; zoon van Pieter (hiervoor). Hij studeerde te Leiden (Album Stud. Acad.
Lugd. Bat. 14 Juni 1639), maakte daarna een reis, waarop hij Rome bezocht (1644).
In 1650 werd hij lid van den Oud-Raad te Dordrecht, waar hij verder eenige malen
schepen enz. was; ook komt hij voor als gedeputeerde ter dagvaart; dan werd hij
in 1666 bewindhebber der West-Indische Compagnie, kamer van Dordrecht. Van
zijne politieke houding geldt hetzelfde als van die van zijn vader (z. ald.). Hij had
belangstelling voor letterkunde en was zelf in zijn tijd een bekend latijnsch dichter.
B a l e n noemt hem als ‘school- en boekeryverzorger’, nl. van de latijnsche school
en de stadsbibliotheek in zijne geboorteplaats. In 1648 verscheen van hem te
Rotterdam eene vertaling van B e n t i v o g l i o onder den titel van: Verhaelboecken,
vertaelt en uyt-gegeven door R. d e C a r p e n t i e r . In hetzelfde jaar bezorgde hij
eene uitgave van: de Historie van het Leven en Sterven van heer Johan van
Oldenbarnevelt. Hij was driemaal gehuwd en had verscheidene kinderen, waarover
zie Balen.
Zie de bronnen als bij Pieter de Carpentier. Verder nog: v a n d e r A a ,
Woordenboek van Nederlandsche Dichters, i.v., en F r u i n , Verspr. Geschriften VII,
470 vlg.
Japikse

[Carpentier, Roeland de (3)]
CARPENTIER (Roeland d e ) (3), zoon van Ds. Casparus de Carpentier en Hester
Wassenburgh (kol. 299), geb. te Amersfoort 22 Nov. 1646, werd na volbrachte
studiën predikant o.a. in 1674 op de vloot op het schip van Engel de Ruyter, daarna
bij de hollandsche ambassade te Moscou, onder Coenraet van Klenck. In 1680 werd
hij predikant te Noordscharwoude, waar hij in 1682 overleed.
Zie de literatuur bij Servaes de C.
van Dalen

[Carpentier, Servaes de]
CARPENTIER (Servaes d e ), zoon van Johan de C. en Maria Hellincx (kol. 299),
geb. te Aken 22 April 1599, gest. vóór 25 Febr. 1646 op het Recief. Hij studeerde
aan de leidsche hoogeschool, en huwde 22 Juni 1628 te Utrecht met A g a t h a
H a m e l G e r a r d s d r . Van 1630-1636 was hij assessor in den Secreten Raad en
politieke raad in Brazilië. Eigenlijk was hij doctor in de medicijnen. In het werk van
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J o a n n e s d e L a e t , Jaerlijks verhael der verrichtingen der W.I. Comp. komen
vele bijzonderheden voor omtrent zijn diensten, aan de compagnie bewezen.
Zie: Maandbl. de Nederl. Leeuw 1905; E.J. S e l l e r s , Genealogy of the De
Carpentier family of Holland (1909).
van Dalen

[Carstensz, Jan]
CARSTENSZ. (Jan), van Emden, te voren opperkoopman op Banda en daarna
vrijburger aldaar, verliet 21 Jan. 1623 Amboina, op initiatief van den gouverneur
Herman van Speult aldaar en voorzien van een instructie van den gouv. gen. J. Pzn.
Coen,
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om als commandeur over de jachten ‘Arnhem’ en ‘Pera’ een onderzoekingstocht te
doen naar de Key- en Aroe-eil., alsmede naar N. Guinea. Hij sloot een verdrag met
de bewoners der Aroeeil., die daarmede ons gezag erkenden en vervolgde zijne
koers naar N. Guinea, waar hij 16 Febr. de sneeuwbergen ontdekte en daarna,
langs de zuidwestkust koersende, waar de kapitein van de ‘Arnhem’ Dirks Meliszn.
met 9 man door de inboorlingen vermoord werden, den Westhoek van het (later
zoo genoemde) Prins Frederik. Hendrik-eil. als Valsche Kaap verkende, maar, geen
doortocht (in Straat Torres) ontdekkende, in de Carpentariabaai terecht kwam en
hier de eerste ontdekkingen deed. Half Mei van daar terugkeerende, voer hij
andermaal naar de Z.W. kust van N.-Guinea, zonder Straat Torres op te merken en
van daar naar de Key-eil., waar hij eveneens ons gezag vestigde. Het origineel van
de door hem vervaardigde kaart van dien tocht berust in het Algemeen Rijksarchief.
In 1626 zeilde C. met de vloot van H. van Speult naar de Roode Zee en vertoefde
2 maanden op Mokka. In Oct. 1627 vertrok hij met 3 rijke Surattevaarders naar
Europa, waar hij in den zomer van het volgende jaar in Nederland aankwam, en de
bewindhebbers hem voor zijne goede diensten beloonden. Sedert vertrok hij weder
naar Indië en 31 Juli 1631 werd hij op last der hooge regeering aldaar naar Formosa
met eenige jachten gezonden. In Augs. 1632 zeilde hij met den commandeur P.
Vlack naar Suratte, Perzië enz. In Mrt. 1633 begaf hij zich met de ‘Utrecht’ en 3
andere schepen bezuiden Mozambique en 23 Juni 1633 verscheen hij weder in de
Perzische golf. In 1634 leverde hij aan den gouv.-gen. H. Brouwer een beschrijving
van Mokka enz., op het schip Utrecht 19 Febr. van dit jaar voltooid. Toen C. met de
vloot van P. Vlack andermaal in Nederland was teruggekomen werd hem op zijn
verzoek bij resolutie van Sept. 1635 zijn ontslag verleend, onder toekenning van
een belooning van 400 gld.
Zie: L.C.D. v a n D i j k , Twee tochten naar de Golf van Carpentaria in
Mededeelingen uit het O.I. archief I (Amst. 1850); J.E. H e e r e s , het Aandeel der
Nederlanders in de ontdekking van Australië (Leiden 1899); P.A. L e u p e , Jan
Carstenszn. in Bijdragen T.L. en V. II (1859) 43-46; i d ., De reizen der Nederlanders
naar het Zuidland (Amst. 1868); i d ., De reizen der Nederlanders naar N.-Guinea
en de Papoesche eil. in Bijdr. T.L. en V. X (1875); de Zuidkust van N.-Guinea in
Indische Gids XXIV: 1 (1902) 210; de Moordenaars en de Doodslagersrivier op
N.-Guinea in Tijdschrift K. Ned. Aardr. Genootsch. (2) XXV (1908) 579-580; de
Z.W.N. Guinea-Exp. 1904/05.
Mulert

[Castro, Jacobus à]
CASTRO (Jacobus à), of v a n d e n B o r g h , derde bisschop van Roermond, geb.
te Amsterdam 1560, overl. te Roermond 24 Febr. 1634. Zijn vader was G e r a r d
P e t e r s e n v a n d e n B o r g h , geb. op het kasteel Epenburch, tijdens Maarten
van Rossem verbrand; zijn moeder heette A n n a J a n s s e n d e B o i s . Jacobus
zag het levenslicht in het huis ‘den Orgel’. Na zijn voorbereidende studiën te
Amsterdam gemaakt te hebben, ging hij te Leuven studeeren op aanraden van zijn
bloedverwant en stadgenoot Dr. Joannes Jansonius, president van het Pauscollegie
aldaar. Hij werd in 1579 primus in de wijsbegeerte, verwierf er den graad van lic. in
de godgeleerdheid en werd in 1585 priester gewijd. Daarna werd hij kanunnik der
Domkerk te Mechelen, maar, nadat à Castro den aartsbisschop er op gewezen had,
dat hij zijn kunde nuttiger
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kon besteden aan het bestuur der zielen werd hij pastoor van Linden, bij Leuven,
benoemd, muntte uit door zijn ijver, werd landdeken van het district Leuven en gaf
nog les in de godgeleerdheid aan de jonge religieusen der abdij Averbode, bij Diest,
van de orde van den H. Norbertus. 22 Aug. 1594 werd hij te Leuven dr. in de
godgeleerdheid en regent dier faculteit, 22 Oct. 1601 lid van den raad der
hoogeschool.
20 Maart 1610 werd hij benoemd tot bisschop van Roermond, nam, na eenig
tegenstreven, wegens de karigheid der inkomsten, 23 April zijne benoeming aan,
en werd 11 April 1611 te Mechelen gewijd. Als bisschop een voorbeeld voor zijne
onderhoorigen, muntte hij uit door zijn liefde voor de armen en bezocht gedurende
de groote sterfte te Roermond in 1634 en 1635 met levensgevaar de zieken en
stervenden. Tijdens de verovering van Roermond, Venlo en Maastricht door de
Staatschen in 1632 en ten gevolge daarvan had hij veel te verduren en de Staten
noodzaakten hem zijne domkerk in de kerk van den H. Geest te ontruimen en gaven
ze aan de Protestanten voor hun godsdienstoefeningen, terwijl zijn kapittel naar de
parochiekerk moest verplaatst worden en de vrije uitoefening van den katholieken
godsdienst werd belet. Dit duurde totdat door de inneming van Roermond door den
gouverneur van de Spaansche Nederlanden, den prins-kardinaal, 3 Sept. 1637 de
stad weer onder den koning van Spanje kwam. Jegens andersdenkenden was hij
echter altijd vol zachtmoedigheid en het blijkt uit zijn preeken onder den naam van
Regnum Christi, dat is het Rijck Christi, vervangen in hondert en tien stichtelijke en
seer geleerde sermonen, achtergelaten, tot bezonderen troost van alle oprechte
catholycke zielen en de grondelijcke wederlegginge tegen de opwerpselen van onse
wederpartye int stuck van geloof (Roermond 1649), dat hij hen zijn goede buurlieden
pleegde te noemen, zonder ooit een krenkende uitdrukking te bezigen in zijn vele
controvers- of strijdpreeken. Hij stichtte studiebeurzen aan de universiteit van Leuven
en schonk nog veel van zijn armoede aan kerk en behoeftigen. Hij werd in zijn
domkerk van den H. Geest begraven. Zijn portret in olieverf bevindt zich in de pastorie
te Roermond en een copie in het bisschoppelijk paleis en in zijn Regnum Christi
ziet men zijn fraai gegraveerd portret.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. Bisdom Roermond (Roerm. 1890-92) II, 472-482; III,
604 en J. H a b e t s , De studiebeurzen in Neerlandsch Limburg (Venlo 1881).
Flament

[Cavalier, François]
CAVALIER (François), bibliothecaris te Maastricht en boekhandelaar aldaar, geb.
te Parijs 1748, overl. te Maastricht 20 Sept. 1825, zoon van P i e r r e G u i l l a u m e
en A g a t h e D e s p r é s . Hij stamde uit een geslacht van parijsche boekhandelaren
en was op het laatst der 18de eeuw de eenige fransche boekhandelaar te Maastricht.
Toen te Maastricht, tijdens het fransch bestuur, een Ecole centrale voor het
Departement der Nedermaas werd ingesteld en daarbij eene bibliotheek, werd
Cavalier 17 Juli 1798 tot bibliothecaris dier school benoemd op een traktement van
2000 francs per jaar.
Als bibliothecaris maakte hij zich verdienstelijk door het samenstellen van de
bibliotheek, uit de oude kloosterboekerijen, de oude stadsbibliotheek en die welke
door de fransche regeering werden verstrekt. In 1801 werd onder zijn toezicht een
groote menigte boeken uit de kloosters ten getale van ongeveer 30000 verkocht.
Toen de Ecole Centrale werd opgeheven bij de wet van 1 Mei 1802 werd Cavalier
bibliothecaris
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der stad Maastricht, terwijl de bibliotheek in 1810 naar het stadhuis verhuisde, waar
vroeger ook de oude stadsbibliotheek was geweest. Hij vervaardigde toen een
catalogus, die nog bestaat en voor zijn tijd vrij goed is. Hoewel bibliothecaris, bleef
hij toch boekhandelaar en leverde zelfs boeken aan de stadsbibliotheek, trouwens
als stadsbibl. genoot hij maar 500 francs per jaar. Hij was gehuwd met M a r i a
C a t h . R e v o r s , die vóór hem overleed.
Zie: A.J.A. F l a m e n t , Catal. der stadsbibl. van Maastricht (Maastr. 1888-1894)
I, Geschiedk. Inl. (49)-(64)-(116)-(129)-(130).
Flament

[Cavalier, Willem Jacobus Augustus]
CAVALIER (Willem Jacobus Augustus), geb. te Maastricht, zoon van den
voorgaande, opvolger van zijn vader 7 Oct. 1825. Hij was gehuwd met C l o t h i l d e
V i r g i n i e D u m o n t eene begaafde vrouw die ook kennis van boeken bezat en
school hield. Deze overleefde haar man, die 14 Jan. 1840 overleed.
Flament

[Chimarrhoeus, Jacobus]
CHIMARRHOEUS (Jacobus), zoon van den volg., uitmuntend toonkunstenaar. Hij
werd geb. te Roermond, terwijl zijn vader daar rector der latijnsche scholen was.
Hij werd priester, aalmoezenier des keizers, ridder, palts-graaf en proost der kerk
van St. Severinus te Keulen, Hij overleed te Praag volgens eenigen en te Leitmaritz
volgens anderen.
Flament

[Chimarrhoeus, Paulus]
CHIMARRHOEUS (Paulus), humanist, geb. te Beek bij Randenrade in het land van
Gulik. Hij was achtereenvolgens rector der latijnsche scholen te Roermond,
Heinsberg en Düren. Te Roermond werd hij van ketterij beschuldigd en aan de
inquisiteurs overgeleverd.
Na den dood van zijne vrouw C a t h a r i n a , wier dood hij in een gedicht van zijn
hierna te vermelden bundel: Epistolae dominicales betreurt werd hij priester en in
1553 pastoor te Sittard, terwijl hij in 1558 door de vergaderde pastoors tot landdeken
van het zoogenaamde gulden concilie van Susteren werd benoemd en in 1560 tot
kanunnik van het kapittel van St. Petrus aldaar door Willem IV, hertog van Gulik,
die de patronaatrechten over dit kapittel bezat.
Van hem zijn bekend: Catechismus Latino-Germanicus in ecclesia Sittardiensi,
die volgens S e p p zijne rechtzinnigheid en goeden naam op het spel gebracht heeft
(Een drietal Indices librorum prohibitorum 223). Wij vonden inderdaad in den
spaanschen index van S o t o m a i o r zijn boek vermeld, doch die index had voor
het land van Gulik geen gezag. Verder schreef hij: Epistolae dominicales carmine
elegiaco redditae, ad usum scholae Marcodurensis (Colon. z.j.) in welken bundel
ook eenige andere gedichten voorkomen, in het 2e deel getiteld: Elegiarum liber.
Zie: J. H a b e t s in Publ. de Limb. XXV (1888) 255-364.
Flament

[Christiani, J.]
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CHRISTIANI (J.) was in 1787 te Amsterdam fabrikant van houten blaasinstrumenten.
In verz. Snoeck (Cat. (1894) no. 711) een flageolet (fifre), in verz. Scheurleer (Cat.
o

tentoonst. Pulchri (1893) n . 172, 173) twee clarinetten. Zie over zijn zoon
P h i l i p p u s X a v e r i u s C h r . (1787-1867), bekend clarinettist te Amsterdam:
G r e g o i r , Biographie des artistes-musiciens néerlandais (1864) 34; V i o t t a ,
Lexicon der toonkunst I, 329). Een F r a n c i s c u s C h r i s t i a n i exposeerde in
1825 op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem (Cat. 309 nr. 2670) een
clarinetrotting. In verzam. Boers (inv. nr. 106) in het Rijksmuseum (Amsterdam) een
dwarsfluit met één klep gemerkt Christiani.
Enschedé

[Christina, burggravin van Leiden]
CHRISTINA, burggravin v a n L e i d e n , opvolgster van Dirk (zie op dien naam),
die wel-
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licht haar vader was. Zij komt in 1251 voor het eerst voor en wordt in 1253 als
gehuwd vermeld met heer D i r k , jongsten zoon van heer A l b r e c h t v a n K u i k ;
door dit huwelijk kwam het leidsche burggraafschap in het geslacht van Kuik. Hun
zoon Hendrik volgde op.
2

Zie: B l o k , Gesch. eener Holl. stad I (1910) 18.
Obreen

[Claeissone, Lucas]
CLAEISSONE (Lucas), C l a e y s s o n e , of - gelijk hij zich in Engeland noemde C l a y s b o r n e , op één plaats aangeduid als ‘filius O d o m a r i ’, geb. ± 1547 te
Gent, uit een aanzienlijk geslacht, gest. in Dec. 1584 te Middelburg. Hij studeerde
achtereenvolgens te Leuven en te Parijs. Tot de hervorming overgegaan, werd hij
in 1566 voor den Raad van beroerten gedaagd en verbannen. Vermoedelijk week
hij toen uit naar Engeland. Althans in 1570 was hij daar; in dat jaar toch werd hij
proponent bij de nederduitsche vluchtelingenkerk te Londen. Omstreeks 1573 werd
hij te Cambridge tot professor in het Grieksch benoemd aan het College van St.
Magdalena. En dat niettegenstaande hij blind was. Petrus Bertius' lof over zijn
geleerdheid - ook zijn welsprekendheid roemt hij - is dus wel verdiend.
Niettegenstaande zijn colleges zeer druk bezocht werden, keerde Lucas in 1578
naar Gent terug en stichtte daar een school, waar hij klassieke talen onderwees.
Niet lang daarna ging hij echter over naar het gymnasium, dat de calvinistische
stadsoverheid naast de theologische faculteit daar oprichtte; vanaf 29 Juni 1580
doceerde hij er in de op één na hoogste klasse het Grieksch. Zijn salaris bedroeg
daarvoor 300 gulden, plus een toelage van 50 gulden voor 't onderhoud van het
kind dat hem steeds geleidde. Na de inname van Gent door Parma in 1584, verliet
hij die stad in Sept. en volgde zijn vrouw C a t h a r i n a v a n A f h u i s e n , die reeds
in Aug. was vertrokken, naar Middelburg. Daar tot rector der school aangewezen,
heeft hij evenwel die positie niet meer kunnen aanvaarden. Vermoedelijk heeft hem
dadelijk na zijn komst in Zeeland de ziekte aangetast, waaraan hij nog voor 't einde
van het jaar is gestorven.
Zie: Handel. der Maatsch. voor Geschied. en Oudheidkunde te Gent IX: 1 (Gent
1909) 117; Archief Zeeland VII (1894) 354, 355; Kerkhistor. Archief 1910, 370, 371;
P a u l F r e d e r i c q , L'enseignement public des Calvinistes à Gand (1578-1584)
in Travaux du cours pratique d'histoire nationale, lier fascicule (Gand-la Haye 1883)
65, 66, 70, 97, 106; Werken der Marnix-vereeniging S. I, D. l, 123.
van Schelven

[Clavareau, Antoine Joseph Théodore Auguste]
CLAVAREAU (Antoine Joseph Théodore Auguste), geb. te Luxemburg 19 Sept.
1787 en overl. te Maastricht 6 Maart 1864 als inspecteur der comptabiliteit aldaar,
na de verschillende trappen van dienst te hebben doorloopen. Hij vertaalde vele
gedichten van nederl. schrijvers in het Fransch, b.v. de Hollandsche natie van
H e l m e r s , de Overwintering op Nova- Zembla van T o l l e n s , kleine gedichten
van F r a n c i j n t j e d e B o e r ; ook stukken van italiaansche en engelsche dichters
enz., vervaardigde ook zelf eenige gedichten en vertaalde de vaderl. geschiedenis
van v a n W i j k . Hij was 1836 gehuwd met jkvr. P a u l i n a v a n P a n h u y s v a n
H a e r e n , dochter van J o a n n e s C o r n e l i s v.P.v.H. en S o p h i e D e l w a r d e .

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

Zie: J. H a b e t s in Publ. de Limb. I (1864) 207-209; A. A l v i n in Annuaire Soc.
libre d' Emulation de Liége 1865, 117; M. S m i e t s in Levensb. Letterk. 1871, 243,
met bibliografie.
Flament
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[Cleynman, Cornelis]
CLEYNMAN (Cornelis), vioolmaker te Amsterdam, neemt in 1659 tot leerling aan
Philips del Mont. Hij maakte documenteel violen en gamba's. Zijn oudste gedateerde
instrument is van 1675, zijn jongste van 1714. De naam komt ook voor als
K l e i n m a n n , C l e i n m a n n , C l y m a n en W e y m a n .
Zie: v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux Pays-Bas V, 192; Alg. nederl.
Familieblad XII (1895) 45; Amsterdam in de 17de eeuw: muziekleven 106/7.
Enschedé

[Clifford, Mr. Gerard George]
CLIFFORD (Mr. Gerard George), zoon van G e o r g e en van J a c o b a M a r i a
H u y s t e n v a n H o e v e n , geb. te Amsterdam 16 Februari 1779, overl. 7 Maart
1847 op zijn buiten bij Arnhem; promoveerde te Leiden op proefschrift, Verhandeling
over verschillende lezingen en opmerkingen in de brokstukken der voorjustiniaansche
regtsgeleerdheid nog overig uit de Instituten van den rechtsgeleerde Cajus op 22
Febr. 1802 in de rechten en vestigde zich als advocaat te Leiden, waar hij weldra
thesaurier werd. In 1824 werd hij lid der 2e Kamer; als zoodanig onderscheidde hij
zich in de zitting 1825-1826 door zijn redevoering over de leening van 20 millioen
ten voordeele van O. Indië. Hij was een groot voorstander van vrijen handel en
bestreed als zoodanig in 1826 de voorstellen der regeering over het douanentarief.
In 1834 werd hij, na eenigen tijd minister van koloniën te zijn geweest, minister van
Staat en daarna lid der Eerste kamer.
Breukelman

[Clyburg, Jacob]
CLYBURG (Jacob), (C l e i b u r g , C l e y b u r g , K l e i b u r g , K l e y b u r g ), geb. (te
Amst. 1700?) uit het huwelijk van J a c o b C., kapitein ter zee, en C o r n e l i a
S c h i p p e r . Met zijn naam verschenen, behalve een bundel Poëzy ('s Grav. 1727),
bevattend bruilofts-, verjaarsgedichten enz. en ‘geestelycke wercken’, de volgende
tooneelstukken: De gewrooke bloedschande, treurspel (Haarlem, Amst. 1720),
vermoedelijk een omwerking van D e F u y t e r , Don Jan de Tessandier (1654);
Salomona, Joodse martelaares, treurspel (Haarlem, Amst. 1720); De triompheerende
onnozelheit, treurspel (z. pl., 1721); Kamma, of spiegel van opregte trouw, treurspel
(Haarlem, 1721), ‘ten deele naar den zin der Franse Taale gevolgd van Monsr.
Allier’; Nederland in gekheit, staat en zinnespel op de wind negotie (z. pl., c. 1720?).
Slechts de letters J.C. op het titelblad heeft: Crispyn Mogol of de gewaande Turk,
klugtspel (Amst. 1718). V a n d e r M a r c k , Naemrol, zet het op zijn naam; evenzoo
de volgende anoniem verschenen stukken: Merodack en Silous; treurspel (Amst.
1720); Krispyn bedrieger en bedrooge actionist, kluchtspel (z. pl. 1721); De
windnegatie of invendutie-papier onder oud goed te koop, klugtspel (Uytr. 1720 en
Amst. 1726); Den doodt van Kajus Julius Caezar, grondlegger der Roomze
monarchy. Treurspel (z. pl., 1727?); De dwaze liefde of rechtvaardige ballingschap,
Treurspel (z. pl. 1727?); Valerius Severus, den standvastigen Kristen. Treurspel (z.
pl. 1727?); De bedriegelycke prockureur, kluchtspel door N.M.D.G. (z. pl. 1731). De
bibliotheek der Mij. der Ndl. Lettk. bezit in twee banden met voorgevoegde algemeene
titels alle bovengenoemde werken. Op alle, behalve op de vijf laatst genoemde,
komt voor de spreuk ‘E musis aeternitas’. Of werkelijk achter N.M.D.G. zich J.
Clyburg verschuilt, is nog de vraag.
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Ebbinge Wubben

[Cock, Hendrik]
COCK (Hendrik), geb. te Almelo 16 Juni 1794, overl. te Leiden 20 Oct. 1866, stamt
uit een overijselschen tak van het oude bremensche geslacht, waartoe de
hoogleeraren Henricus Coccejus en de

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

307
gebroeders Joannes en Gerhardus Coccejus behooren, en was de oudste zoon
van Mr. C o n r a d C o c k en B a r t h a L a m b e r t s . Weinige jaren na zijn geboorte
vestigden zijne ouders zich te Deventer. Hier bezocht hij de latijnsche school, onder
het rectoraat staande van den geleerden Johannes Sterke. Deze gaf hem tevens
privaatlessen, en van dezen uitstekenden latinist stamt wel mede Cocks kennis en
waardeering van het latijn als taal voor wetenschappelijke voordracht en geschriften.
Daarna ging hij over als student aan het athenaeum te Deventer, waar hij voor de
philologie in Sluiter, voor de rechten in de Brueys een leermeester vond. Toen de
laatste naar Utrecht ging, volgde Cock hem daarheen en werd er 6 Jan. 1816
ingeschreven. Tevens volgde hij daar de colleges van Arntzenius en de Rhoer.
Vooral met laatstgenoemde knoopte hij vriendschapsbanden. Hoe hij als student
reeds uitmuntte, blijkt wel uit het feit, dat tot driemaal toe een antwoord uit zijn pen
op academische prijsvragen met goud bekroond werd, en dit aan drie universiteiten.
In 1818 te Utrecht zijn vooral voor de rechtsgeschiedenis van het instituut belangrijke
Dissertatio de Alea (Ultraj. 1819), in hetzelfde jaar te Groningen een Commentatio
de fine poenis proposito, cum ex rei veritate, tum ex doctrina J Ctorum Romanorum
(Gron. 1818), waarin de verschillende strafrechtstheorieën uiteenzetting vinden, en
in 1821 te Leiden zijn Commentatio de Judiciis juratorum, waarin het pro en contra
der jury-rechtspraak te vinden is. Eenige maanden na de bekroning dezer laatste
verhandeling, in Mei 1821, promoveerde hij te Utrecht op een proefschrift de
Argumento ab analogia ejusque a legis interpretatione differentia (Daventr. 1821)
tot doctor in de beide rechten. De vruchten dezer loffelijke studie mocht hij reeds
jeugdig plukken, want een maand na zijne promotie, 21 Juni 1821, zag hij zich op
aanbeveling van Prof. H.W. Tydeman tot hoogleeraar aan het athenaeum te Deventer
benoemd, welken post hij 13 Juni 1822 aanvaardde met eene Oratio de philosophico
Jurisprudentiae studio ad fructus utilissimo et ad voluptatem suavissimo. En
tevergeefs trachtte Deventer door een belangrijke traktementsverhooging den
gevierden hoogleeraar te behouden, toen hij 8 Sept. 1825 als opvolger van Kemper
tot hoogleeraar in het publieke recht te Leiden werd benoemd. Dit ambt aanvaardde
hij 8 Febr. 1826 met een Oratio de Juris Publici Universalis studio ad Civitatis pacem
otiumque fructuosissimo. Hier doceerde hij natuurrecht, staatsrecht, volkenrecht en
strafrecht. Zijne colleges, in sierlijk latijn gegeven, werden niet minder wegens den
degelijken inhoud geroemd. Het rectoraat van 1835-36 bekleed, werd door hem
neergelegd met een rede de Jure gentium Europaeo, temporum nostrorum
conversionibus vehementer labefactato. Koning Willem I vertrouwde hem het
staatsrechtelijk onderwijs toe van den erfprins van Oranje en van prins Alexander,
waaraan wij zijn Natuur-, staats- en volkenregt als handboek voor H.K.H. Willem
Alex. Paul Fred. Lod., Erfprins van Oranje, en Willem Alex. Fred. Const. Nic. Michaël,
Prins der Nederlanden (1837) te danken hebben. Zijn vroegere leerling, koning
geworden, droeg hem in 1856 het onderwijs van den prins van Oranje op. In zijn
onderwijs wordt Cock ons door zijn leerlingen geschetst als man van uitgebreide
kennis en groote belezenheid en als principieel aanhanger der leer van
R o u s s e a u 's Contrat Social. Van 1835-1865 was hij lid van den raad der gemeente
Leiden, sinds 1846 lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland en in 1848 lid der
Dubbele Kamer, die over de voor-
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stellen tot grondwetsherziening had te stemmen. Met klem wees hij op de
onvoldoendheid dier voorstellen, aan de meerderheid waarvan hij dan ook zijn stem
onthield. In 1823 was hij gehuwd met A l e i d a M a r i a E n g e l b e r t s , die hem
in 1841 ontviel.
Behalve de genoemde oraties en het Handboek, schreef hij eenige recensies in
de Konst- en Letterbode, met C. geteekend, en een paar adviezen, als: De regten
der stad Leijden op het Haarlemmermeer verdedigd (Leijden 1842); De regten der
Nederduitsche Hervormde Gemeente te Leyden op het Huiszittenhuis aldaar
verdedigd (Leyden 1849).
Zie: J.D.W. P a p e i n Levensber. Letterkunde, 1867, 3-56.
van Kuyk

[Cocq, Adriaan de]
COCQ (Adriaan d e ), C o c q of C o c q i u s , geb. in 1617 te Rotterdam, zoon van
T h e o d o r u s d e C., waarschijnlijk verwant aan de zierikzeesche familie, werd 25
Jan. 1636 te Leiden ingeschreven als stud. phil. en schreef in 1638 een latijnsch
vers onder het portret van Joh. Jz. Stampioen, ‘eertijds professor matheseos aan
de illustre schole te Rotterdam.’ Bevorderd tot proponent, werd hij in 1642 predikant
te Bleiswijk, van waar hij 12 Sept. 1652 als opvolger van Jod. van Lodenstein
beroepen is naar Sluis. Na een tienjarig verblijf aldaar, werd hij Febr. 1662 tegelijk
met P. van der Burcht, beroepen naar Vlissingen, waar 26 Sept. zijn vrouw,
W i l l e m i n a v a n d e r M e e r , belijdenis deed.
Als geleerde werden zijne verdiensten gehuldigd door zijne bevordering honoris
causa in 1678 door de geldersche academie tot doct. theol. Huiselijke,
omstandigheden gaven echter aanleiding, dat C. ontslag moest vragen, wat 30 Nov.
1680 door de Staten van Zeeland werd geweigerd. De ergernis werd evenwel zoo
groot, dat de kerkeraad de zaak ter hand nam; weliswaar wenschte zij C. te behouden
en beloofde hij de classis zich voortaan betamelijk te zullen gedragen, doch opnieuw
zag hij zich tot verzoek om demissie genoodzaakt, wat vervolgens veel gehaspel
teweegbracht tusschen classis en kerkeraad, waarin zelfs gecommitteerde raden
en de Prins betrokken werden. Van het gebeurde zou meer kunnen blijken, indien
niet de vlissingsche kerkeraadsakten van 1659-84 vermoedelijk opzettelijk waren
verduisterd door ‘iemand, die er niet tot zijn eer in getekent stont’. Reeds was C.
met zijn vrouw vertrokken naar Leiden (waar hij 2 Juni 1682 honoris ergo als student
is ingeschreven), toen de classis 18 Febr. 1683 niet tot zijne deportatie doch tot
demissie besloot. Een gedicht van zijn broeder A b r a h a m C. komt voor in C.'s
Philosophia coelestis of Hemelsche philosophie (Dordr. 1651), terwijl verder van
hem het licht zag: Clavis Evangelii of Sleutel des Evangeliums (Amst. 1651);
Commentarius in Psalmo 118; Theologiae praxis, de ware practycque der
godgeleerdheid, met een ... toepassinge op de gevallen der concientie en des ...
levens (Utr. 1658); zijn als zeer geleerd geprezen en van verzen der Zierikzeeënaars
Rochus Hofferus en Serv. Gallaeus voorzien de Plantis, arboribus et herbis sacris
(Vliss. 1664); voorts de Troetelzonde of Zielewagt der oprechten ... voorgestelt uit
Psalm 18:24 (1664, herdr. Rott. 1746); Gen. 3:15; Plagen des harten; Ethica sacra
sive observationes critico-sacrae in N.T. (L.B. 1678, herdr. 1691) en Exercitat.
philologico-physiologicae ad V.T.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (Vliss. 1758) 146-154; N a g t g l a s ,
Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 130; v a n L a n g e r a a d e n d e B i e ,
Het Protestantsche Vaderland II (Utr. 1910) 159-60.
de Waard
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[Coenen, Jan Joseph]
COENEN (Jan Joseph), organist te Roermond. Hij was priester te Roermond
gevestigd, toen in 1725 door het overlijden van Herman Vinckenius de betrekking
van organist der kathedraal was opengevallen en hij 13 Juli benoemd werd. Coenen
was niet alleen een goed musicus maar ook een voortreffelijk vervaardiger van
muziekinstrumenten. Op de groote tentoonstelling te Brussel in 1881 bevond zich
in de afdeeling muziekinstrumenten een clavecymbaal, blijkens inschrift op het
o

deksel A . 1734 door hem vervaardigd, vroeger in het bezit der familie Zaegers te
Roermond en thans in het museum Plantijn-Moretus te Antwerpen. Het speeltuig
heeft drie claviaturen en is dubbel besnaard; de tonen zijn zeer zuiver en aangenaam
voor het oor. Door de vreemde samenstelling en den vorm trok het veler aandacht.
Op het deksel is een prachtig schilderstuk aangebracht: St. Cecilia het orgel
bespelend.
Zijn neef en opvolger, P e t e r H e n d r i k C o e n e n , heeft tevergeefs moeite
gedaan om hem door het kapittel te laten begraven, wat geweigerd werd, daar hij
geen suppoost van 't kapittel was.
Zie: Navorscher 1873, 568; Nederlandsche kunstbode 1874, 23; 1881, 71;
Maasgouw 1887, 203; 1888, 27; J. H a b e t s , Gesch. van het tegenw. Bisdom
Roermond (Roerm. 1892) III, 75-76.
Flament

[Coenen, Louis]
COENEN (Louis), geb. te Breda 29 April 1797, overl. te Rotterdam (?) na 1864,
vestigde zich aldaar in of omstreeks 1823 als musicus. Behalve violist was hij aldaar
organist en muziekdirecteur van de r.-k. St. Laurentius-kerk. Met zijn broeder F r a n s
maakte hij violen, die vroeger vrij gezocht, thans weinig in tel zijn; een ongedateerd
etiket van hen is gefacsimileerd in d e W i t , Geigenzettel I nr. 69. Ook heeft hij zich
bezig gehouden met het uitgeven van muziek o.a. in 1831 van de editio princeps
van C. M ü h l e n f e l d t , 's Konings verjaardag, volksgezang, woorden van H.
T o l l e n s C z ., De Koning leev' en J.H. P a l i n g 's Van Speyk. Hij was de vader
van F r a n s (geb. Rotterdam 26 Dec. 1826), L o u i s (geb. Rotterdam 28 Juni 1834),
W i l l e m (geb. Rotterdam, 17 Nov. 1836 of 1837), H e n r i (geb. Rotterdam 30 Apr.
1841) en A n t o n (geb. Rotterdam 14 Dec. 1845), welke ieder op onderscheidene
wijs in de muziek werkzaam zijn geweest.
Zie: G r e g o i r , Biographie des artistes-musiciens néerlandais (1864) 35 sq.;
V i o t t a , Lexicon der toonkunst I, 355-358.
Enschedé

[Collette, Godefridus Augustinus]
COLLETTE (Godefridus Augustinus), geb. 16 Juni 1672 te Maastricht en overl. 25
April 1755, zoon van G o d e f r i d u s , med. doct., en E l i s a b . L u t g a r d e l a (of
d e ) L o n c h i n . Hij was J.U. Lic, ridder van het Roomsche Rijk, heer van Harff en
Rindelborn, werd, op voordracht van den luikschen hoogschout Jac. Ignatius baron
de Surlet, door den bisschop van Luik tot vicehoogschout te Maastricht aangesteld,
welke benoeming door de Staten-Gen. der Ver. Nederl. 15 Juni 1741 werd
goedgekeurd. Hij vereenigde verder allerlei ambten in zijn persoon. In 1730, 32, 38
en 40 schepen in 1736 en 1754 gezworen raad van luiksche zijde te Maastricht,
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van 1695 tot 1746 schout van St. Pieter bij Maastricht en 1711 meier van het laathof
Rosmeer (van 't kap. van St. Servaas); hij was reeds 18 Juni 1694 door voorn.
Kapittel tot schepen te Berg (gem. Berg-en-Terblyt) beroemd. Hij had aan den voet
van den St. Pietersberg een prachtig buitengoed, dat in 1747, kort voor het beleg
der Franschen, uit vrees dat deze er zich zouden versterken, met meerdere huizen
op last van het militair bewind van
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Maastricht afgebroken is. Collette liet vele handschriften na, waarvan op het
Rijksarchief in Limburg: Collectanea juridica, politica, facetica, medica, antiqua,
nova, 6 dln. fol. met index; Opkomst der stad Mastricht (vooral ook onder rechterl.
opzicht); Traiectum notis ac commentariis illustratum jure et legibus stabilitum...
principum privilegiis clarificatum 3 dln.; Commentaren op de recessen van Maastricht;
Beschr. van Maastricht, St. Pieter en den Vroenhof; Extracten uit de rolle en
gicht-registers (overdrachten) der vrijheid St. Pieter; Cartularium van bullen inh. de
privil. der vrijheid St. Peters ende binnen Maestricht (door eenige bisschoppen van
Luik vergund); Beschrijvingen der heerl. Agimont en Nederkanne. Handschr over
den St. Pietersberg, en een drietal rechtsk. handschr.
Zie: J o h . E v e r s e n in de Maasgouw 1889, 129-130 en in Publ. de Limb. XXXIV
(1897) 309-310.
Flament

[Comhaer, Gozewijn]
COMHAER (Gozewijn), geb. waarschijnlijk tusschen 1370 en 1380, gest. 19 Juli
1447. Zijn vader, G e r r i t C o m h a e r , was afkomstig uit Bommel, maar vestigde
zich later te Deventer, waar hij behoorde tot de gilden der lakenkoopers en
goudsmeden en van 1394 tot 1397 voor bisschop Frederik van Blankenheim het
rentmeesterschap over Salland bekleedde. Of Gozewijn nog te Bommel dan wel te
Deventer geboren werd, is niet bekend. Op het einde der veertiende eeuw, althans
niet vóór 1398, begaf Gozewijn zich naar het klooster te Windesheim, om daar te
worden opgenomen. Men wilde hem echter daar niet opnemen, naar het schijnt om
zijn rijkdom en hoogen stand, daar men vreesde, dat daardoor het klooster in
opspraak zou komen en last zou ondervinden der nabij wonende familie en men
gaf hem den raad zich te begeven naar het klooster Eemstein bij Geertruidenberg
Of Gozewijn zich daar heeft aangemeld, blijkt niet; en elk geval is hij er niet gebleven,
maar werd kartuizer in het klooster te Zeelhem bij Diest. ‘Langen tijd’ bekleedde hij
daar het ambt van prior en vertegenwoordigde als zoodanig in 1414 zijn klooster,
toen het convent der Regulieren bij Leuven (het klooster Bethlehem) plechtig de
clausuur aannam. Hij wordt geroemd om zijn hooge geestesgaven, doorzicht en
wetenschap en schreef meerdere werken, waaronder een tractaat de Oratione
Dominica, welke echter verloren zijn geraakt.
Intusschen was zijn vader in onmin geraakt met Frederik van Blankenheim en
zag zich dientengevolge genoodzaakt de wijk te nemen naar Denemarken, waar
hij bij koning Erik weldra in hoog aanzien kwam en het ambt van muntmeester
bekleedde. Tijdens het leven zijns vaders, nog vóór 1417 of 1418, kwam ook
Gozewijn naar Denemarken en schijnt door toedoen zijns vaders met koning Erik
in aanraking te zijn gekomen; althans in 1440 wordt hij in een officieel stuk
biechtvader des konings genoemd. Misschien hield hij zijn verblijf in het eenige
kartuizer-klooster daar te lande, te Aarhuus. Zeker is het, dat Gozewijn in 1435
bisschop van Skalholt op IJsland werd na den dood van bisschop Jonas Gerichinus,
die 18 Juli 1433 in de kathedraal werd vermoord. Of Gozewijn gedurende al die
jaren, tot zijn bisschopswijding, in Denemarken bleef, blijkt niet.
Treurig was de godsdienstig-zedelijke toestand, toen Gozewijn den zetel van
Skalholt beklom. In tegenstelling met zijn voorgangers resideerde hij op het eiland
zelf, tenzij zijn ambt hem elders riep. Persoonlijk visiteerde hij de onderhoorige
kerken, hield toezicht over de kloosters en zorgde voor de financieele belangen van
het bisdom. In
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1439 hield hij een Synode, waar de verordeningen zijner voorgangers werden
bekrachtigd, waaraan verschillende nieuwe bepalingen werden toegevoegd. Ook
de tijdelijke welvaart van IJsland bevorderde hij door een min of meer geregelden
handel op Engeland, vanwaar men allerlei onmisbare levensbehoeften betrok en
waar de voortbrengselen van het land, visch, wol enz. werden verkocht. Met dat
doel vertoefde hij meerdere malen in Engeland. Gedurende vijf of zes jaren nam hij
ook het bestuur waar van het andere ijslandsche bisdom Holum. Als bisschop bleef
hij het kleed zijner orde dragen en zich onthouden van alle vleeschspijzen. Hoezeer
Gozewijn door de eilanders werd geacht en bemind, blijkt uit het feit, dat nog in de
achttiende eeuw op IJsland gaarne de doopnaam Gottswein of Gosi werd
aangenomen, terwijl deze voor Comhaer's verblijf daar geheel onbekend was.
In het voorjaar van 1446 bracht Gozewijn een bezoek aan zijn vaderland; in Mei
van dat jaar vertoefde hij te Deventer, waar hij verschillende kloosters bezocht;
meermalen vertoefde hij ook in het nonnenklooster te Diepenveen, waar toen zijn
stiefmoeder A l e i d e t e r P o e r t e n verbleef. Van dien tijd dateeren verschillende
aflaatsbrieven van Comhaer, welke in de archieven te Zwolle, Deventer, Kampen
en Zutphen berusten; een van 7 Mei en een van 29 Mei 1449 ten behoeve der
Cistercienser-nonnen van de abdij ter Hoenepe en van het H. Geest-gasthuis te
Deventer; een derde was bestemd voor de zuster-tertiarissen van St. Catharina en
St. Agnes te Kampen, te Blesdijk in Friesland, van St. Maria en St. Agnes bij
Steenwijk en van vier kloosters te Zutphen; het Magdalena-convent of Ysendoorn,
het Adamanshuis of St. Agnietenklooster, het Wolfshuis en het Hospitaal (gewoonlijk
Spitael genoemd).
Het jaar daarop overleed Gozewijn ‘te midden van zijn kartuizers’, vermoedelijk
in het klooster te Aarhuus.
Zie: W. M o l l , Gozewijn Comhaer, een Nederlander aan het hoofd der kerk van
IJsland, in Versl. en Meded. Kon. Akad. van Wet., Afd. Letterk. 2e reeks, VI, 48;
Archief Gesch. Aartsb. Utrecht II, 183; IV, 149; De Katholiek 1876, II, 117.
Huurdeman

[Compostel, Hendrik van]
COMPOSTEL (Hendrik v a n ), C o m p o s t e l l e , C o m p o s t e l l a , werd in 1390
als baccalaureus in iure canonico te Heidelberg ingeschreven als ‘Henricus
Compostelle de Traiecto inferiori’. Hij stamde uit een geslacht, waarvan wij in de
middeleeuwen tal van leden in de utrechtsche kapittelen vinden. In 1392
promoveerde hij te Heidelberg tot licentiaat in het kanonieke recht. Tal van jaren
was hij pastoor der parochiekerk te Zwolle en als zoodanig verleende hij in 1418
gunsten aan de priesters van het fraterhuis aldaar, welke in 1419 door bisschop
Frederik van Blankenheim bevestigd werden. Als kanunnik van St. Salvator speelde
hij een rol in het utrechtsche schisma, waarbij hij de zijde hield van Sweder van
Kuilenburg. Na diens dood behoorde hij in 1434 tot de trouw gebleven kanunniken,
die Sweders aanspraken op den bisschopszetel bleven erkennen en Walraven van
Meurs tot drager daarvan verkozen.
Zie: G. T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I, 47 en II, 524; J a c o b i
T r a j e c t i alias d e V o e c h t Narratio, uitg. S c h o e n g e n , (Werken Hist. Gen.
III: 13) 426 v.v. en 449; J. d e H u l l u , Bijdr. tot de gesch. van het Utrechtsche
schisma ('s Grav. 1892) 89; Archief Aartsb. Utrecht II, 267 v.v.; XVIII, 90; Codex
Diplom. Neerl., Hist. Gen. II: 5 (1860) 602-6.
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Over het geslacht zie ook G. B r o m , Bullarium Trajectense n . 1569, 1611, 1691,
1817, 1980, 1997, 2010, 2029 en 2235, en verschillende jaargangen van Archief
Aartsb. Utrecht.
van Kuyk

[Coninxberghen, Seger]
CONINXBERGHEN (Seger), of K o n i n g s b e r g e n , geb. te Nijmegen, was eenigen
tijd in het klooster Gaasdonk bij Goch en daarna overgegaan tot het Lutheranisme.
In 1577 werd hij predikant bij de luthersche gemeente te Antwerpen; haar diende
hij tot 1585, toen Parma de stad bezette. Met zijn gezin trok hij nu naar Woerden,
waar hij eind 1585 of begin 1586 beroepen was. Reeds op de particuliere Synode
van Rotterdam van 2 Juni 1586 wordt er over gesproken, dat er in Woerden ‘eenen
dienaer was, Segerus ghenaemt, van denwelcken hope was hem te begheven tot
professie der Gereformeerder religie’; en de Synode had juist gezien. Wel bleef
Coninxberghen nog eenige jaren luthersch en hielp hij in 1588 de weinige Lutheranen
in Leiden en in 1589 die in Amsterdam, maar zijn ambtgenoot Ligarius verdacht
hem niet zonder grond van gereformeerde neigingen. Een strijd, tusschen beiden
uitgebroken, waarbij Coninxberghen in het geheim door de Staten van Holland werd
gesteund, eindigde met het afzetten van den ijverigen Lutheraan Ligarius, wiens
plaats wordt ingenomen door H. Boxhorn (kol. 236) 1592. Dan is het den
Amsterdammers bekend, dat er van Coninxberghen niets meer voor de zaak van
het Lutheranisme te wachten is, want de utrechtsche garnizoenprediker Johannes
Becker had in een gesprek met hem opgemerkt, dat hij de luth. avondmaalsleer niet
omhelsde en had dit allerwege bekend gemaakt. In 1593 was hij in onderhandeling
met gedeputeerden der Synode van Zuid-Holland en verklaarde hij in te stemmen
met de leer der nederl. Kerken, vooral in het punt van de Sacramenten. 8 Juni 1594
worden de Psalmen van Datheen in Woerden ingevoerd op last der Staten; dan is
de luth. Kerk aldaar gereformeerd geworden, want doop en avondmaalsviering zijn
reeds te voren veranderd. Dit optreden tegen de lutherschen berokkende hem veel
mocite. Op de rotterd. Synode van 2 Aug. 1594 beklaagde hij zich ‘dat hij uyt
oorsaecke van de ware leere ende suyvere reformatie der christelijcke religie aldaar
in te voeren veel last ende swaricheydt... geleden ende gedragen hadde ende noch
dagelijcx was dragende’ waarom hij 1 Sept. naar Bodegraven werd verplaatst, met
dien verstande, dat hij de 500 Car. gulden, die hij in Woerden had genoten, zou
blijven genieten ‘overmits de swarigheden die aldaer mede voorvallen in het
reformeren van de diensten der kercke aldaer. in conformité van alle kercken binnen
deze landen’. In Bodegraven was tot nu toe toch ook de Augsb. confessie in de
parochiekerk gepreekt en hij was de aangewezen predikant om hier de door de
Staten gewenschte verandering aan te brengen. Zoo geschiedde ook totdat hij in
het begin van 1600 aan een langdurige en pijnlijke ziekte bezweek.
Van zijn hand verscheen: De duytsche Chronologie, innehoudende de
voornaemste ende ghedenckweerdichste gheschiedenissen des gheheelen werelts,
sulcx die van jaer tot jare, zedert den beginne tot op desen jegenwoordighen tyt toe
voorghevallen zijn: al tsamen wt den lofweerdichsten Historienschrijvers vergadert
ende bijeengebracht door S.C. van Nymmegen. Dienaer des Godlicken woorts tot
Bodegraven in Holland. (Tot Leiden 1598). In 1602 - na zijn dood - verscheen nog:
Journael ofte Daeglijcksche Tijdtrekeninghe, inhoudende vele ghedenckweerdige
saken (Haarlem 1602). (hs. Luth. Bibl.).
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Zie: Navorscher 1855, 161; R e i t s m a e n v. V e e n , Acta II, 273; III, 19, 20;
Resolutiën van Holland 8 Juni 1594, 1 en 12 Sept. 1594, 12 Maart 1597; D o m e l a
N i e u w e n h u i s , De leer v.h.H. Avondmaal, in de nederl. Luth. kerk (1852) 21;
P o n t , Gesch. v.h. Lutheranisme in de Nederl. tot 1618 (1911) 377 vlg. 398; v.
L a n g e r a a d e n d e B i e , Het Protest. Vaderland II (1910) 192; d e W i n d , Bibl.
der nederl. Geschiedschrijv. I, 582.
Pont

[Conrad, Frederik Willem (1)]
CONRAD (Frederik Willem) (1), geb. te Delft 23 Dec. 1769, overl. te Halfweg 6 Febr.
1808, was de zoon van M.E. C o n r a d en A.J. S m i t s . Zij waren onbemiddeld; zijn
vader stierf in 1775, zijne moeder in 1779, zoodat hij op den leeftijd van 9 jaren
ouderloos was. Hij werd met eene zuster en een jongeren broeder in het
burgerweeshuis te Delft opgenomen en daarna in de fundatie der vrouwe van
Renswoude. Hij was als leerling bijzonder bedreven in wiskunde, werd in 1787 te
Sluis bij de genie te werk gesteld, en hield daar toezicht op sluizenbouw, dijk- en
rijswerken. In 1788 slaagde hij in het examen voor adjunct-landmeter bij de rivieren
in Holland, en kwam hierdoor te dienen onder den beroemden Brunings (I kol. 498),
die al zeer spoedig inzag, welk eene kracht hij in Conrad had verkregen. Hij bekwam
ook eene aanstelling in dienst van Rijnland, waarvan Brunings de technicus was
en verkreeg als zoodanig Spaarndam als woonplaats. In den aanvang van 1796,
toen het vak van den waterstaat evenals alle andere takken van dienst in de
Bataafsche Republiek nieuw georganiseerd werd, werd Conrad voor de rivieren
onder de onmiddellijke orders van den adjunct-inspecteur-generaal Krayenhoff
gesteld. Brunings wist te bewerken, dat Rijnland Conrad in Nov. 1796 tot
adjunct-generaal-opziener benoemde.
Bij de zoogenaamde 1e organisatie van den waterstaat van 24 Mei 1798, toen
Brunings president van den waterstaat werd, werd Conrad aan hem toegevoegd
met den rang van commies. Uit dezen tijd dagteekenen groote onder zijne orders
uitgevoerde sluis- en dokwerken in het belang der militaire verdediging te
Hellevoetsluis, alsmede eene in 1798 uitgegevene kaart van het land van Heusden
en Altena. Ook werd Conrad in 1798 tot lid der commissie voor de droogmaking der
Nieuwkoopsche en Zevenhovensche Plassen en die tot vervening der
Krimpenerwaard benoemd. Bij de 2e organisatie van den waterstaat, waarvan de
benoemingen plaats hadden 26 Juli 1800, werd Brunings eerste
commissaris-inspecteur, en werd Conrad een der 4 commissarissen-inspecteur in
de departementen Amstel (hoofdstad Amsterdam) en Texel (hoofdstad Alkmaar).
In 1802 schreef hij eene verhandeling over den Rijnlandschen slaperdijk, een
verlaagd dijkvak langs het IJ, dat aan een groot deel van Rijnland schade
berokkende, door telkens, somtijds tweemaal in een jaar, te overstroomen. De
ophooging ervan was een gevolg van deze verhandeling.
Bij de 3e organisatie werden onder den directeurgeneraal (weder Brunings) bij
besluit van het Staatsbewind van 14 Oct. 1803 een aantal inspecteurs aangesteld.
Conrad werd toen inspecteur van 's lands zeehavens en zeegaten voor het 2e
district, zijnde het Noorder-kwartier van Holland.
In 1804 werd aan Conrad het directeurschap van den aanleg eener uitwatering
van Rijnland te Katwijk opgedragen. Hij had als onderhoorige ingenieurs A. Blanken
Jz. en S. Kros, en dit voor dien tijd moeilijke werk werd met bekwamen spoed
uitgevoerd, zoodat het in 1807 gereed was. Het werd 21 Oct. van dat jaar door
koning Lo-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

314
dewijk plechtig geopend. Op een steen in den gevel staat vermeld, dat de Rijn
dientengevolge weder in zee stroomt, en dit denkbeeld is in de aardrijkskundige
werken blijven spoken, totdat A.A. B e e k m a n het in Nederland als polderland
heeft aan de kaak gesteld.
In 1804 werd Conrad lid van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam, in 1805
werd hij lid van het Zeeuwsch Genootschap; eindelijk werd hij in 1806 lid van het
Prov. Utrechtsch Genootschap.
Toen Brunings op 16 Mei 1805 plotseling overleed, werd Conrad onmiddellijk in
zijne plaats tot generaal opziener van Rijnland benoemd, maar het duurde, hoewel
hij ook van Rijkswege met de waarneming van Brunings' dienst belast werd tot 20
Jan. 1807, eer hij ook zijn opvolger in rijksdienst werd. Waarschijnlijk is dit het gevolg
van de politieke omstandigheden, waarin Nederland in dezen tijd verkeerde. Conrad
verkreeg toen, bij de 5e organisatie, den nieuw geschapen rang van
inspecteur-generaal en hij stond dus nu, op den leeftijd van 37 jaren, aan het hoofd
van het korps van den waterstaat.
Hij, die zoowel van kunstwerken en zeewerken als van bovenrivieren op de praktijk
en op den omgang met Brunings gegronde kennis had, zou nog tal van jaren het
vaderland diensten hebben kunnen bewijzen. Het heeft niet zoo mogen zijn; een
jaar na zijne benoeming tot inspecteur-generaal is hij aan het roodvonk, na een
kortstondig ziekbed, overleden. Zijn werk werd verdeeld tusschen twee
ambtgenooten.
Het is moeilijk, over een man, wiens rapporten weinig meer gelezen worden en
van wien op technisch gebied weinig in druk bestaat, een afdoend oordeel te vellen;
al wordt hij door zijn levensbeschrijver uitbundig geprezen, het is zeer wel mogelijk,
dat van dien lof veel is af te doen. Een brief van hem van 18 Juni 1806, afgedrukt
in E. F o k k e r , Bijdrage tot de geschiedenis der wet van 24 Febr. 1806, in de
Bijdragen voor staats-, provinciaal en gemeentebestuur 1886, 43, geeft niet den
indruk, dat hij, al zal hij zeer minzaam geweest zijn, een onafhankelijken geest had.
Hij is er daarin, misschien door zijne betrekking bij Rijnland hierin opgevoed, te veel
op uit, de groote grondeigenaren te believen.
Conrad heeft het eerst het denkbeeld geopperd om door de killen van de
Biesbosch eene nieuwe rivier te vormen en tevens de Beneden-Merwede af te
sluiten (Not. K. Inst. v. Ing. 1867/8, 83 en 197).
Conrad huwde in 1794 W i l h e l m i n a B r o e s t e r s h u i z e n , die in 1815 overleed
en bij wie hij 3 zonen had.
Men heeft van hem: Verhandeling over den Rijnlandschen slaperdijk (1792);
Rapport nopens de Katwijksche uitwatering (met A. B l a n k e n Jz. en S. K r o s ).
Eene door Conrad in het begin van 1807 ingeleverde levensbeschrijving van
Brunings, antwoord op eene prijsvraag, werd met goud bekroond, en is, na verloren
te zijn geweest, van rijkswege uitgegeven in 1827. Daarbij is als voorbericht eene
lofrede, tevens eenigszins levensbeschrijving van Conrad, door den hoogleeraar
J.H. v a n d e r P a l m , gedrukt.
Zijn portret is gegraveerd door L. Portman, en gelithografeerd door P.W.M. Trap.
Ramaer

[Conrad, Frederik Willem (2)]
CONRAD (Frederik Willem) (2), geb. te Spaarnwoude (de standplaats zijns vaders
was Spaarndam, doch diens woning stond onder de gemeente Spaarnwoude, zoodat
dit zijne geboorteplaats is)
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15 Febr. 1800, overl. te München 1 Febr. 1870 (in de levensbeschrijving door
F i j n j e , blz. 210, staat verkeerdelijk 1869), zoon van den voorg. en W.
Broestershuizen. Hij werd in 1814 cadet van den waterstaat aan de artillerie- en
genieschool te Delft, en tegen het einde van 1816 door den directeur dier inrichting
voorgedragen om tot aspirant-ingenieur te worden benoemd. Hij deed, toen dit
voorstel niet gevolgd werd, eenigen tijd dienst als leeraar in de wiskunde aan
genoemde school, en werd met 1 Oct. 1817 tot aspirantingenieur benoemd. Hij werd
onder de onmiddellijke orders van den inspecteur-generaal Blanken (I kol. 357)
gesteld, en wel eerst aan den aanleg van het Noordhollandsch Kanaal, daarna aan
dien van het Kanaal van Steenenhoek, vervolgens bij de Lingewerken en eindelijk
bij de voorbereiding en den aanleg van het Zederikkanaal. In 1822 bouwde hij een
dok te Hellevoetsluis, en in 1823 werd hij met de ingenieurs Boerrigter en van Loon
belast met eene opneming en peiling der benedenrivieren en van de killen in de
Biesbosch.
Hiervan heeft hij eene zeer luimige beschrijving in verzen, geïllustreerd door van
Loon, gemaakt, die door zijn neef J.F.W. Conrad als een schat bewaard werd.
In 1824 werd hij, weder onder Blanken, met den aanleg van een deel van het
Zederikkanaal belast, waaronder behoorde de bouw van het stoomgemaal aan den
Arkelschen dam, wel een bewijs hoeveel vertrouwen Blanken in zijn kunde en ijver
stelde. 1 Oct. 1825 tot ingenieur 2e klasse benoemd, werd hem tegelijk een vaste
dienst opgedragen, en wel die van provinciaal ingenieur in Noord-Brabant. Zijne
plaatsing aldaar ging buiten zijn chef om, en het was de inspecteur-generaal
Goudriaan, toenmaals tevens administrateur, die gemeend had, zijn ambtgenoot
hiermede en met verscheidene andere verplaatsingen onaangenaam te zijn. Blanken
protesteerde en het gevolg was, dat aan Conrad opgedragen werd, van uit 's
Hertogenbosch het gemaal te Arkel af te maken.
De betrekking van provinciaal ingenieur had in dien tijd een geheel ander karakter
dan tegenwoordig. Het toezicht op de waterschappen was, behalve in Zeeland, van
weinig beteekenis, daarentegen was de bouw van kerken, in het bijzonder in
Noord-Brabant, aan den provincialen waterstaat opgedragen. Ook ontwierp Conrad
gedurende dezen diensttijd eene verbeterde uitwatering van de Maaspolders
tusschen Grave en 's Hertogenbosch.
In 1828 werd een door hem geschreven antwoord op eene door de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem uitgeschreven prijsvraag over de
middelen om de doorkwelling van de dijken langs onze hoofdrivieren tegen te gaan,
met goud bekroond. In 1829 werd deze verhandeling uitgegeven onder den titel:
Over de verzakkingen aan de dijken der hoofdrivieren.
Met 1 Oct. 1829 werd Conrad naar Rotterdam verplaatst, waar hij met den
provincialen dienst in Zuid-Holland belast werd. Ook dit werd toenmaals als een
hoogst belangrijke dienst beschouwd, er behoorden de ingevolge het kon. besluit
van 17 Dec. 1819 aan de provincie overgedragen zeewerken op Goedereede toe,
terwijl aan den rijkswaterstaat ten gevolge van het kon. besluit van 12 Aug. 1828
een aantal belangrijke rijkswerken ontnomen en aan het Amortisatie-syndicaat in
beheer en onderhoud gegeven waren. Daar Conrad bij den provincialen dienst, die
zijne werken behield, diende, kon hij de zaak luimig opvatten, zooals blijkt uit een
gedicht, door F i j n j e medegedeeld (Not. K. Inst. v. Ing. 1869/70, 153).
Conrad had in Zuid-Holland niet zooveel arbeid
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als hij in Noord-Brabant gehad had, daar hier minder kerken gebouwd werden. Hij
had in laatstgenoemde provincie en onder Blanken hard werken geleerd, en dit is
mede de reden, dat uit den tijd van zijn verblijf te Rotterdam, en verder in denzelfden
dienst te 's Gravenhage, waarheen hij met 1 Jan. 1835 verplaatst werd, een aantal
geschriften van hem dagteekenen. Sommige daarvan zijn in 1849 onder den titel
Verspreide Bijdragen verzameld. De andere worden opgenoemd door F i j n j e (Not.
Kon. Inst. v. Ing. 1869/70, 165). Als men bedenkt, dat er geen ander ingenieur in
dien tijd was, van wien een groot aantal brochures en verhandelingen gedrukt
werden, dan Blanken en Conrad, dan kan men hieruit afleiden, dat Conrad zijne
ambtgenooten ver vooruit was.
Merkwaardig is het door Fijnje (bl. 165,6) vermelde groote aantal dichtstukjes,
recensies en andere geschriften, te Rotterdam van 1830 tot 1832 ontstaan. Diegene
onder de geschriften, welke in zijne Verspreide Bijdragen verzameld zijn, zijn alle
de moeite waard om te lezen, verscheidene hebben op de geschiedenis van den
nederlandschen waterstaat betrekking en geven blijk van zeer helder inzicht.
In 1832 werd Conrad lid, in 1863 lid-consultaat van het Bataafsch Genootschap
te Rotterdam, in 1850 lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap.
In 1838 waren de werken van den Hollandschen Spoorweg Amsterdam-Haarlem
in vollen gang, toen er oneenigheid ontstond tusschen de directie van dien spoorweg
en haren ingenieur W.C. Brade. Het gevolg hiervan was, dat de tusschenkomst der
regeering werd ingeroepen en deze 8 Febr. 1839 aan Conrad vergunde om de
maatschappij bij te staan. Zoo werd hij spoorwegingenieur, doch met 1 Dec. 1839
werd zijne werkzaamheid in eene andere richting geleid, daar hij toen aangewezen
werd als een der beide ingenieurs, onder den hoofdingenieur van Zuid-Holland
belast met de droogmaking van het Haarlemmermeer. Hierbij bleef hij evenwel
slechts kort werkzaam, want de Hollandsche Spoorwegmaatschappij was zoo
tevreden over Conrad's diensten, dat zij hem in 1840 benoemde tot haren
ingenieur-directeur, waartoe hem met ingang van 1 Oct. 1840 onbepaald verlof uit
's rijks dienst verleend werd. Hij heeft bij dezen aanleg gelegenheid gehad, zijne
groote gaven te toonen, hij is de ontwerper van draaibruggen, die zeer goed voldaan
hebben en niet duur waren, van kraanbruggen, eene vinding van hem, die het
voordeel hadden, dat de spoorstaaf vrij laag boven het water kon zijn, en van rolen vijzelbruggen, waarbij een stelsel om de palen onder water af te zagen, werd
toegepast. Ook bouwde hij een houten traliebrug te Vogelenzang, met 36 M.
overspanning, gevolgd naar amerikaansche bruggen van die soort. In 1842 kon de
lijn tusschen Haarlem en Leiden bereden worden, in 1843 kwam zij tot 's Gravenhage
gereed. Hij ontving in 1842 voor eene beschrijving van het katwijksche kanaal de
zilveren Telfordmedaille en werd in 1843 lid van de engelsche lnstitution of civil
Engineers. In laatstgenoemd jaar werd hij lid van de Hollandsche Maatschappij der
Wetenschappen te Haarlem. Voor eene beschrijving van den spoorweg
Amsterdam-Rotterdam ontving hij in 1844 de Walker-premie.
Zeer veel last heeft Conrad gehad van de toenmalige gebrekkige onteigeningswet
van 19 Mei 1841, die slechts weinig verbetering in die van 8 Maart 1810 gebracht
had.
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In 1845 werd Conrad benoemd tot 's konings commissaris bij, d.i. dus rijks
toezichthoudende op de Hollandsche Spoorwegmaatschappij, voorzeker eene
zonderlinge benoeming, gevolg van de vriendschap van Conrad's tijdgenoot van
de delftsche academie, den minister Schimmelpenninck van der Oye. Een tweede
bewijs van vriendschap gaf deze hem in hetzelfde jaar, door hem te herstellen in
zijne rechten van ancienniteit, hem bij het verleenen van zijn verlof in 1840 ontnomen.
Dientengevolge werd hij tegelijk met den ingenieur Greve, die in de ranglijst op hem
volgde, met 1 Mei 1852 hoofdingenieur, hoewel zijn verlof gehandhaafd bleef.
Toen Conrad tot lid van de engelsche Institution benoemd was, kwam al spoedig
bij hem de wensch op, eene dergelijke inrichting in ons vaderland te stichten. Op
24 Mei 1847 richtte hij met van der Kun en Simons tot de nederlandsche ingenieurs
eene oproeping tot oprichting, en daaraan gaven 82 hunner in hetzelfde jaar gehoor.
Deze instelling, die zich in de sympathie van den kroonprins, later koning Willem III
verheugen mocht, is sedert de plaats geweest, waar alle belangrijke onderwerpen
op ingenieursgebied behandeld werden, zoodat de werken van het Instituut een
onschatbare bron van gegevens op dit gebied geworden zijn. Conrad was president
van 1848 tot Juni 1860, toen hij wegens andere drukke werkzaamheden
niettegenstaande herhaalden aandrang deze betrekking nederlegde; hij werd in de
vergadering van 10 Juni 1858 met de beide andere oprichters tot bestuurslid voor
het leven benoemd, terwijl hij van Juni 1866 tot zijn overlijden weder president was.
In 1847 werd Conrad president der eerste telegraafmaatschappij in ons land. Hij
legde de telegraaflijn Amsterdam-Nieuwediep aan, die in 1851 gereed kwam. Van
16 Apr. 1852 tot 1 Jan. 1854 was hij lid eener commissie, die van rijkswege het
vraagstuk der telegrafie had te behandelen. 13 Apr. 1853 werd Conrad in het
kiesdistrict 's Gravenhage tot lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland gekozen.
Conrad bleef lid der Staten tot zijne benoeming tot inspecteur hem er toe bracht,
als zoodanig zijn ontslag te nemen; hij deed dit bij brief van 15 Apr. 1858.
In Apr. 1847 was Conrad, terwijl toen van der Kun en Storm Buysing lid van het
Kon. Ned. Instituut werden, correspondent dier instelling geworden. Bij den overgang
van het Inst. in de Koninklijke Academie van Wetenschappen in 1851 werd Conrad
daarvan buitengewoon lid. Toen bij kon. besl. van 23 Feb. 1855 het verschil tusschen
leden en buitengewone leden der academie werd opgeheven, werd Conrad tegelijk
tot lid der academie benoemd. Hij heeft in dat lichaam eenige voordrachten over
het Suezkanaal gehouden.
Van 1847 tot 1865 bracht hij in de Academie met den beroemden Delprat 6
verslagen over de verzakking van een kaaimuur te Nijmegen uit. De verzakking ter
plaatse van den fellen aanval der rivier hield op, toen bovenwaarts eenige jaren
later een stelsel kribben werd uitgebracht, die den aanval van den stroom afkeerden;
men vraagt zich dus af, of het wel noodig geweest ware, hierover zooveel vol te
schrijven.
Bovendien heeft hij in genoemd lichaam in 1860 eene mededeeling gedaan over
eene verzinking van een havenhoofd aan het IJ, in 1865 eene over de Nieuwe
Merwede, en was hij sedert 1860 lid eener commissie tot behoud van overblijfselen
van oude kunst.
Met ingang van 1 Apr. 1858 kwam Conrad, na ruim 18 jaren aan de Hollandsche
Spoorweg-
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maatschappij verbonden geweest te zijn, weder in rijksdienst, en werd hij tegelijk
tot inspecteur benoemd en belast met de 2e inspectie, tot welke de provinciën
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland behoorden.
Hij woonde des zomers op de door zijne echtgenoote van den vroegeren
rentmeester haars vaders, C.J. C o r n e l , geërfde buitenplaats de Wiers bij Vreeswijk.
Hij was bovendien nog steeds voorzitter en lid van tal van commissiën, maar aan
den rijksdienst deed hij weinig.
Intusschen, in andere opzichten was hij nog zeer verdienstelijk. In de eerste plaats
betrekkelijk de doorsnijding der landengte van Suez. Reeds in 1855 was hij door
den onderkoning van Egypte benoemd in eene internationale commissie van
ingenieurs, ten einde de beginselen, naar welke het kanaal zou worden aangelegd,
vast te stellen. In den winter 1855-56 deed hij eene reis derwaarts, en werd toen
door zijne medeleden tot president gekozen, wat hij tot zijn dood gebleven is. Onder
de redenen, die F i j n j e (Notulen K. Inst. v. Ing. 1869/70, 197) daarvoor opgeeft,
is het waarschijnlijk vooral zijn groote talenkennis geweest, die hem deze verkiezing
deelachtig deed worden; er waren in de commissie toch een aantal leden, die
belangrijker werken hadden uitgevoerd en wetenschappelijk hooger stonden.
In den winter 1856-57 deed Conrad weder eene reis naar Egypte, vergezeld door
den ingenieur Schneitter. In 1856 werd hij lid eener commissie tot het nagaan van
de gevolgen der doorgraving voor onzen handel, en op 1 Sept. 1857 hield hij in het
K. Inst. v. Ing. eene voordracht over het Suezkanaal, waarin hij den chauvinistischen
tegenstand van R. Stephenson op goede gronden bestreed. De onderkoning van
Egypte benoemde Conrad in 1858 tot zijn vertegenwoordiger bij de
Suezkanaalmaatschappij. In 1865 verkreeg hij als zoodanig zijn ontslag. De
ingenomenheid van Ferdinand de Lesseps, den president dier maatschappij, met
Conrad was zeer groot.
In hetzelfde jaar 1858, waarin hij inspecteur werd, werd Conrad in vier belangrijke
commissiën benoemd: hij werd president van den raad van den waterstaat voor de
doorgraving van Holland op zijn Smalst, lid van dien voor den Rotterdamschen
Waterweg, lid eener commissie omtrent eene zeehaven voor Scheveningen, en lid
eener commissie omtrent droogmaking van plassen beoosten de utrechtsche Vecht,
waarvan hij in 1859 president werd. In de eerstgenoemde commissie was Conrad
door zijne autoriteit een der hoofdpersonen. De voorstellen, die deze commissie
deed, kenmerkten zich door de afwezigheid van een zeebreker buiten de hoofden,
die in Frankrijk en Engeland veel toegepast werd, doch die met het oog op het
binnenvaren reeds in 1853 door Greve was afgekeurd.
Een tweede zeer belangrijk advies dezer commissie is, dat zij het geven eener
concessie voor aanleg van het Noordzeekanaal, ongeveer zooals het gemaakt is,
voorstelde, dus tegen de meening van velen, waaronder het lid der commissie, de
delftsche hoogleeraar Storm Buysing, die van oordeel was, dat het beter was, het
Noordhollandsch Kanaal te verbeteren.
In Febr. 1862 schreef de civiel-ingenieur A. Huet aan den toen juist opgetreden
minister van Binnenlandsche Zaken Thorbecke, dat het eigenlijke hoofdpunt in zake
de verbinding van Amsterdam met de zee door Holland op zijn Smalst niet
genoegzaam was onderzocht. Terwijl hij in eene brochure zijne denkbeelden
hieromtrent uiteengezet had, lokte Huet in de vergaderingen
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van het Kon. Instituut van Ingenieurs van 11 Febr. en 12 Juni 1862 eene bespreking
van het ontworpen kanaal uit, waartegen speciaal Storm Buysing, lid der commissie,
bezwaar bleek te hebben wegens de koppeling van den kanaalaanleg met de
landaanwinning in het IJ. In de vergadering van 11 Nov. 1862 trad Conrad tegen
Huet op, en bestreed zijn denkbeeld vrij kort. Hij is daarvoor door Huet vele malen
hartstochtelijk aangevallen.
In de vraag van den Rotterdamschen Waterweg is het niet waarschijnlijk, dat
Conrad veel invloed heeft uitgeoefend. Het was de voorzitter Fijnje, die het denkbeeld
der open doorgraving van Caland er door heeft weten te krijgen.
Het aantal commissiën, in welke Conrad sedert zijne benoeming tot inspecteur
benoemd werd, is zeer groot. Hij was zeer geschikt om als voorzitter te fungeeren,
doch zijne werkzaamheid als lid was niet van veel beteekenis.
Hij werd in 1860 voorzitter der commissie voor oeververdediging in Zeeland. Deze
commissie, waarin vooral P. Caland, Dirks en J.F.W. Conrad een werkzaam aandeel
hadden, bracht in 1861 een uitstekend rapport uit.
Hij werkte met den hoofdinspecteur van der Kun en den inspecteur Fijnje mede
tot de samenstelling van het bekende verslag, uitgebracht 27 Sept. 1861, over de
rivierverbetering, hetwelk zich waardig aansluit aan dat van Ferrand en van der Kun
van 18 Febr. 1850 en waaraan eene bijlage, een zeer uitvoerig historisch overzicht
der overstroomingen bevattende, is toegevoegd. Men kan er verzekerd van zijn,
dat een en ander grootendeels het werk van van der Kun en Fijnje is.
In 1863 werd hem een onderzoek naar de beste richting van een
Noordzee-Oostzeekanaal opgedragen. In 1864 bracht hij hierover rapport uit.
In 1864 werd Conrad voorzitter eener jury ter beoordeeling van ontwerpen voor
een paleis voor de vergaderingen der Staten-Generaal.
In 1864 werd hij lid eener commissie, van wege de vrije stad Hamburg benoemd
over de watervrijmaking van hare voorstad Hammerbrock.
Toen van der Kun 26 Jan. 1864 plotseling overleden was, werd aan Conrad bij
zijne inspectie bij kon. besluit van 1 Febr. d.a.v. de algemeene dienst van den
waterstaat opgedragen. De betrekking van hoofdinspecteur werd evenwel onvervuld
gelaten. Hoogstwaarschijnlijk is dit een gevolg daarvan, dat de minister Thorbecke
Conrad niet welwillend gezind was, en dit moet worden toegeschreven aan Conrad's
vriendschap met Simons, den medeoprichter van het Kon. Inst. v. Ingenieurs. Dat
Thorbecke nooit eerelid van dit lichaam is geworden, terwijl hij toch bijzonder
bekwaam op waterstaatsgebied was, den eersten stoot aan de verbetering der
rivieren gegeven, de onteigeningswet tot stand gebracht heeft enz., en terwijl b.v.
van Reenen en Heemskerk, kort nadat zij minister van Binnenlandsche zaken
werden, dit eerelidmaatschap verkregen, was onbillijk, evenzeer als het onbillijk
was om Conrad geen hoofdinspecteur te maken. Een voorwendsel was, dat Fijnje
dan gepasseerd zou moeten worden, maar deze was reeds 67 jaren en zou daarvoor
van Arnhem naar 's Gravenhage hebben moeten verhuizen. Geertsema, de opvolger
van Thorbecke, vond de goede oplossing, door Fijnje den titel van hoofdinspecteur
te verleenen, en Conrad het hoofdinspecteurschap, waartoe hij met 1 Mei 1866
benoemd werd, met den algemeenen dienst op te dragen, terwijl hij van zijne
inspectie ontheven werd. Als hoofdinspecteur heeft hij nog verdienstelijk werk
geleverd over de afdamming der Ooster-
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Schelde, die door belgische deskundigen op magere gronden bestreden werd.
In 1866 werd hij voorzitter van den raad van den waterstaat tot onderzoek der
plannen van Beijerinck voor de droogmaking van het zuidelijk deel der Zuiderzee.
In 1868 deed hij met zijn neef J.F.W. Conrad en zijn schoonzoon jhr. W. van de
Poll eene reis naar Denemarken tot onderzoek van plannen voor eene haven op
de westkust van Jutland en een kanaal tot verbinding van den Liimfjord en de
Noordzee.
In Oct. 1869 vertrok Conrad naar Egypte, waar in Dec. van dat jaar de plechtige
opening van het Suez-kanaal plaats had in tegenwoordigheid o.a. van keizerin
Eugénie; hij werd daar zeer gevierd. Op zijne terugreis overleed hij nog vrij
onverwacht te München, in een hotel.
Op 5 Oct. 1825 is hij gehuwd met J a c q u e l i n e M a r i a B r a b e r , die juist 8
jaren na hem, 1 Febr. 1878, overleed en bij wie hij 9 kinderen had, waarvan 3 jong
stierven. Van de overigen was een zoon F.W. Conrad, geboren in 1832, in Oost-Indië
overleden in 1861, en 5 dochters, waarvan 4 gehuwd respectievelijk met mr. T. van
Dam van Isselt, jhr. W. van de Poll, jhr. A. van de Poll en H.J. Rauws.
Hij legateerde aan zijne stichting, het K. Inst. v. Ing., uit erkentelijkheid voor het
besluit, dat de namen der drie stichters steeds boven aan de ledenlijst vermeld
zouden worden, eene som van ƒ 500, waaruit eens in de 5 jaren eene Conrad's
premie aan dengene, die de beste verhandeling geschreven of de nuttigste vinding
op ingenieursgebied gedaan zou hebben, uitgekeerd moest worden.
Conrad's groote vlugheid leidde wel eens tot vluchtigheid. Hij heeft gedurende
een deel van zijn leven, tot omstreeks 1850, veel met geldelijke zorgen te kampen
gehad; dit eindigde toen zijne vrouw de Wiers erfde; er werd kort daarna een groot
complex daartoe behoorende landerijen verkocht.
Conrad's belangrijkste werken zijn: Over de middelen tot het tegengaan van
doorkwelling door dijken (Natuurk. verh. Holl. mij. der wet., 1829); Verspreide
Bijdragen, geschreven van 1830 tot 1838, gezamenlijk uitgegeven ('s Grav. en Amst.
1849); Memorie over het al of niet voordeelige voor Delfland van eene uitwatering
te 's Gravenhage ('s Grav. en Amst. 1847); Reizen naar de landengte van Suez,
Egypte, het Heilige Land ('s Grav. 1859); Considérations sur les rapports des
ingénieurs étrangers sur le barrage de l' Escaut Oriental (Not. K. Inst. v. Ing. 1867/8).
Zijn portret is gelithografeerd door J.P. Berghaus, J.H. Hoffmeister en J. Veth.
Eene uitstekende levensbeschrijving van Conrad met portret, van J.G.W. F i j n j e ,
in Not. K. Inst. v. Ing. 1869/70, 125; ook komt eene levensbeschrijving met portret
voor in Mannen van beteekenis, afl. 20 (Haarl. 1872).
Ramaer

[Conrad, Jan Frederik Willem]
CONRAD (Jan Frederik Willem), geb. te Maastricht 28 Mei 1825, overl. te 's
Gravenhage 12 Aug. 1902, was de oudste zoon van den volg. en J.L. Lenssen. Op
den leeftijd van 16 jaren werd hij cadet van den waterstaat; het jaar 1841 was het
laatste jaar, dat de waterstaat op de militaire academie te Breda werd gerecruteerd;
in 1842 werd de delftsche academie opgericht, doch degenen, die te Breda waren,
bleven aldaar hunne opleiding ontvangen. Conrad werd na den 4-jarigen cursus te
hebben afgeloopen, bij kon. besl. van 28 Juli 1845 met ingang van 1 Oct. d.a.v. tot
aspirant-ingenieur van den water-
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staat benoemd. Na in subalternen rang te 's Hertogenbosch en te Maastricht dienst
te hebben gedaan, werd hij 30 Juli 1847 tijdelijk belast met den dienst van
arrondissements-ingenieur te Maastricht, daarna met 1 Apr. 1849 met dien te Utrecht
en vervolgens met 1 Mei 1851 met dien te Goes, waar hij 8 jaren bleef. Te Goes
was hij onder den hoofdingenieur A. Caland met zeer veel vrucht werkzaam. De
provinciale dienst, die in Zeeland van bijzonder groot belang was, daar hij onmiddellijk
toezicht op en voorlichting van de dijksbesturen in zich sloot, was toen nog met den
rijksdienst vereenigd.
Tijdens de dijkvallen in den polder van Everinge verwierf hij zich door zijne
activiteit, kalmte en goed beleid het vertrouwen van de polderbesturen, in 1856 werd
door de verstandige door hem genomen maatregelen de Wilhelminapolder tegen
overstrooming behoed. Toen hij 1 Mei 1859 als arrondissements-ingenieur naar
Alkmaar verplaatst werd, verzochten alle polderbesturen op Zuid-Beveland den
minister van Binnenlandsche zaken intrekking dezer beschikking. Aan dit verzoek
werd echter niet voldaan. Te Alkmaar behoorde tot zijnen dienst het geheele
Noordhollandsche Kanaal. De tegenover Amsterdam aan het einde van dat kanaal
gelegen sluis was vooral door de verwoestingen, die de paalworm er had aangericht,
slecht en bovendien waren hare afwateringen onvoldoende. Men besloot daarom,
dat eerst een nieuwe sluis, die naar Willem III genoemd werd, gebouwd zouden
worden; dit geschiedde van 1860 tot 1865, daarna zou de oude sluis aldaar, die
den naam Willem I bekwam, hersteld worden, dit geschiedde van 1865 tot 1868.
Beide werken werden door hem in de Werken van het Koninklijk Instituut van
Ingenieurs beschreven. Deze beschrijving bevat vele praktische wenken. Conrad
had het voorrecht, te dienen onder een in de praktijk bijzonder bekwamen
hoofdingenieur, van Gendt (I kol. 919) en hieraan zijn vele dier opmerkingen
waarschijnlijk toe te schrijven.
In 1867 werd hij door het hoogheemraadschap Rijnland benoemd in eene
commissie (welke hem tot haren voorzitter koos), ten einde te adviseeren over eene
betere waterloozing. In 1871 werd hij lid en voorzitter eener commissie met hetzelfde
doel, speciaal in verband met de uitwatering van Rijnland op het Noordzeekanaal.
Met 1 Jan. 1869 werd hij tot hoofdingenieur benoemd en als zoodanig te
Middelburg geplaatst. Ook gedurende den tijd van Conrad's verblijf aldaar behoorde
het beheer van den waterstaat dier provincie nog tot zijnen dienst. De belangrijkste
werken, door hem uitgevoerd, waren in Zeeuwsch Vlaanderen gelegen. Het was
noodig, voor een groot complex nederlandsche en eene kleine oppervlakte belgische
gronden eene betere uitwatering te maken. In verband daarmede werd een
grondgebied van beide landen en een daarbuiten in het Oude Zwin gelegen terrein,
dat bij laag water bloot kwam, ingedijkt tot den Willem-Leopold-polder, en daarbij
de uitwateringssluis aan de Wielingen, gelegen aan het zeeëinde van een ten
behoeve der afwatering gegraven kanaal, gebouwd. Conrad was toen ook betrokken
in de samenstelling van het wetsontwerp op de calamiteuse polders, en was in de
daartoe benoemde commissie, evenals in vele andere, een groote kracht.
In 1869 werd Conrad lid van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
te Haarlem.
In hetzelfde jaar werd hij benoemd tot lid eener commissie tot onderzoek eener
ontwerp-verbinding
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van St. Filipsland met den vasten wal van Noord-Brabant, in 1870 tot lid van
commissiën tot onderzoek van de plannen van J.S. Bos c.s. tot droogmaking van
het zuidelijk deel der Zuiderzee, tot onderzoek van de onderloopschheid van de
schutsluis te Vere, en van twee internationale commissiën voor de werken tot
afwatering, boven vermeld, en voor de verbetering van het scheepvaartkanaal van
Gent naar ter Neuzen. In 1873 eindelijk werd hij benoemd in eene commissie, die
over het aan het Noordzeekanaal te geven peil een onderzoek had in te stellen.
Merkwaardig is de geschiedenis van het ontstaan van de Waterbouwkundige
aanteekeningen. A. Magielse, opzichter van den waterstaat, maar dienstdoende als
bureau-ambtenaar, en die reeds sedert vele jaren niet met de werken te maken had
en daardoor weinig deskundig was, had in het Archief van het Zeeuwsch
Genootschap een stuk geschreven: Middel van stroomafleiding tot ontzet der
aangevallen oevers in Zeeland. Door hem werd, waar een oever langs een vaarwater
door den stroom bedreigd werd, het aan de overzijde van dien oever aanbrengen
van dammen aangeprezen. Conrad bewees uit de praktijk aan den Elisabethpolder,
waar dit stelsel door het Domeinbestuur toegepast was, en uit een geval uit de 18e
eeuw, dat het zeer nadeelige gevolgen kan hebben. Het werd dan ook verder niet
meer toegepast.
Met 1 Apr. 1874 werd Conrad als hoofdingenieur naar Haarlem verplaatst en ook
hier wachtte hem belangrijk werk. In de eerste plaats bestond dit, buiten den
gewonen, zeer drukken dienst, in het toezicht vanwege de regeering op den aanleg
van het Noordzeekanaal, in de tweede plaats was een zeer belangrijk onderwerp
de verbinding van de eerste koopstad des rijks met den Rijn. Deze verbinding, de
smalle en ondiepe Keulsche Vaart, die slechts voor schepen van 7 M. breedte en
1.80 M. diepgang bevaarbaar was, eischte dringend verbetering. Reeds was door
den inspecteur P. Caland de richting van een kanaal over Kokkengen naar Vreeswijk
aangegeven, en de civiel-ingenieur F.B. s' Jacob (later burgemeester van Rotterdam)
maakte in 1873 en 1874 ontwerpen en begrootingen voor de verbetering der
bestaande Keulsche Vaart en voor twee andere richtingen, die van Caland en eene
over Woerden.
De amsterdamsche handel wenschte evenwel geen dier kanalen, maar een naar
de Geldersche Vallei, aangezien de kortste weg van Amsterdam naar Keulen door
die vallei loopt. Eene commissie van hoofdingenieurs en ingenieurs, van welke
Conrad de oudste in dienst was, behandelde deze ontwerpen; daar schrijver dezes
in 1875 en 1876 aan deze commissie was toegevoegd, heeft hij goed kunnen
waarnemen, hoe Conrad de ziel van alles, wat er gedaan werd, was. Hij leidde de
vergaderingen aan de hand van aanteekeningen, door hem omtrent de geschiedenis
der plannen, de door den minister gestelde eischen en de belangen der scheepvaart
gemaakt, en maakte daardoor de beraadslagingen van deze commissie van den
eersten dag af vruchtbaar. Deze commissie, die dezelfde leden telde als de 3e
commissie, door Welcker en Gelinck in hunne levensbeschrijving op blz. 40 genoemd,
wordt daar niet gememoreerd, terwijl zij toch belangrijk werk heeft geleverd.
De gemeente Utrecht was natuurlijk zeer bevreesd voor een kanaal door de
Geldersche Vallei, en het bewijs, dat Conrad voor dit laatste toen zeer veel voelde,
was wel, dat hij de te dezer zake
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door Utrecht benoemde commissie, bestaande uit de ingenieurs van der Vegt en
Kemper, weinig welwillend bejegende.
De minister Heemskerk koppelde het kanaal door de Geldersche Vallei, dat door
de Betuwe zou worden doorgetrokken, aan de droogmaking van het zuidelijk deel
der Zuiderzee, en naar aanleiding van het wetsontwerp hiervoor, bij brief van 18
Apr. 1877 aan de Tweede Kamer ingediend, werd in hetzelfde jaar door den
hoofdingenieur met verlof Waldorp eene brochure uitgegeven, waarbij een kanaal
niet door de Geldersche Vallei maar bijna in rechte richting van Amsterdam naar
Gorinchem, zoogenaamd ook in het belang der vaart van Amsterdam op Rotterdam,
werd aangeraden. Dit ontwerp, waarbij met de peilen der doorsneden polders
volstrekt geen rekening werd gehouden (het kanaal ging b.v. midden door de diepe
Mijdrechtsche Droogmakerij), werd door eene commissie, waarvan Conrad voorzitter
was, zeer gunstig beoordeeld. Dus was Conrad van meening veranderd. Wat mag
daarvan de reden geweest zijn? M.i. niet zoozeer de invloed van zijn iets ouderen
tijdgenoot Waldorp, in wien Conrad wel is waar groot vertrouwen stelde, maar die
van zijn tijdgenoot en vriend, den hoofdingenieur voor de rivieren Rose.
Laatstgenoemde achtte het dringend noodig, de geheele Waal te verbeteren, in
verband met de verbetering van den duitschen Rijn, en speciaal ten gerieve van
den rotterdamschen handel, welks reusachtige uitbreiding hij voorzag. En hij meende,
dat de daarvoor noodige uitgaven niet gevoteerd zouden worden voor dat belang
alleen, zoodat het gekoppeld moest worden aan de belangen van Amsterdam. De
zoogenaamde 3e commissie gaf 9 Febr. 1878 advies omtrent de verbetering der
bestaande Keulsche Vaart naar Gorinchem, en raadde die af op grond van bronnen
van technischen en financieelen aard.
De inmiddels opgetreden minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid, Tak van
Poortvliet, die reeds als kamerlid te zamen met Stieltjes tweemaal een voorstel had
gedaan om een kanaal door de Geldersche Vallei te verkrijgen, koppelde zijn voorstel
tot den aanleg daarvan, dat hij spoedig na ontvangst van dit rapport indiende, vast
aan dat tot aanleg van een aantal andere kanalen. Bij de behandeling van dit
wetsontwerp in de Tweede Kamer was Conrad van het begin tot het einde op last
van Tak in een der loges aanwezig, en dit stuitte hem hevig tegen de borst, iets wat
zijne animositeit tegen Tak, uit wiens gesprekken reeds toen eene vrij
ongemotiveerde vijandschap tegen den waterstaat bleek, zeker verergerd heeft.
Het wetsontwerp werd verworpen, en Tak vervangen door Klerck. Deze droeg aan
eene commissie, waarvan Conrad weder voorzitter was, op om twee plannen te
beoordeelen, en wel: de verbetering der bestaande Keulsche Vaart en een ontwerp
van den hoofdingenieur van der Toorn voor een waterweg, gaande over Kokkengen,
Utrecht, Wijk bij Duurstede en Tiel. Weder moet de invloed van Rose den doorslag
hebben gegeven zoowel bij Conrad (die dus opnieuw een weinig veranderd was)
als bij Klerck, om aan de verbetering van de Keulsche Vaart de voorkeur te geven.
Deze verbetering werd in een wetsontwerp belichaamd, en Conrad schreef ter
aanprijzing daarvan eene anonieme brochure: De 12 Ontwerpen. Ik ben in afwijking
van Welcker en Gelinck van meening, dat deze brochure weinig invloed heeft
geoefend. Merkwaardig is hieromtrent het door den directeur der gemeentewerken
van Amsterdam, Kalff, in de vergadering van het
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K. Inst. v. Ing. van 7 Mei 1881 gezegde (Notulen K. Inst. v. Ing. 1880/1881, 150).
Dat het wetsontwerp-Klerck wet is geworden, en daardoor Amsterdam nog steeds
langs een langen omweg Nijmegen en hooger gelegen plaatsen moet bereiken, is
niettegenstaande de hevige oppositie van Amsterdam vooral het gevolg van de rol,
die de politiek in deze gespeeld heeft. Conrad's neef van Kerkwijk en de oud-minister
Fransen van de Putte waren Tak niet vriendschappelijk gezind, en hoewel van de
Putte voor Tak's wetsontwerp gestemd had, steunde hij ditmaal Klerck met alle
macht.
Met ingang van 1 Apr. 1881 werd Conrad benoemd tot inspecteur, en hij is dit tot
zijn pensioen, ingaande 1 Nov. 1891, gebleven. Aan hem werd bovendien het
hoofdtoezicht op den aanleg van het Merwedekanaal, ook in de provincie
Zuid-Holland, welke niet tot zijne inspectie behoorde, opgedragen.
Tot zijne inspectie behoorde Noord-Holland, en het was weder met amsterdamsche
belangen, dat hij in aanraking kwam toen het er om te doen was, de afmetingen
voor de nieuw te bouwen schutsluis te IJmuiden te bepalen. Conrad verdedigde in
eene vergadering van het Instituut van Ingenieurs op 12 Febr. 1889 de diepte van
den slagdrempel dezer sluis op 9 M. onder A.P., doch bij brief van 25 Apr. 1889
stelde hij voor, de diepte 10 M. onder datzelfde peil te maken.
Op 31 Oct. 1891, den laatsten dag, dat hij in rijksdienst was, werd hem de titel
van hoofdinspecteur verleend.
Bij de periodieke verkiezingen van hetzelfde jaar werd hij voor het district 's
Gravenhage tot lid van de Tweede Kamer gekozen. Hij bleef dit district (sedert 1897
's Gravenhage 2) tot zijn overlijden vertegenwoordigen. Reeds in 1889 was hij tot
lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland gekozen. Hoewel hij niet zeer veel sprak,
was alles, wat hij zeide, op eigen studie gegrond, en had zijn woord, ook in de
afdeelingen, in beide lichamen groot gezag.
In 1891 werd Conrad nog benoemd tot lid eener internationale commissie voor
eene nieuwe verbetering van het kanaal Gent-Ter-Neuzen; in 1895 tot lid eener
commissie over het in tijd van oorlog aan de vesting Amsterdam bezorgen van
drinkwater; in 1896 tot lid en voorzitter eener commissie tot het doen van voorstellen
voor verbetering van den waterweg van Dordrecht naar zee. Merkwaardig is, dat
Conrad in de kamerzitting van 30 Apr. 1901 stemde voor de motie-van Gijn, die het
omgekeerde van de voorstellen der genoemde commissie bedoelde, ‘omdat de
omstandigheden veranderd waren’. Hiermede was wel vooral bedoeld de brug over
de Oude Maas te Spijkenisse, tot wier aanleg besloten was, maar het feit, dat sedert
nimmer een wetsvoorstel ter verbetering van den dordtschen waterweg, tot het
indienen waarvan de minister van Waterstaat enz. werd uitgenoodigd, de Kamer
bereikt heeft, doet vermoeden, dat het den stemmers voor de motie weinig ernst
was met deze uitnoodiging.
Hoewel hij het ontwerp voor de scheveningsche bommenhaven steeds had
afgekeurd, stemde hij tot verbazing van menigeen er zoowel in de Staten als in de
Kamer voor. Het is waarschijnlijk de invloed van minister Lely, die hem van meening
heeft doen veranderen.
Conrad was in 1879 afgevaardigde van het Aardrijkskundig Genootschap op een
door F. de Lesseps bijeengeroepen congres ter bestudeering van het vraagstuk der
doorgraving van de land-
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engte van Panama. Hij vertegenwoordigde het Kon. Inst. v. Ingenieurs meermalen
in het buitenland.
In 1888 werd hij tot lid van de internationale commissie voor het kanaal van Suez
benoemd. Hij bleef hiervan lid tot zijn overlijden, en heeft tweemaal dit kanaal
bezocht. Naar aanleiding hiervan heeft hij eene geschiedkundige beschrijving van
het kanaal samengesteld, na zijn overlijden door R.A. van Sandick uitgegeven.
In 1898 werd hij met J.W. Welcker door de stad Antwerpen uitgenoodigd om
advies te geven in zake het ontwerp voor den ‘grooten doorsteek’, de afsnijding van
eene groote bocht, die de belgische regeering benoorden Antwerpen in de Schelde
wilde aanleggen. Het advies hield in, dat de groote scheepvaart daardoor eenigen
tijd gestremd zoude zijn, terwijl het weder openen der oude rivier bij mislukking
gepaard zoude gaan met eene dergelijke stremming. Het is hoogst waarschijnlijk,
dat dit rapport ongeveer geheel door Welcker is opgesteld. Conrad was nimmer
specialiteit op riviergebied. De bremensche waterbouwkundigen Franzius en De
Thierry verzetten zich tegen bovengenoemde conclusiën, en hierop werd het advies
van den franschen waterloopkundige Fargue door Conrad en Welcker ingewonnen,
waarna zij hun advies nog nader verdedigden.
Op congressen was Conrad eene zeer welkome persoonlijkheid. In de eerste
plaats op de scheepvaartcongressen, waar hij meestal gedelegeerde van de
regeering en steeds een der middelpunten was. Op het congres, te 's Gravenhage
in Juli 1894 gehouden, was hij een der voorzitters. Zijn ‘discours’, door Welcker en
Gelinck (blz. 53 hunner levensbeschrijving) een meesterstuk genoemd, bevat eenige
fouten.
Van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs was hij een aantal jaren bestuurslid en
13 jaren, waarvan de periode 1897-1902, voorzitter. In laatstgenoemd jaar, toen hij
zijn voorzitterschap, door de wet van het Instituut gedwongen, nederlegde, werd hij
tegelijk tot eerelid benoemd, welke functie hij slechts twee maanden mocht
bekleeden.
Ook van de Maatschappij van Nijverheid is hij vele jaren directeur, en 15 jaren
voorzitter geweest. Men overtrad in 1898 het reglement, hetwelk zeide, dat een
directeur slechts 4 achtereenvolgende jaren in functie mag zijn, ten einde Conrad
nog weder 4 jaren als voorzitter te kunnen behouden.
Verder was hij in 1900 voorzitter van het 5e gezondheidscongres.
Conrad was een bijzonder man, die ‘les défauts de ses bonnes qualités’ in hooge
mate had. De reden van zijn verscheidene malen veranderen van meening meen
ik te mogen zoeken in zijn gebrek aan zelfvertrouwen in zaken van zeer hoog belang.
Terwijl er in gewone ingenieursvraagstukken geen veiliger gids te vinden was, terwijl
zijn ijver, werkkracht, inzicht, geheugen en belezenheid groot waren, terwijl zijne
handigheid in het omspringen met de meest verschillende personen steeds
bewonderenswaardig was, terwijl alle opzichters, die onder hem gediend hebben,
hem den bekwaamsten hunner chefs noemden en met hem dweepten, kwam er bij
belangrijke zaken eene hem anders niet eigene beschroomdheid over hem, die
oorzaak was, dat hij zich liever op naar zijne meening bekwameren verliet.
Conrad sprak bijzonder goed Fransch, dat hij geleerd had in zijne geboorteplaats
en dat hij later veel had toe te passen als hoofdingenieur in Zeeland.
Hij overleed na een ziekbed van enkele dagen,
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terwijl hij Nederland nog geen twee maanden te voren, in Juni 1902, te Düsseldorf
op een scheepvaartcongres waardig vertegenwoordigd had.
Hij huwde te Goes 26 Oct. 1853 S.S. v a n K i e k w i j k , bij wie hij één zoon en 2
dochters had. Sedert omstreeks 1885 werd hij op zijne buitenlandsche reizen steeds
vergezeld door zijn jongste dochter, C.C.A. C o n r a d , die eenige jaren na zijn
overlijden, 19 Aug. 1909, huwde met den oud-minister van Waterstaat, Handel en
Nijverheid P.W. v a n d e r S l e y d e n .
Conrad's eenige zoon, die in 1883 naar Buenos Aires vertrok, is daar eenige jaren
later waarschijnlijk, doch op raadselachtige wijze, omgekomen. Dit wierp een
schaduw op zijn leven.
Van het vele door hem geschrevene is een volledige lijst in genoemde
levensbeschrijving (blz. 85 en vlgg.) te vinden. De belangrijkste daarvan zijn (hierbij
wordt afgezien van de verslagen van commissiën, waaraan hij een zeer werkzaam
aandeel nam, aangezien daarover boven reeds gesproken is): Over den toestand
der Texelsche zeegaten, in Notulen Kon. Inst. v. Ingenieurs 1862/3; Over de
Hondsbossche zeewering, prijsverhandeling, uitgegeven door het bestuur der
Hondsbossche (Alkm. 1865); De Pettemer zeewering in Verh. K.I.v.I. 1869/70;
Beschrijving van den bouw der schutsluis Willem III en de herstelling der schutsluis
Willem I, in Verh. K.I.v.I. 1870/1; Waterbouwkundige aanteekeningen over de
Zeeuwsche oeververdediging (Middelb. 1874); De twaalf ontwerpen voor het
Amsterdamsch Rijnvaartkanaal ('s Grav. 1881) (anoniem); Beoordeeling van het
door Jhr. Hora Siccoma opgemaakt ontwerp eener zeehaven te Scheveningen ('s
Grav. 1884); Mededeeling over de inrichting en het gebruik van de haven te IJmuiden
(Not. K.I.v.I 1885/6, 31); Beoordeeling van het verschil tusschen de directie der
duinwatermaatschappij en het gemeentebestuur van Amsterdam (Amst. 1895); Het
Suezkanaal, naar C o n r a d 's nagelaten papieren bewerkt door R.A. v a n S a n d i c k
in Verh. K.I v.I. 1902/3.
H.J. Haverman vervaardigde zijn portret in houtsnede.
Zie: J. T i d e m a n in Woord en Beeld, Aug. 1896; L o c o (W o u t e r C o o l ), in
Veenstra's technisch Weekblad van 6 Juni 1899; G. C u p p a r i in Annali della
Socièta degli Ingegnere e degli Architetti Italiani, 1902; J.W. W e l c k e r (bijgestaan
door W.G.C. G e l i n c k ) in Verh. K.I.v.I. 1904/5. In de laatste komen portretten van
Conrad uit verschillende tijden voor. Zij is een voorbeeld voor eene
levensbeschrijving, geheel volledig en met warmte geschreven.
Ramaer

[Conrad, Jan Willem]
CONRAD (Jan Willem), geb. te 's Gravenhage 1 Oct. 1795, overl. te Zwolle 4 Apr.
1853, was de oudste zoon van F.W. Conrad (1) en W. Broesterhuizen (kol. 313).
Koning Lodewijk bepaalde 5 Mrt. 1808, na het vroegtijdig afsterven van zijnen vader,
dat hij en zijne broeders voor het vak van den waterstaat opgeleid zouden worden.
De militaire school te 's Gravenhage, op welke hij geplaatst werd, werd na de inlijving
bij Frankrijk in 1810 opgeheven, en Conrad vertrok, na h.t.l. eerst gewoon onderwijs
genoten te hebben, naar Parijs, waar hij de lessen van het Lycée Charlemagne van
1 Febr. 1813 tot 1 Mei 1814 bijwoonde. Vervolgens keerde hij naar Nederland terug,
was in 1815 eerst als teekenaar bij den waterstaat te 's Gravenhage en vervolgens
als opzichter aan het Nieuwediep werkzaam. Bij ministerieele beschikking van 11
Nov. 1816 werd hij naar Staats-Vlaanderen verplaatst, bij de werken tot voor-
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ziening der Hoofdplaatpolders. Hij werd met 1 Jan. 1817, bij de 7e organisatie van
den waterstaat, benoemd tot ingenieur 2e klasse, en met 15 Apr. 1817 toegevoegd
aan den inspecteur L.A.C. baron van Delen te Bergen in Henegouwen, tot wiens
overlijden op 27 Mei 1821 hij onder diens orders bleef dienen. Daarna diende hij
nog eenigen tijd onder den hoofdingenieur P.M. Bouesnel te Namen, die tijdelijk
met de waarneming van van Delen's dienst belast werd. Kort daarna werd hij evenwel
aan den hoofdingenieur J.B. Vifquain te Brussel toegevoegd, om werkzaam te zijn
aan de ontwerpen van een kanaal van Bergen in Henegouwen naar de Schelde.
Met 1 Juli 1822 werd hij als provinciaal ingenieur voor Limburg eerst te Tongeren,
kort daarna te Maastricht geplaatst. Hij verzocht 28 Mei van dat jaar, onder Vifquain
te mogen blijven, maar dit werd niet toegestaan. Vifquain, die blijkbaar zeer met
zijne diensten was ingenomen, verzocht in den aanvang van 1823, dat hij hem
weder toegevoegd mocht worden, en aan dit verzoek werd in Mrt. 1823 gevolg
gegeven, doch nu verzocht Conrad te Maastricht te mogen blijven, omdat hij meende,
daar meer praktijk te zullen opdoen dan bij het ontwerpen van een kanaal, waarvan
de uitvoering nog lang op zich kon laten wachten. Aan zijn wensch werd voldaan
en zoo bleef hij jaren lang te Maastricht. Onder zijn toezicht zijn verscheidene
straatwegen zoowel in het latere nederlandsch als in Belgisch Limburg aangelegd,
en kwamen eenige werken tot verbetering van de Maas in die provincie tot stand.
Ook werden eenige werken van de Zuidwillemsvaart nabij Maastricht onder zijn
toezicht uitgevoerd.
Na den te Brussel in Aug. 1830 begonnen opstand, die zich spoedig over het
meerendeel der zuidelijke provinciën uitbreidde, was het in het begin van Oct. 1830
in Limburg nog rustig, hoewel de ingezetenen hunne sympathie met de
opstandelingen niet verheelden. Kort daarna werd ook hier de vaan van het oproer
opgestoken, en in het begin van Nov. gingen de opstandelingen zoover, den
kanaaldijk van de Zuidwillemsvaart bij Neer-Oeteren door te steken. Conrad werd
met de dichting dezer doorbraak belast, en bracht dit 6 Nov. tot een goed einde,
doch juist na de voltooiing werd hij overvallen door een troep Belgen, die hem
gevankelijk naar Hasselt medenam. Hij slaagde in den nacht van 7 op 8 Nov. te
ontsnappen, en keerde te Maastricht, hetwelk door generaal Dibbets voor Nederland
behouden werd, terug. Hij bleef nu belast met den zeer beperkten dienst van
ingenieur voor Maastricht met den naasten omtrek. Onder Dibbets deed hij ook als
hulpofficier van de genie dienst, en nam tevens in dit kleine gebied den dienst van
hoofdingenieur waar. Steeds meende hij, dat de vrede wel spoedig geteekend zoude
worden. Eindelijk, in 1837, verzocht hij om een meer belangrijken dienstkring, en
verkreeg hij dien door zijne plaatsing met 1 Oct. van dat jaar te Zierikzee, waar de
eilanden Schouwen en Duiveland tot zijnen dienst behoorden. In zijne plaats werd
te Maastricht geen ingenieur benoemd, maar de opzichter A. Knaap belast met de
waarneming van den hoofdingenieursen den ingenieurs-dienst. Toen evenwel de
vrede met België geteekend werd, werd Conrad, ingaande 1 Juli 1839, zeker met
zijne toestemming, te Maastricht belast met de waarneming van den dienst van
hoofdingenieur in nederlandsch Limburg. Met ingang van 1 Nov. 1842 werd hij dit
definitief.
Behalve de aanleg van eenige straatwegen valt in de periode van zijn
hoofdingenieurschap
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die van het kanaal Luik-Maastricht, die van 1847 tot 1850 geschiedde.
Ferrand en van der Kun, die in 1849 als inspecteurs waren opgetreden, achtten
het zeker verkeerd, dat van de diensten van Conrad, nu ook genoemd kanaal gereed
was, in het overigens onbelangrijk geachte Limburg te weinig partij getrokken werd,
en hij werd met 1 Mei 1851 te 's Gravenhage bij den algemeenen dienst geplaatst,
en belast met het ontwerpen van een spoorweg tot verbinding van Nederland met
België. Voor verschillende richtingen werden onder zijne leiding opnemingen gedaan
en plannen gemaakt.
Wat de reden is, dat deze plaatsing reeds met 1 Mei 1852 te niet gedaan werd,
is onbekend. Toen werd Conrad belast met den gewonen dienst in de provincie
Overijsel, waar hij spoedig door eene slepende ziekte aangetast werd, die hem
binnen een jaar in het graf bracht.
Conrad huwde in 1824 J.L. L e n s s e n , geb. 1800, overl. 13 Mei 1883, bij wie hij
twee zoons (den voorg. en den volg.) en eene dochter had.
Ramaer

[Conrad, Julius Willem Hendrik]
CONRAD (Julius Willem Hendrik), geb. te Maastricht 18 Mei 1827, overl. te Utrecht
16 Jan. 1888, was de jongste zoon van den voorg. en J.L. Lenssen. Hij studeerde
eenige jaren aan de Koninklijke Academie te Delft, doch slaagde er niet in, aan de
examens te voldoen en kwam in 1847 door den invloed van zijn oom F.W. Conrad
in dienst van de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij. Hij werd met ingang
van 1 Jan. 1856 bij die maatschappij aangesteld als ingenieurwerktuigkundige en
ging als zoodanig in 1863 bij de Nederlandsche Centraal-spoorwegmaatschappij
over, bij welke hij tot zijn overlijden in dienst bleef.
Hij huwde 13 Nov. 1857 E.M.C. v a n d e n B r o e k e , bij wie hij 1 zoon en 2
dochters naliet.
Ramaer

[Conrad, Martinus Hendrik]
CONRAD (Martinus Hendrik), geb. te Spaarnwoude 25 Jan. 1798, overl. te Arnhem
20 Juni 1854, was de tweede zoon van F.W. Conrad (1) en W. Broestershuizen
(kol. 313). Evenals zijne broeders bestemd voor het vak, waarin zijn vader geschitterd
had, werd hij bij besluit van den min. v. Waterstaat, O. Repelaer, van 8 Juni 1815
geplaatst als opzichter bij de werken in Zuid-Holland, en bij die van 6 Sept. 1815
als zoodanig bij den aanleg van de haven van Middelburg. Ingevolge de 7e
organisatie van den waterstaat werd hij met 1 Jan. 1817 tot aspirant-ingenieur
benoemd, en toegevoegd aan den inspecteur-generaal Goudriaan ter standplaats
Breda. Hier bleef hij ruim 5 jaren, en was hij met B.H. Goudriaan o.a. werkzaam
aan de opnemingen en ontwerpen voor het kanaal Maastricht-'s Hertogenbosch,
waarvoor hij in den zomer van 1822 te Helmond geplaatst werd. Met 1 Jan. 1824
tot ingenieur benoemd, werd hem 1 Oct. 1825 's Hertogenbosch als standplaats
aangewezen. Toen de Zuidwillemsvaart gereed was, werd zijn chef, B.H. Goudriaan,
met 1 Nov. 1828 verplaatst, doch Conrad bleef nog tot 1 Apr. 1829 te 's
Hertogenbosch, en werd toen te Brugge geplaatst als provinciaal ingenieur. In Oct.
1830 moest hij voor den opstand wijken, hij kwam toen te 's Gravenhage weder
onder de orders van bovengenoemden Goudriaan, bij den algemeenen dienst,
alwaar hij zich hoofdzakelijk bezig hield met de triangulatiën, opmetingen en peilingen
ten behoeve van de vervaardiging der rivierkaart.
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Met 1 Oct. 1834 werd hij als arrondissementsingenieur te Arnhem geplaatst. Hier
was zijn dienstkring zeer uitgebreid; het arrondissement Zutphen bestond nog niet
(wel was er voor de
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weinige provinciale werken van Gelderland een ingenieur te Zutphen). Ook buiten
zijnen dienstkring werd Conrad gedurende zijne 14 jaren arrondissementsdienst te
Arnhem dikwijls om advies gevraagd. In 1844 gaf hij met H.F. Fijnje en F.W. Conrad
een advies over de voorziening van Amsterdam van drinkwater, in 1846 was hij
eerstgenoemden ingenieur behulpzaam bij het beoordeelen der plannen van
Beszedes ter verbinding van Donau en Theiss, in 1849 was hij weder met Fijnje in
commissie voor een onderzoek over de verbetering van den waterstaat in de
Bommelerwaard. Met ingang van 1 Apr. 1849 werd Conrad hoofdingenieur; hij bleef
ter standplaats Arnhem en werd met de provincie Gelderland belast. Als zoodanig
heeft hij met fransche en duitsche ingenieurs den Rijn bevaren, en het is mede aan
zijn goed inzicht op dit gebied toe te schrijven, dat de verbetering van den Rijn en
zijne takken door de verschillende staten op energieke wijze is aangevat.
Als hoofdingenieur heeft Conrad een ontwerp gemaakt voor spoorweglijnen van
Harlingen naar Groningen en van Leeuwarden naar Meppel.
Conrad heeft nimmer iets in het licht gegeven, doch had den naam, zeer bekwaam
te zijn. Hij had het origineele van velen zijner familieleden.
Hij huwde 22 Sept. 1825 jkvr. P.J.J. d e J o n g v a n B e e k e n D o n k , die 16
Nov. 1843 overleed en bij wie hij 3 zonen en 3 dochters had.
Ramaer

[Conrad, Martinus Johannes]
CONRAD (Martinus Johannes), gedoopt te Delft 21 Sept. 1773, overl. vóór 1818,
zoon van M.E. C o n r a d en A.J. S m i t s , werd, toen zijne beide ouders waren
overleden, in 1779 in het weeshuis te Delft en evenals zijn oudere broeder F.W. (1)
(kol. 313) later in de fundatie van Renswoude te 's Gravenhage opgenomen, waar
hij technisch onderwijs ontving. In 1794 werd hij opzichter bij den bouw van
strandhoofden aan de Hondsbossche, in 1795 was hij korten tijd aan de Grebbe
werkzaam, in het laatst van dat jaar keerde hij naar Delft terug ten einde zich te
bekwamen in de theoretische vakken. In 1797 werd hij extraordinaris ingenieur bij
de genie, in 1799 werd hij luitenant-ingenieur ter standplaats Woerden, doch kort
daarna vinden wij hem bij het veldleger, dat de in Noord-Holland gelande Engelschen
en Russen moest bestrijden, vervolgens was hij te Helder, Alkmaar, Muiden, den
Briel en in Westerwolde. Hij verkreeg reeds in Nov. 1806, waarschijnlijk wegens
den slechten toestand van zijn gezicht, op zijn verzoek pensioen. In een register
van ambtenaren van 1807 vinden wij hem als opziener van den Baardwijkschen
overlaat, op eene bezoldiging van ƒ 3. - daags, doch ook dit is hij niet lang gebleven,
want wij vinden vermeld, dat hij zich te Alkmaar vestigde. Hij is daar evenwel niet
overleden.
Hij huwde 29 Mei 1803 S. M o n s i e u r , dochter van M. Monsieur, geb. te
Enkhuizen, die na 1830 overleed en hem 3 kinderen schonk, van welke een, M.
M o n s i e u r C o n r a d , geb. te Alkmaar 7 Feb. 1806, 24 Aug. 1829 te Steenwijk
overleed; de beide anderen stierven als kinderen.
Ramaer

[Conradus, abt van Kloosterrade te Kerkrade]
CONRADUS, abt van Kloosterrade te Kerkrade, Limburg. Hij wordt het eerst als
zoodanig vermeld in eene oorkonde van Maart 1252 en het laatst in 1268.
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Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg van S.P. E r n s t (Luik 1852) 83-87; D.D.
B r o u w e r s , Histoire du chapitre noble de Sinnich (Verviers 1904) 107-110.
Goossens
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[Cool, Jacobus]
COOL (Jacobus), was orgelmaker te Dordrecht tusschen 1692, toen hij een
herstelling deed aan het orgel in de Nieuwe kerk te Middelburg (Archief Zeeuwsch
Gen. VIII 4e st. (1901) 108) en 1710, toen het orgel in de Groote kerk te Goes door
hem verbeterd werd (H e s s , Dispositien 33; v.d. A a , Aardrijksk. Wrdb. IV, 624;
vgl. Bull. v.d. Oudheidk. Bond 1901/2, 171). Van zijn overige werkzaamheden zij
genoemd vóór 18 Oct. 1694 herstel van het orgel in de St. Janskerk te Gouda (Alg.
Ned. Familieblad XII (1895) 35 (het jaartal 1664 daar genoemd is fout voor 1694),
en nieuw-bouw van een orgel in de Walsche kerk te Rotterdam volgens contract
van 1 April 1705 (Resol. van Burgem. van Rotterdam III, fol. 12 v.). Evenals A n t o n i
C o o l (zijn vader?), die in 1671 organist te Dordrecht was (G r e g o i r , Historique
de la facture et des facteurs d'orgue 119), was hij ook clavecimbelmaker. Van dezen
Antoni of van diens gelijknamigen kleinzoon(?) 23 Juni 1731 in het leidsche Album
Studiosorum ingeschreven (Bouwst. III, 6) was aanwezig een fraai clavecimbaal,
zijnde een staartstuk met twee clavieren in verk. coll. Leon Bouman, Leiden 1802.
Enschedé

[Cools, Reginaldus]
COOLS (Reginaldus), 7de bisschop van Roermond, geb. te Antwerpen Jan. 1618,
overl. 10 Dec. 1706 te Antwerpen. Zijn vader A b r a h a m C o o l s en zijne moeder
S u s a n n a v a n C a n behoorden tot den kleinen burgerstand. Na zijne studie in
de humaniora te Antwerpen voltooid te hebben werd hij te Leuven licentiaat in de
beide rechten. Daarna trad hij in den krijgsdienst en werd vaandrig. Daar hem deze
loopbaan niet beviel, vestigde hij zich kort daarna als advocaat bij het Hof van
Brussel, waar hij door zijn redenaarstalent de aandacht trok, toen hij 2 Febr. 1645
in de orde der dominicanen te Brussel trad, waar hij beurtelings novicenmeester,
professor in de godgeleerdheid en prior werd, na nog kort na zijne priesterwijding
den graad van doctor in de theologie behaald te hebben. In 1650 naar Spanje
gezonden voor de aangelegenheden zijner orde, won hij weldra door zijne
vriendelijkheid en vromen levenswandel de gunst der spaansche Grooten, zelfs van
den Koning, terwijl de Koningin hem tot biechtvader verkoos. Philips IV droeg hem
in 1660 de eervolle zending op om te Parijs aan het Hof de tijding te brengen zijner
toestemming tot het ontworpen huwelijk tusschen zijne dochter Maria Theresia en
Lodewijk XIV. Hij droeg tevens de volmacht bij zich om de grondslagen te teekenen
van den pyreneeschen vrede (7 Nov. 1659 geteekend). Geen wonder dat een
bisschopszetel zijn belooning was, zoodat hij in Aug. 1675 of kort tevoren van den
generaal zijner orde verlof bekwam om den zetel van Roermond te aanvaarden,
terwijl de pauselijke bevestiging van 15 Dec. 1676 dagteekent. 17 Jan. 1677 werd
hij in de abdijkerk van Caudenberg te Brussel tot bisschop gewijd. Zijne plechtige
intrede te Roermond had plaats 24 Febr. van dat jaar. In 1682 werd hij door den
nuntius belast met een onderzoek naar den toestand van de abdij Kloosterrade
(Rolduc) en de radellijke proosdij van Houthem-St. Gerlach, beide met opheffing
bedreigd, als de tucht er niet hersteld werd, wat echter geschiedde ten gevolge der
maatregelen door tusschenkomst van Cools genomen.
De roermondsche zetel schijnt den bisschop in de eerste jaren niet bevallen te
hebben, want uit een brief van den Nuntius te Brussel van 24 Juni 1680 blijkt, dat,
toen de bisschop van Gent, Frans van Horenbeke overleden was, Cools een der
sollicitanten naar dien.
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zetel was, dien hij evenwel niet verkreeg. Daar Willem Basserie, apost.-vicaris van
Hertogenbosch, door de staatsche regeering wederom zeer werd bemoeilijkt, en,
zooals zijn voorgangers, zich te Brussel moest vestigen, droeg hij bij schrijven van
20 Maart 1683 uit Brussel zijn macht als vicaris tot de herroeping toe aan Cools op.
De eerbiedwaardige oude romaansche kerk te Odiliënberg, die deerlijk vervallen
was, werd hersteld en 12 Mei 1686 door hem gewijd. In 1687 vertrok hij naar Spanje,
om, gelijk uit een brief van 15 Aug. 1691 blijkt, den toestand van zijn bisdom aan
den Koning bloot te leggen. Hij had groote zorg voor de hervorming van het
priesterseminarie te Roermond, waarvan hij het bestuur opdroeg aan vier
dominicanen, wat in 1700 reeds geschied was. In 1697 nam hij met de bisschoppen
der belgische provincie deel aan de beraadslagingen tegen het Jansenisme en
teekende hij 22 April mede het decreet tot bezwering van het formulier van paus
Alexander VII. Evenals de andere belgische bisschoppen gaf ook hij, en wel 23 Oct.
1699, een besluit tegen de vertaling van het Nieuwe Testament van de Jansenisten,
onwetend door eenige katholieke geestelijken met hun goedkeuring voorzien. Op
81-jarigen leeftijd werd hij door koning Karel II van Spanje tot opvolger van den 19
Mei 1699 overleden bisschop van Antwerpen, Joannes Ferdinand van Beughem,
benoemd.
Een portret van hem werd in 1705 uitgegeven door Frans de Cock, gegraveerd
door C. Vermeulen; ook bestaat eene kleine anonieme gravure van zijn portret als
bisschop van Antwerpen. Eene afb. van hem door D. Coster vindt men in (L e R o y )
Groot Kerkelijk tooneel van Brabant, 137. Op de pastorie te Roermond hangt thans
zijn origineel portret in olieverf, en in het bisschoppelijk paleis aldaar een copie
daarvan.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. van het tegenw. Bisdom Roermond (Roerm. 1890) II,
512-522 en de vele bronnen daar aangehaald.
Flament

[Cop, Marinus Johan]
COP (Marinus Johan), geb. 21 April 1818 te Dordrecht, overl. te Deventer 7 Juni
1876, promoveerde 23 Oct. 1841 te Leiden tot doctor in de wis- en natuurkundige
wetenschappen op een dissertatie Quaedam de amylo. Na langen tijd hoogleeraar
aan het athenaeum te Deventer te zijn geweest (hij was dit reeds in 1847) werd hij
in 1864 benoemd tot leeraar in de wis- en natuurkunde aan en directeur van de
H.B.S. te Deventer; hij verkreeg toen 17 Nov. 1864 eervol ontslag als hoogleeraar
aan het Athenaeum. Reeds voor het einde van dit jaar werd hij ziek en, na als
directeur tijdelijk vervangen te zijn, nam en verkreeg hij zijn eervol ontslag in 1866.
In 1847 was hij bij curatoren van het Athenaeum te Amsterdam aanbevolen, toen
daar, ter vervulling der vacature-Swart, een hoogleeraar in de chemie en pharmacie
moest worden benoemd. In 1845 verscheen zijn brochure Verscheidenheid van
ligchamen in betrekking tot atomen-leer; van 1853-1861 gaf hij uit Aanteekeningen
op de Pharmacopoea Neerlandica.
Jorissen

[Coppens, Josephus Antonius]
COPPENS (Josephus Antonius), geb. te 's Hertogenbosch 13 Mei 1800, overl. te
Handel 15 Jan. 1850. Hij ontving in 1823 de priesterwijding te Mechelen en zijne
benoeming tot assistent te Veldhoven. Van 1824-26 was hij assistent der St.
Jacobskerk te 's Hertogenbosch en van 1826-33 kapelaan te Schijndel. In
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(bij Gemert) en bedankte voor de hem in 1848 aangeboden promotie voor 't pastoraat
van Raamsdonk.
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De reden hiervan was, dat hij zich te Handel geheel aan zijn reusachtig werk - de
geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch - wilde geven. Van zijne jeugd af
had deze zeldzaam bekwame man alle mogelijke documenten en bronnen verzameld,
om aan den oproep van v. G i l s ' Kath. Meyerysch Memorieboek gevolg te geven.
Tijdens zijne studie op het seminarie verzamelde hij steeds meerdere gegevens,
schafte zich de noodige boekwerken aan, en legde reeds in 1844 (na tien jaren
geschreven te hebben) zijn 5 keurige deelen, getiteld: Nieuwe beschrijving van het
Bisdom van 's Hertogenbosch, te 's Hertogenbosch ter perse. Tusschen de jaren
1844 en '50 had hij zóóvele documenten nagelezen, dat hij reeds eene tweede
uitgave van zijn werk gereed had; hij heeft deze tweede uitgave niet meer mogen
voltooid zien; hij stierf reeds op vijftigjarigen leeftijd.
Vgl. L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch
(1871). IV, 25; Staat der d.d. geestelijkheid (Archief Bisdom, den Bosch).
Smits

[Coren, Jacob Gerritsz.]
COREN (Jacob Gerritsz.), ook C o o r e n , C o o r n , geb. te Alkmaar, overl. te 's
Gravenhage in de kamer van den Hoogen Raad 24 Oct. 1631, begraven te Alkmaar
1 Nov. d.a.v., zoon van G e r r i t J a c o b s z . C., schepen, vroedschap en
burgemeester, behoorende tot de contraremonstrantsche partij, mede-afgevaardigde
uit de Algemeene Staten in 1600 bij het leger van Prins Maurits in Vlaanderen, overl.
1625, en A e r i a e n J a c o b s d ., overl. 1597. Hij werd 14 April 1592 student in de
rechten aan de leidsche hoogeschool, waar hij leerling was van Everardus
Bronchorst, aan wiens responsies hij deelnam, door 5 Febr. 1594 te respondeeren
de Possessionibus, 15 Oct. 1594 Axiomata quaedam Juris civilis en 8 Juli 1596 de
Fructibus et impensis. In Mei 1596 had hij inmiddels zijn doctoraal examen gedaan.
Bronchorst promoveerde hem 22 Juli 1596 tot doctor juris, bij welke gelegenheid
Coren een rede hield de Collatione legum et armorum. 24 April 1600 werd hij tot
secretaris zijner geboortestad benoemd, en hij bleef zulks tot Mei 1621, toen hij
door den Prins uit het door de Staten van Holland voorgedragen drietal geroepen
werd om de door het overlijden van Albert de Veer vacant geworden plaats van
raadsheer in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en Westfriesland te vervullen.
Als zoodanig deed hij 15 Mei den eed. Reeds in 1620 was hij voor een
raadsheersplaats in aanmerking gekomen, doch toen niet benoemd.
Zijne bekwaamheid als rechtsgeleerde wordt geroemd, schoon A. M a t t h a e u s
hem in Tractatus de Criminibus beschuldigt, in zijne adviezen meermalen in
tegenspraak te zijn vervallen.
Coren huwde in Mei 1602 met B a r b a r a , nagelaten dochter van G u i l l a u m e
M o s t e r t , die in 1614 overleed, vermoedelijk in het kraambed, want zij werd 27
Juli met haar kind begraven. Een paar kinderen waren haar reeds voorgegaan. De
weduwnaar moet hertrouwd zijn, want in 1619 en 1621 werden weder kinderen van
hem gedoopt.
Na zijn overlijden hebben het licht gezien: Observationes XLI rerum in supremo
senatu Hollandiae, Zeelandiae et Frisiae judicatarum. Quibus accedunt consilia
XXX, in quibus multa idiomate vernaculo (Hag. Com. 1642); meermalen herdrukt,
o.a. te Amst. 1661 en vertaald als: Observatiën van den Hoogen Raad (Amst. 1681,
's Grav. 1683, Rott. 1685).
Zie: Diarium E v. B r o n c h o r s t i i (Werken Hist. Gen. III: 12) register in voce.
Bruinvis
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[Cornelis, Gerardus Egidius]
CORNELIS (Gerardus Egidius), geb. te Thorn 21 Sept. 1772, overl. te Luik 8 Maart
1856. Hij studeerde aan de universiteit te Leuven en behaalde den graad van
licentiaat in de rechten. Hij was eenigen tijd advocaat, werd 24 April 1811 substituut
van den keizerlijken procureur bij de arrondissements rechtbank te Roermond,
procureur aldaar 25 April 1814 en president dier rechtbank 1 Febr. 1822 en eindelijk
raadsheer aan het Hof van Appel te Luik 17 Mei 1825. Aan hem is het vooral te
danken dat de prachtige abdijkerk van Thorn, thans parochiekerk, behouden bleef.
Zie: U. C a p i t a i n e in Nécrologe Liégeois pour 1856 (Liége 1857) 8.
Flament

[Cornelisz., Otto]
CORNELISZ. (Otto), lid der Nederduitsche Academie te Amsterdam. Hij komt voor
onder de dichters die bijdragen leverden voor de Nieuw-Jaar-Lieden wtghegheven
by de nederduytsche Academi (1618-1622).
Ruys

[Cornelisz., Petrus]
CORNELISZ. (Petrus), of C o r n e l i i , was afkomstig uit den Briel. Reeds in 1566,
kort na den beeldenstorm wordt hij als predikant vermeld, maar dit bericht is aan
rechtmatigen twijfel onderhevig. Niet lang daarna, toen de Prins het land had moeten
verlaten bij Alva's komst, werd hij naar Dillenburg ontboden voor eenige
beraadslagingen, die wel nergens anders mee in verband hebben kunnen staan
dan met den opstand, waarvoor hij ook later, door het verzamelen van gelden, schijnt
werkzaam te zijn gebleven; of ziet het bericht dienaangaande misschien op Jurjen
Epensz., zijn collega (cf. G r o e n Archives, 1e serie III, 337)? In den aanvang der
70-er jaren (17 Oct. 1572 was hij er reeds) werd hij predikant te Leiden en bleef dat
geruimen tijd. Met zijn collega C l a e s J a n s z . V e r s t r o o t (die kort daarna
Leiden heeft verlaten - niet onmogelijk in verband met zijn optreden tegen den
magistraat; want waarschijnlijk is hij de predikant geweest die op den kansel het
randschrift der noodmunt ‘Haec libertatis ergo’ zóózeer heeft afgekeurd, dat de
secretaris Jan van Hout met een pistoolschot hem ‘er af wilde lichten’, indien althans
niet A d r i a e n J a n s z . T a l i n g , geb. ongeveer 1536, ± 1565 pastoor van
Hogemade, reeds in Sept. 1573 predikant te Leiden, de betrokkene is geweest (cf.
Oud- Holland XXVI (1908) 105) - en in 1575 te Naaldwijk en later te Hazerswoude
heeft gestaan) doorstond hij mee de belegering dier stad; en hij was het die in de
Pieterskerk voorging in den eersten dienst na het ontzet. De latere jaren van zijn
verblijf daar kenmerkten zich door een reeks van moeilijkheden, vooral met zijn
onmiddellijk na de bevrijding der stad gekomen collega Caspar Coolhaes. Nadat
reeds eind 1574 geschil was gerezen over de zgn. avondgebeden, korte dagelijksche
diensten in den trant van de roomsche vespers, over de lijkpredikatien en christelijke
feestdagen, die hij overeenkomstig den wensch der Synoden van Emden en
Dordrecht wilde afschaffen en over den doop, ten opzichte waarvan Coolhaes niet
geheel vrij schijnt geweest te zijn van mennonietische sympathiën, ontbrandde het
twistvuur eerst recht toen de stedelijke magistraat zich het recht wilde aanmatigen
de vrijheid van den kerkeraad in zake de benoeming van ouderlingen en diakenen
te beperken en Coolhaes in dat geschil de zijde van den magistraat koos. Met name
in 1578 en 1579 liep het geschil zeer hoog. Zóó hoog dat Petrus Cornelisz. -
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niet meer te kunnen samenwerken, 6 Mei 1579 werd afgezet. Echter was daarmee
de twist nog niet uit. Reeds den volgenden Zondag trad de ontslagene, op verzoek
van den heer van Wyngaerden en met bewilliging der Staten, te Voorschoten op;
en toen hij dit bleef voort zetten, kerkte weldra een groot gedeelte van zijn vroegere
gemeente, wel 5 à 600 menschen, geregeld daar. Tot de leidsche magistraat, wien
dit verdroot, er een einde aan maakte, door de bedreiging den predikant, die in de
stad was blijven wonen, te zullen verbannen; en niet lang daarna, in Oct. 1580, door
de zorg van Ysebrand Balck een definitieve schikking tot stand kwam, waarbij Petrus
Cornelisz. - nadat hij en Coolhaes schuldbelijdenis zouden hebben gedaan over
hun vroeger optreden, - in zijn ambt werd hersteld. Eind November teruggekeerd
uit Middelburg, waar hij intusschen voor eenigen tijd hulp was gaan verleenen, heeft
hij toen echter zijn dienst te Leiden toch niet lang meer waargenomen. In 1581, toen
de Synode van Middelburg Coolhaes' meeningen had afgekeurd, maar deze
desniettegenstaande toch nog een eerste rol bleef spelen te Leiden, legden zoowel
Petrus Cornelisz. als zijn ambtgenoot Hallius hun werk neer. Eerst in aanmerking
gekomen voor Brugge en tegelijkertijd ook voor de vluchtelingenkerk te Frankenthal,
waar men hem echter verkeerdelijk te Delft meende, waarschijnlijk door verwarring
met Arnoldus Cornelii - reeds vroeger was hij eens naar den Briel beroepen, maar
toen wilde Leiden hem niet laten gaan - volgde hij een jaar later het beroep naar
Delfshaven op, waar hij tot 1591 heeft gestaan, om toen naar Schiedam en vandaar
- niet vóór 1594, volgens Knappert zelfs niet vóór 1598 - naar Enkhuizen te trekken.
Aug. 1620 verscheen hij nog op de provinciale Synode van Noord-Holland, en de
meermalen voor hem opgegeven sterfdatum 1619 moet dus minstens met een jaar
verlaat. Sub 20 Mrt. 1578 komt in het leidsche album de inschrijving van zijn naam
voor.
Geschreven heeft Petrus Cornelisz. niet. De werken, waarvan hij wel als auteur
wordt opgegeven zijn van zijn ambtgenoot, die predikant is geweest te Alkmaar
(hieronder). Toch moet hij een om zijn kennis geacht man zijn geweest, want de
Synode van Dordrecht benoemde hem in 1618 met Rolandus en Faukelius tot
vertaler van het Nieuwe Testament. Zijn vrouw heette E r m g a r d e M a r t i j n
R o e l o f s d r .,kleindochtervanzekereC l a e s g e n F l o r i s d r . v a n L e e u w e n .
Zijn testament, d.d. 3 Apr. 1573, is te vinden in het notarieel protocol van Jan van
Hout.
Zie: H.C. R o g g e , Caspar Jansz. Coolhaes (Amst. 1856-58) register in voce; J.
H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895) register in voce; P.J. W y m i n g a , Festus
Hommius (Leiden 1899) 319, 320; Werken der Marnix-vereeniging S.III D.II 103,
170, 185; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta I, II en III registers in voce;
Rathsprotocollen sub 2 Mrt. 1582 (Stadtarchiv Frankenthal); G. B r a n d t , Historie
der Reformatie (Amst. 1671) I, 650, 654; L. K n a p p e r t , De opkomst van het
Protestantisme in een Noord-Nederlandsche Stad (Leiden 1908) 268, 269;
Oud-Holland XXVI (1908) 106 n. 1.
van Schelven

[Cornelisz., Pieter of Peeter]
CORNELISZ. (Pieter of Peeter), was geboortig uit Alkmaar. Bestemd voor het
mandemakersvak en met 't oog daarop in de leer gedaan bij Albert Gerritsz., die
ook de patroon van Jan Arentsz. (I kol. 165) is geweest, is hij evenals deze reeds
spoedig een aanhanger der Reformatie geworden. Nadat hij in 1562 gehuwd was
en door dat huwelijk, en de positie van afslager op de vischmarkt, die

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

335
hij kreeg, een gezeten man was geworden, stelde hij zijn woning ‘opte Houtdille’
zelfs beschikbaar als vergaderplaats der aanhangers van de nieuwe leer en ging
in en na 1564 ook onder hen voor. Tot Mrt. 1565, toen moest hij om de vervolging
de stad verlaten. Het volgend jaar was hij er echter reeds weer terug en speelde
een belangrijke rol bij de inbezitneming eener kerk door de protestanten en de
daarmee gepaard gaande beeldstormerij; op 2 Sept. Naar aanleiding daarvan zag
hij zich echter weldra weer gedwongen te vluchten; 31 Aug. werd het
verbanningsvonnis over hem uitgesproken. Ver is hij toen evenwel niet gegaan.
Terwijl de meeste andere vluchtelingen zich naar het buitenland begaven, bleef hij
in 't Noorderkwartier rondom Alkmaar, om - evenals hij reeds in 1566 had gedaan
- ten platten lande den geloovigen voor te gaan. O.a. deed hij de eerste preek voor
de Enkhuizers, en trad te Hem, te Binnenwijzend, te Lutjebroek en te Bovenkarspel
op. Met de verbetering der toestanden in 1572 keerde hij weer naar zijn geboortestad
terug. Weldra zag hij zich toen door de overheid daar als vast predikant aangesteld.
En sinds dien nam hij een niet onbelangrijk aandeel aan het kerkelijk leven van die
streek. Reeds op de Synode van Noord-Holland, 31 Mrt. 1573 te Alkmaar gehouden,
was hij notarius. Hetzelfde jaar werd hem opgedragen met twee anderen een
antwoord te schrijven op het ingekomen ‘gescrifte van den papen in Texel’. 1576
kreeg hij last met drie anderen te disputeeren met de mennonieten; eveneens hield
hij zulk een dispuut in 1593. Ook trad hij op in de zaak met Cornelis Wiggertsz.
Klaarblijkelijk stond hij dus wel hoog bij zijn omgeving aangeschreven. Toen hij
ongeveer 42 dienstjaren had begonnen hem zijn krachten te begeven. 16 Apr. 1606
vroeg hij om de benoeming van zijn zoon C o r n e l i s P i e t e r s z ., predikant te
Edam (1605 tot zijn dood in 1612, na er eerst rector te zijn geweest) tot zijn
hulpprediker. Febr. 1608 zag hij zich - na 24 Juni 1607 dat verzoek nog eens te
hebben herhaald - zelfs genoodzaakt definitief ontslag aan te vragen. Echter
vermoedelijk is hem dat niet voor 9 Mei 1610 gegeven, omdat men - want zijn zoon
bleef te Edam - in zijn dienst vóór dien nog niet had kunnen voorzien. En ook toen
onthield hij zich, naar 't schijnt, nog niet van alle werk; want nog in 1611 werd hij in
verband met de moeilijkheden met Adolf Venator, volgens een enkel bericht,
niettegenstaande zijn ouderdom nog uit de stad verdreven.
o

Hij heeft drie werken geschreven: 1 . Grondighe wederlegghinghe, van seker
gheschrift, eerst bij Jacob Jansz., een van de Waterlandtsche Wederdoopers (Amst.
1597), een uitvoeriger uitgave van een aantal, reeds in 1591 door hem gepubliceerde
stellingen, waartegen twee doopsgezinde vermaners, Jacob Jansz. Schedemaker
te de Rijp en Hans de Ries te Alkmaar, ten zelfde jaar toen nog hadden uitgegeven:
Nootwendige verantwoordinghe der verdructer waerheyt... door Pieter Cornelisz.
o

bestreden, over het ambt der wereltlicker Macht en Overheydt (Alkm. 1591); 2 . een
bundel preeken: Een golden cleynoot ende cieragie des Bruyts Christi ... met een
sendtbrief (Leiden 1584), belangrijk als een van de weinige specimina van 16e
eeuwsche predikkunde. 't Zijn geen behandelingen van een bepaalden tekst, maar
grootendeels woordelijk aan den bijbel ontleende uiteenzettingen van een of ander
onderwerp, voornamelijk in verband met de vraag hoe de geloovigen zich moeten
voorbereiden voor de wederkomst van Christus. Polemiek wordt er weinig
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in gevoerd; tegen de roomschen zelfs in 't geheel niet, wel eenigszins tegen de
doopsgezinden en de aanhangers van denkbeelden, volgens welke de kerk reeds
o

op aarde volmaakt heilig kan zijn; 3 . Een Refreyn ende Liedt Ghemaeckt op den
blijde Incomste van zijner excellencie binnen Alckmaer, den 23 Aug. 1594 (Alkm.
o

1594) (Pamflet Meulman n . 792). Al schroomde hij, blijkens zijn optreden in de
zaak-Venator, zoo noodig den strijd niet, en al kwam hij beslist voor zijn opinie uit,
Petrus Cornelisz. was klaarblijkelijk niet iemand die van onstuimig optreden hield;
het oordeel, dat hij ‘bot, vermetel, onbeschaamd’ was, zal dus wel overdreven zijn,
evenals dat 't welk hem ongeleerd noemt.
In het archief te Alkmaar bevindt zich nog veel stof voor een uitgebreidere
beschrijving van 's mans leven en werkzaamheid, o.a. verschillende brieven uit de
jaren 1573-1589, aan hem gericht.
Zie: v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Het protestantsche Vaderland in voce;
Geloof en Vrijheid XVIII (1884) 325 v.v.; Doopsgezinde Bijdragen XLIX (1909) 40-46;
C.W. B r u i n v i s , Het Alkmaarsche kerkgeschil op 't ergst (Alkm. 1894) register in
voce; R e i t s m a en v a n V e e n , Acta 1 register in voce: C o r n . P e t r e j u s ;
v a n A l p h e n Nieuw Kerkelijk Handboek 1908, Bijlage P. 110; R. F r u i n ,
Verspreide Geschriften II ('s Grav. 1900) 241.
van Schelven

[Corput, Abraham van den (1)]
CORPUT (Abraham v a n d e n ) (1), oom van den volg. en zoon van Hendrik (zie
hieronder), werd 28 Dec. 1567 te Breda geboren. Na te Heidelberg te hebben
gestudeerd in de theologie - 6 Nov. 1585 werd hij daar ingeschreven - stond hij van
1591, toen hij 10 Dec. voor 't eerst in 't huis van zekeren Holzweiler preekte, tot
1596 als predikant niet in de Paltz, zooals gewoonlijk wordt opgegeven, maar te
Keulen, bij de geheime duitsche gemeente daar. 16 Mei 1596 verzocht de kerkeraad
van Dordrecht hem, met 't oog op een beroep, zijn gaven hier te doen hooren. Weinig
weken na zijn overkomst, 28 Febr. 1597, stierf hij.
van Schelven

[Corput, Abraham van den (2)]
CORPUT (Abraham v a n d e n ) (2), of K o r n p u t , C o r p u t i u s , zoon van I s a ä c
en A l i t h of A l e t h e a d e W i t t , en kleinzoon dus van den volgende, geb. 7 Jan.
1599 te Dordrecht, gest. 30 Oct. 1670 ter zelfder plaatse. In 1626 werd hij predikant
te Giessen-Nieuwkerk. Wegens zwakte nam hij in 1639 ontslag uit den dienst en
vestigde zich te Dordrecht.
Door hem zijn verschillende werken geschreven. Een tweetal werd er gedrukt,
n.l.: Het leven en de doot van den zeer beroemden D. Philippus Melanchton... (Amst.
1662), en De goddelicke Vierschare, dat is ontdeckinge der Hemelsche oordeelen
(Utr. 1659-Amst. 1669, 4 dln.). In handschrift bleven: Historie der Turken en
Verhandeling of Petrus ooit te Rome geweest is. Bij B r u g m a n s , Verslag van een
onderzoek naar ... archivalia in Engeland ('s Grav. 1895) 389 wordt een brief
genoemd door hem aan Cornelius Booth, bibliothecaris te Utrecht geschreven, d.d.
8/18 Aug. 1660.
Zie: L.A. v a n L a n g e r a a d e n d e B i e , Het protestantsche Vaderland in
voce; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I (Utrecht 1841) 157; F.W. C u n o ,
Pfälzisches Memorabile XIV (Westheim 1886) 26, waar hij ten onrechte Abraham
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1905) register in voce.
van Schelven

[Corput, Hendrik van den]
CORPUT (Hendrik v a n d e n ), C o r p u t i u s of v a n d e n C o r n p u t , geb. 26
Mei 1536 te
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Breda, gest. 22 Aug. 1601 te Dordrecht, waar hij in de Augustijnerkerk begraven
werd. Zijn ouders waren Mr. J o h a n , te Breda eerst griffier en secretaris, later
burgemeester, en A n t h o n i a M o n t e n s . Te Leuven studeerde Hendrik in de
rechten. Daarna vestigde hij zich te Breda als advocaat. Reeds betrekkelijk vroeg
heeft hij zich daar toen ook bij de reformatorische beweging gevoegd. Al vóór 1567
was hij bij de kerk in zijn woonplaats ouderling. Door de komst van Alva zag hij zich
genoodzaakt te vluchten. 17 Sept. 1567 verliet hij met zijn gezin en zijn ouders de
stad. Eerst ging de reis naar 't Kleefsche, naar Duisburg. Daarna naar Lemgo in
Lippe-Detmold. Ten slotte trok hij, na 26 Febr. 1569 daar te Lemgo zijn vader te
hebben verloren, met zijn moeder naar Heidelberg, waar een zijner zusters woonde,
gehuwd met professor Smetius. Hier begon hij zich toen in het Collegium Sapientiae
en vervolgens aan de Universiteit toe te leggen op de studie der theologie, waartoe
hij zich 27 Juni 1573 liet inschrijven. Na de voleindiging van die studie werd hij
predikant. In 1574 stond hij als zoodanig te Hochum in de Paltz. Vier jaar later nadat intusschen 31 Juli 1578 zijn moeder was overleden en hij vermoedelijk, in
verband met de regeerings-wisseling in de Paltz (keurvorst Frederik III stierf en werd
opgevolgd door zijn lutherschgezinden zoon Lodewijk) na 1576 reeds een poos
ambteloos was geweest, want in Jan. 1578 laat hij te Frankenthal een kind doopen
- trok hij naar Dordrecht. Vóór den 4en Mrt. van dat jaar was hij daar beroepen; en
na dit beroep te hebben aangenomen, heeft hij daar toen onafgebroken tot zijn dood
gestaan, behalve dat hij gedurende dien tijd bij wijze van leening een paar maal
voor kort aan andere Kerken afgestaan werd. Zoo in 1579 aan die van Breda, in
1599 aan die van Hoorn en zes jaar van tevoren in 1593, ook aan die van Utrecht,
in verband met de moeilijkheden die zich daar toen hadden voorgedaan.
Dit was niet de eenige maal, dat men zich van zijn hulp verzekerde om bezwaren
uit den weg te ruimen. Corput moet wel een bijzondere bedachtzaamheid en een
niet gering beleid hebben gehad, want voor allerlei zaken in geschil deed men op
hem een beroep. Ten aanzien van verschillende daarvan - o.a. de zaak-Herberts zijn over zijn optreden bijzonderheden te vinden in v a n L a n g e r a a d e n de B i e ,
Het Protestantsche Vaderland in voce.
Behalve voor het wegnemen van moeilijkheden was Corputius echter ook een
gewichtig man voor het bouwen van het kerkelijk leven. De Nationale Synode van
1581 koos hem in haar moderamen niet alleen, maar droeg hem bovendien op een
ordening te maken voor de armverzorging, terwijl ze hem tevens verzocht met Tilius
een onderzoek in te stellen naar den oorsprong der Confessie. De provincie
Zuid-Holland gaf hem omstreeks denzelfden tijd een zeker niet minder moeilijke
opdracht, n.l. tot het verzamelen van stukken die voor het later te boek stellen van
de gedenkwaardigste kerkelijke geschiedenissen van gewicht zouden kunnen zijn.
Op last der Synode van 1588 moest hij met drie anderen een nieuwe bijbelvertaling
gaan voorbereiden. In het daaraan voorafgaande jaar behoorde hij tot de twaalf
predikanten, die - met den hoogleeraar Adrianus Saravia - door de Staten van
Holland te 's Gravenhage werden ontboden voor een conferentie over eenige punten,
rakende den welstand in land en kerk. Terwijl hij ten slotte tevens ook nog werd
geraadpleegd in zake
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de staats-kerkenordening, die de overheid wilde pogen in te voeren, en door de
Synode van 1589 met Tilius, Cornelius en Fraxinus werd aangewezen voor de
beoordeeling van een aantal pamfletten tegen de anabaptisten, die kort daarna indien aan den wensch der Synode zou worden voldaan - het licht zouden zien; een
taak, die hij in 1581 op last der classe Dordrecht ook reeds had moeten volbrengen
ten aanzien van de hollandsche vertaling van Beza's geschrift over de
excommunicatie.
Corput heeft echter niet alleen boeken van anderen beoordeeld, hij heeft zelf ook
geschreven. In 1600 gaf hij met A r n o l d u s C o r n e l i u s tegen C o o l h a e s , ter
beantwoording van diens Wederantwoort (Hoorn 1599): Corte antwoorde op de
valsche beschuldinghen end' blameringhen van Caspar Coolhaes (Delft 1600) uit,
een boekje dat voor de kennis van het standpunt zijner auteurs niet zonder belang
is. In dezelfde zaak-Coolhaes schreef hij ook reeds in 1582 een boek, dat
vermoedelijk den titel heeft gedragen: Cort eenvoudich en waerachtich verhael
waeromme Caspar Coolhaes, predicant gheweest sijnde binnen Leyden, eyntelick
o

den 25en Martii a 1582 bij den Synode provinciael van Hollandt van der Kercke
Christi is gheexcommuniceert (Dordrecht 1582). En eindelijk deed hij in 1591 een
vertaling van Jeremias Bastingius' Catechismus-verklaring het licht zien, onder den
titel: Verclaringe op den Catechisme der Christelicker Religie, waarin hij zich echter
niet al te stipt aan het origineel heeft gehouden, immers in de voorrede deelt hij mee
dat de auteur hem ‘de vrijheyt gelaten heeft, niet aen de woorden gebonden te zijn,
maer zijn meyninge met breeder en meer woorden te verclaren: ooc ter gelegener
plaetsen bij te voegen, t' gene tot breeder leeringe, wederlegginge, bestraffinge,
vermaningen etc. dienstelic was’. Uit alles blijkt wel genoegzaam dat van den Corput
een man van niet alledaagsche beteekenis is geweest, en dat de gereformeerde
Kerken in ons land voor hun bloei veel aan hem te danken hebben gehad.
Hij is tweemaal gehuwd geweest. Ten eerste, sedert 1562, met A d r i e n n e v a n
A e r t s of A d r i a n a v a n B r e g t (geb. 11 Mrt. 1546, gest. 24 Mrt. 1584 te
Dordrecht). Daarna hertrouwde hij 3 Jan. 1585 met H e y l w i g H e y m a n s , dochter
van A n d r e a s H e y m a n s en A l i x K o l f f , die na zijn dood opnieuw huwde, nu
met Libertus Fraxinus, destijds predikant te Brielle, en daar 10 Sept. 1610 werd
begraven.
o
Kinderen uit dat eerste huwelijk waren: 1 . J o h a n n a , 7 Febr. 1565 te Breda
geboren, gest. 1602, na sedert 10 Oct. 1587 gehuwd te zijn geweest met den
o
dordtschen burgemeester M e l c h i o r v a n d e n B r o u k ; 2 . A b r a h a m (1), zie
o
hiervoor; 3 . I s a a c , geb. 30 Jan. 1569 te Breda, gest. 6 Oct. 1599, na te Heidelberg
- waar hij 27 Mei 1587 werd ingeschreven, - te hebben gestudeerd, vandaar in 1591
te zijn teruggekeerd, allereerst een tijdlang hier en daar in de Classe te zijn gebruikt,
daarna Westmaas, en Papendrecht te hebben gediend, van 1592-1595 te Breda te
hebben gestaan en nadien conrector der latijnsche school te zijn geweest. Oct.
1597 huwde hij met A l i t h d e W i t t , een dochter van burgemeester J a c o b d e
W i t t en E l i z a b e t h H e y m a n s . Na zijn dood hertrouwde deze 6 Apr. 1603 met
o
den predikant Balthasar Lydius; 4 . J a c o b geb. 1 Mrt. 1574, gest. 7 Sept. 1658,
als raad ter Admiraliteit te Rotterdam, gecommitteerde ter vergadering der Heeren
Staten van Holland en West-Vriesland en burgemeester van Dordrecht. Tweemaal
is hij gehuwd
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geweest, eerst met J u d i t h R u y s c h , daarna met J u d i t h B e r k ; 5 .
E l i z a b e t h , 21 Jan. 1578 te Frankenthal in de Paltz gedoopt. Niet deze Elizabeth
zelf - zooals S c h o t e l wil - maar haar tante Elizabeth Junius is 12 Febr. 1602
gehuwd met den vermaarden Gerardus Johannes Vossius, toen rector der latijnsche
school te Dordrecht, en gestorven in 1607.
o

Uit Hendriks tweede huwelijk werden geboren: 1 . J o h a n n e s A n d r e a s , geb.
18 Jan. 1592 te Dordrecht, 24 Juni 1611 ingeschreven als theologisch student aan
de leidsche universiteit, in 1619 predikant geworden, eerst te Cillaarshoek
(1619-1627), daarna te Alblasserdam, waar hij in 1655 emeritus werd en in 1656 is
gestorven. 6 Juni 1621 huwde hij met M a r i a S t o u t e n b u r g en na haar dood,
o

27 Juni 1628 met C o r n e l i a C o o l : 2 . A n n a , geb. 17 Oct. 1593, gest. 14 Juni
1619, bij de geboorte harer dochter A n n a , nadat ze 14 Juni 1616 in het huwelijk
was getreden met G e r a r d T h e u s v a n A k e n .
Behalve de genoemde zijn er nog verscheidene andere leden van het geslacht
o

van den Corput bekend. Vooreerst twee zusters en drie broers van Hendrik, n.l. 1 .
Johan of Jan, de vestingbouwkundige, die zich vooral naam heeft verworven door
o

zijn dappere verdediging van Steenwijk, in 1580 en 1581, tegen Rennenberg, 2 .
E l i z a b e t h , geb. Juli 1552 te Breda, gest. 12 Apr. 1587 te Heidelberg, met
achterlating van vier kinderen, geboren uit het huwelijk dat ze 8 Juni 1578 te
o

Frankenthal sloot met den beroemden Franciscus Junius; 3 . N i c o l a a s , secretaris
van Breda, wiens dochter H e s t e de vrouw is geweest van den geschiedschrijver
Emanuel van Meteren. Reeds vóór 1582 zou hij te Londen - waarheen hij na de
inneming van Breda in 1581 is gevlucht, na zelfs nog een tijdlang gevangen
gehouden te zijn - ten huize van zijn schoonzoon overleden zijn. Maar waarschijnlijk
is dit bericht toch onjuist. Want de inschrijving in het huwelijksregister der londensche
vluchtelingenkerk: N i c o l a s v a n d e n C o r n p u t van Breda met G h e e r t r u y t
v a n M e c h e l e n van Rhetië, weduwe Andries van Londen, kan toch wel moeilijk
o

op een ander betrekking hebben, en deze staat vermeld sub 5 Sept. 1586. 4 .
J o h a n n a , die gehuwd is geweest met H e n r i c u s S m e t i u s a L e d a , zoon
van R o b e r t , die 1540 stierf. Van den Corput was dus zwager van twee bekende
tijdgenooten; bovendien noemt hij zich ook nog cognatus van Franciscus Gomarus.
Deze Henricus Smetius, afkomstig uit Aalst in Vlaanderen, waar hij 29 Juni 1537
werd geboren, onderwezen te Gent, aan de school van Otho (van 1552 tot zomer
1554), te Leuven, Rostock en Heidelberg, waarna hij Jan. 1561 te Bologne
promoveerde in de medicijnen, en zich als geneesheer te Antwerpen vestigde,
vluchtte in 1567 met de familie Corput naar Duisburg en vandaar naar Lemgo, waar
hij lijfarts werd van den graaf van Lippe. Vandaar verhuisd naar Heidelberg (nadat
Stralsund, Duisburg, Speier en het mecklemburgsche hof vergeefs hadden gepoogd
hem aan zich te verbinden), kreeg hij in 1574 een zelfde betrekking bij den
paltzischen keurvorst Frederik III. Na diens dood practiseerde hij een tijdlang te
Frankenthal. Vervolgens werd (ook toen weer na verschillende andere benoemingen
te hebben afgeslagen, bijv. een van Dordrecht en een van den landgraaf van Hessen,
die hem zelfs keus liet tusschen een positie als lijfarts en een professoraat aan de
universiteit van Marburg) hij medisch hoogleeraar te Neustadt. In 1585 verhuisde
hij met de academie van daar

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

340
naar Heidelberg, waar hij 15 Mrt. 1614 is gestorven. Behalve medicus was hij ook
niet onverdienstelijk dichter (hij schreef o.a. Prosodia in novam formam digesta
(Frankf. 1609) en Juvenilia sacra, van welk laatstgenoemd werk een zeldzaam ex.
in de Koninkl. Bibliotheek te 's Gravenhage), aan medische werken publiceerde hij
Miscellanea medica (Frankf. 1611) en Oratio de febri tertiana intermittente (Heidelb.
1587), waarvan geen ex. meer over schijnt te wezen, terwijl hij tevens een steunpilaar
is geweest van de Waalsche Gemeente te Heidelberg. Van hem bestaat een portret,
dat hem geeft op zijn 62e jaar. Zijn dochter J o h a n n a huwde met Janus Gruterus
(Oud- Holland XXVI (1908) 21-34, waar ook 5 brieven van hem zijn afgedrukt;
o

Allgemeine Deutsche Biographie in voce). 5 . B a r t h o l o m e u s , in 1581, bij de
inneming van Breda ontvlucht, in 1587 woonachtig te Dordrecht, evenals nog in
1592, en toen reeds een oud man, maar toch in 1602 nog in leven, vermoedelijk
zelfs nog in 1606, en dan wonend te Alkmaar, in de St. Jacobsstraat. De hypothese
van H. E d l e r v o n H o f f m a n n , Das Kirchenverfassungsrecht der
niederländischen Reformierten (Leipzig 1902) 163-166, dat deze Bartholomaeus
de schrijver geweest is van: de Politia et Disciplina Civili et Ecclesiastica, tum
Israëliticae, tum Christianae Reipublicae Libri II (Lugd. Batav. apud Leonardum
Niestum 1585), waarvan de auteur, in zijn voorrede aan den paltsgraaf Johann
Casimir zich J.B.A.C. noemt, is niet al te onwaarschijnlijk - in allen gevalle moeten
de letters A.C. wel a Corput beteekenen - maar vreemd blijft het toch, dat
Bartolomeus zich dan J(ohannes) B(artolomeus) zou genoemd hebben, terwijl een
van zijn broeders ook den naam Johannes droeg.
Eindelijk worden nog vermeld een D i r i c k v a n d e n C o r p u t uit 's
Hertogenbosch, die in 1570 verbannen werd; een R e n é v a n d e n C o r n p u t
van Breda, die 14 Dec. 1591 in de londensche vluchtelingenkerk huwde met
J a c o m y n t k e n B e y n e r t v. Yperen; een E l i z a b e t h v a n d e n C o r n e p u t ,
die in Apr. 1615 terzelfder plaatse in het huwelijk trad met T h o m a s S a r r e l ; een
H a n s C o r p u t , die tusschen 1590 en 1600 de stad Nieuw-Hanau bij Frankfort
heeft gebouwd en een J o h a n n e s - misschien dezelfde; evenals de J o h a n n e s
die in 1593 te Frankfort was - die daar drie huizen liet zetten; en twee zwijndrechtsche
predikanten ten slotte, waarvan de eerste, J. v a n d e n C o r p u t , de kerk daar
heeft gediend van 1597 tot aan zijn dood in 1599 - met hem wordt door S o e r m a n s ,
Kerkelijk Register van de .... predikanten.... onder de Synodus van Zuyd-Holland
(Haarl. 1702) 33 Isaäc verward - en de tweede (wiens voorletter niet wordt vermeld),
die er heeft gestaan in 1626.
Zie: behalve het reeds genoemde, G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I (Utr.
1841) 151 v.v., 523, 524; W.J.C. M o e n s , The marriage a.s.o. Registers (Lymington
1884) Marriages in voce Corneput en Corput; Werken der Marnixvereeniging S. III
D. II, 148, 156 voor Bartholomeus en Nicolaas, en de heele verzameling, registers
in voce, voor Hendrik; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895) 178 n. 2;
W e s s l e r , Zur 300 j. Jubelfeier der Niederländischen Gemeinde in Hanau (Hanau
1897); Bijdr. en Meded. Historisch genootschap XII (1889) 305; F r . W. C u n o
Franciscus Junius der Aeltere (Amst. 1891) 205-207, 220, 309, 326, 336, 338, 341,
358, 371, 372, 395; Kerkhistorisch Archief 1889, 345; 1899-6; 1910, 247, 248; J.H.
H e s s e l s , Eccl. Lond.,
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Bat. Archivum III (Cantabrigiae 1897) n . 1242, 3842; Rathsprotocolle sub Apr. 1582
(Archiv der Stadt Frankenthal); R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 467; W.P.C.
K n u t t e l , Acta der Zuid-Hollandsche Synoden ('s Grav. 1908 vv.) I, II, III registers
in voce; Monatschrift des Frankenthaler Altertumsvereins XIII (1905) nrs. 6 en 10.
van Schelven

[Coster, Hermanus Jacob]
COSTER (Hermanus Jacob), geb. te Alkmaar 30 Juni 1865, gesneuveld te
Elandslaagte 21 Oct. 1899, zoon van S i m o n C o r n e l i s C., kaaskooper, kassier
en raadslid, overl. 20 Oct. 1878, en J o h a n n a C h r i s t i n a D o y e r . Van de
hoogere burgerschool te Alkmaar ging hij te Leiden, werwaarts zijne moeder in het
belang zijner opleiding was gaan wonen, over op het gymnasium, en in 1885 werd
hij daar ingeschreven als student in de rechten. In 1889/90 was hij praeses collegii
van het studentencorps, als hoedanig hij met eene opmerkelijke rede de nieuwe
leden inaugureerde en het corps vertegenwoordigde bij de studentenfeesten ter
gelegenheid van de opening der nieuwe Sorbonne te Parijs. In de academische
vacantietijden maakte hij reizen met zijn 50 jaren ouderen oom, den haagschen
doctor T.H. Blom Coster, en nog een reisgenoot, in 1884 naar Frankrijk en de
Pyreneeën, in 1885 door Rusland naar Caucasië, in 1886 naar Albany, als
vertegenwoordigers van 's Gravenhage bij het 200-jarig jubilé van genoemde stad,
waar zij, gelijk ook door de ‘Holland-Society’ te Nieuw-York, als Nederlanders zeer
gevierd werden; in 1887 naar Engeland, in 1889 naar Zwitserland. Juist toen hij
America, waarin ook S. Francisco bezocht was, zou verlaten, kwam tot hem het
bericht van den val van het kassiershuis, waarbij zijne moeder betrokken was. Een
vermogend inwoner van Chicago, die hem tijdens de reis in Caucasië had leeren
kennen, en goede vooruitzichten te Chicago beloofd had, indien hij zich daar wilde
vestigen, bemoedigde hem, met ernst werd de studie hervat en Coster promoveerde
6 Juni 1890 met een proefschrift Openbare vrijwillige verkooping. De laatste zijner
stellingen luidde: ‘In de overwinning van den hollandschen stam in Zuid-Afrika zal
een waarborg liggen voor ons onafhankelijk volksbestaan’. En dáár meende hij zijn
toekomst te moeten zoeken; met afwijzing eener goede betrekking te Rotterdam
vertrok hij reeds in September. Van Bloemfontein, waar hij geen toekomst voor een
jurist zag, ging hij naar Pretoria, maar het duurde eenige maanden aleer hij daar bij
een advocaat plaatsing vinden en op diens kantoor bewijs zijner bekwaamheid
geven kon; binnen korten tijd was hij in staat zich zelfstandig te vestigen en mocht
hij zich in een bloeiende praktijk verheugen. De regeering trachtte zijne diensten te
verwerven, maar slechts aan president Kruger mocht het gelukken hem in Nov.
1895 het moeilijk ambt van staats-procureur te doen aanvaarden. De mislukte inval
van Jameson, in den Nieuwjaarsnacht van 1896, belastte hem met de moeilijke
instructie dezer strafzaak, van welke taak hij zich verdienstelijk kweet. In 1896 werd
door den Volksraad een door Coster ontworpen wet op de uitzetting van
vreemdelingen aangenomen, ten einde het land van allerlei schuim te zuiveren; de
nabuurstaten kregen last van de uitgezette lieden en zulks gaf aanleiding tot lastige
vertoogen der engelsche regeerders. Coster was voor handhaving der wet; Kruger,
alle oorzaak willende vermijden voor een oorlog, welken naar zijne meening de
Boeren zouden hebben te voeren, terwijl de Hollanders achter hunne lessenaars
bleven, voor intrekking, en de Volksraad ging daartoe 6 Mei
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1897 over, ook omdat de hollandsch-gezinde bevolkingen van den Oranje-Vrijstaat
en het noordelijk deel der Kaapkolonie in de eerste plaats den last der uitzetting
hadden te dragen. C. was te onafhankelijk van aard om in zijne betrekking te kunnen
blijven en hij keerde weder tot zijne advocatuur terug. Maar toen het in 1899, in
weerwil van Krugers tegemoetkomingen, werkelijk tot een oorlog met de Engelschen
kwam, voegde hij zich met een troepje van 25 man bij het Boeren-commando van
Jan Lombard aan de natalsche grens, om, na een hardnekkig verweer, door een
kogelschot in het hoofd het leven te verliezen.
C. was Aug. 1893 bij volmacht te Nijmegen gehuwd met J o h a n n a J a c o b a
W i l h e l m i n a H e r m i n e d e R o o ; hij liet haar 3 zoontjes na.
Tot zijne gedachtenis is een gedenksteen geplaatst in het academie-gebouw te
Leiden, en een Herman-Coster-fonds gesticht tot bevordering der studie van
Zuid-Africaners aan de nederlandsche universiteiten.
Zie: Studenten-Weekblad Minerva 1889, 24; C o s m a n in Eigen Haard 1899,
764; P l e m p v. D u i v e l a n d in Elseviers Maandschrift 1899, 590; G. V i s s e r i n g ,
Een Hollander in Zuid- Afrika (Amst. 1900); d e z . Toespraak gehouden bij de
onthulling van den gedenksteen in het academiegebouw te Leiden voor Dr. H.J.
Coster op Maandag 4 November 1901, met afbeelding van den steen en phototypisch
portret in profiel, dat ook in Minerva en elders voorkomt.
Bruinvis

[Costerus, Pieter Jacob]
COSTERUS (Pieter Jacob), rector van 't gymnasium te Sneek, geb. 3 Oct. 1806 te
Edam, waar zijn vader burgemeester was, en overl. 15 Mrt. 1862 in eerstgenoemde
stad. Na op zijn geboorteplaats de fransche school van Drost en vervolgens te Hoorn
het gymnasium bezocht te hebben, werd hij in 1826 aan de utrechtsche hoogeschool
als theologisch student ingeschreven. Onder den invloed van Ph.W. van Heusde
ging hij later in de letteren over.
Hij maakte met het vrijwillig jagercorps der utr. studenten den Tiendaagschen
veldtocht mee en promoveerde 9 Apr. 1835 tot lit. hum. doctor op een proefschr.:
Diatribe in Euripideae philosophiae locum qui est de amore. Inmiddels was hij reeds
twee jaar vroeger, als candidaat in de letteren, tot conrector aan de latijnsche scholen
te Oldenzaal benoemd en in 1834 gehuwd met W i l h e l m i n a J a c o b a
C o r n e l i a T e e n g s uit Edam. In den zomer van 1835 werd hij tot conrector aan
't gymn. te Hoorn benoemd en vijf jaar later tot conrector aan dat te Arnhem. Toen
hier in 1843, na 't overlijden van den rector Badon Chyben, niet hij, maar Elink Sterk
uit Gorinchem tot diens opvolger werd benoemd, achtte Costerus zich verongelijkt
en solliciteerde hij naar de vacante betrekking van rector aan 't gymnasium te Sneek.
Hij werd benoemd en was hier voortaan een reeks van jaren, van 1843 tot zijn dood,
op velerlei gebied hoogst nuttig werkzaam. In de woelige jaren vóór en na 1848
nam C. ijverig deel aan den strijd in maatschappij en Kerk; zelfs werd hij door het
kiesdistrict Sneek in 1849 tot lid der Tweede Kamer Stat.-Gen. gekozen, wat hij
bleef tot de ontbinding dier Kamer in Aug. 1850. Zijn betrekking van rector liet hij
gedurende dien tijd waarnemen, met goedvinden van 't gemeentebestuur te S. Bij
de nieuwe verkiezingen, eind Aug. 1850, niet als kamerlid herkozen, nam hij sedert
dien zijn rectoraat weer met onverflauwden ijver waar.
Costerus was lid van de Maatsch. der Ned.
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Letterk., van 't Prov. Utrechtsch Genootsch., van 't Friesch genootsch. voor Oudheid-,
taal- en geschiedkunde en van 't Prov. kerkbestuur van Friesland. In godsdienstzaken
en kerkelijke aangelegenheden behield C. zijn leven lang de grootste belangstelling.
In 1852 ontviel hem zijn echtgenoot; hij hertrouwde het volgend jaar met
A n t o i n e t t a W i t t e v e e n . Uit beide huwelijken had hij kinderen. Van 's mans
geschriften noemen wij, behalve bovenvermelde dissertatie: Iets over
vaderlandsliefde. Voor jongelieden van eenige ontwikkeling uit den beschaafden
stand (1838); Gedachten over ironie, komedie en satyre (1839); De oude wereld
naar Herodotus. Met kaarten (1843-46; het laatste stuk van 't 2de dl. bleef onvoltooid);
Twee brieven over weldadigheid, in verband met armwezen (1846) en o.h.
pseudoniem D e c e n s o r , Een paar advertenties, kinderbals, diners diplomatiques
(1846). Verder schreef hij tal van opstellen in den Tijdspiegel, over onderwijs- en
opvoedkunde, over politiek e.a. vragen van den dag, over staathuishoudkunde,
vrouwenemancipatie enz.; ook recensies van historische e.a. wetenschappelijke
werken (zie Tijdspiegel, jaarg. 1847-62).
Zie: Levensber. Letterk. 1863, 85.
Zuidema

[Coulster, Adriaen van]
COULSTER (Adriaen v a n ), een zoon van Joost Adriaensz. van Coulster (zie I kol.
643, waar de vader van den laatste ten onrechte van Coulster genoemd wordt. Joost
droeg namelijk dezen naam naar zijn moeder, een zuster van den rotterdamschen
notaris J a n J o o s t e n v a n C o u l s t e r ) en Susanna Gerritsd. van Willigen. Na
1614 geboren, komt hij reeds in 1632 voor als assistent op het schip Nassau, dat
onder Dirck van den Leede bestemd was voor Oost-Indië en waarvan zijn vader,
een der bewindhebbers van de O.-I. Comp. der kamer Rotterdam, medereeder was.
In 1641 werd hij, eveneens door toedoen van zijn vader, kapitein op het oorlogsschip
S. Antonio, dat voor rekening van den portugeeschen koning Joan IV door Joost
Adriaensz. was uitgerust om deel uit te maken van de hollandschportugeesche vloot
onder admiraal Aert Ghysels (I kol. 1010). In Aug. 1641 stevende deze naar Portugal
om de Portugeezen tegen de Spanjaarden te helpen, doch in Maart 1642 aanvaardde
men den terugtocht zonder iets van belang uitgericht te hebben. Aan vele kapiteins
werd verweten, dat zij hun plicht niet gedaan hadden; aan een groot gedeelte der
manschappen ontbrak alle ervaring in den zeedienst. Dit laatste zal ook wel het
geval geweest zijn met dezen jongen kapitein, van wien geen enkel belangrijk feit
te vermelden valt. In Oct. 1642 werd hij door zijn vader aangewezen om de zaken
met den portugeeschen koning te regelen. Verder vernemen wij niets meer van
hem, zelfs het jaar van zijn overlijden niet.
Moquette

[Coulster, Lieven van]
COULSTER (Lieven v a n ), een jongere broer van den vorige, overl. te Rotterdam
tusschen 22 en 28 Dec. 1675, heeft zich in navolging van zijn vader aan den handel
gewijd. Evenals deze, die in 1634 bewindhebber was der zoogenaamde IJslandsche
Compagnie, verdiende ook hij veel geld met het uitreeden van schepen op
Groenland. In 1649 en 50 was hij schepen te Rotterdam, van 1657 tot 59
gasthuismeester. Hij was 15 Maart 1639 te Rotterdam gehuwd met E l i s a b e t h
Tomasd. de Wael.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
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[Coulster, Ludolf van]
COULSTER (Ludolf v a n ), van wiens familieomstandigheden volstrekt niets bekend
is, zoodat wij eenige verwantschap met de voorafgaande en volgende personen
van dezen naam niet kunnen
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aantoonen, heeft zich naam verworven in onze koloniale geschiedenis. De Raad
van Indië benoemde hem 31 Aug. 1657 tot opperhoofd van Masilupatam in plaats
van den ontrouwen Cornelis van Quaelbergen, onder wien hij tot dusverre gestaan
had. Ook zijn beheer gaf evenwel aanleiding om hem 30 April 1659 ter
verantwoording te roepen voor den Raad van Justitie te Batavia. Voorloopig kreeg
hij geen nieuwe aanstelling, doch vergezelde in 1661 den commissaris van Goens
op zijn reis naar Palleacatte, Palicol en Masilupatam. In 1663 werd hij benoemd tot
commandeur van Cochin (Kotschi), dat kort geleden op de Portugeezen veroverd
was, om onder den gouverneur van Ceylon het oppergezag aldaar te bekleeden.
Vooral de peperhandel was hier van het grootste belang en het gelukte hem in 1664
met de vorsten van Teckencour (Travankur) en Berckencour (Bangakur) een contract
te sluiten, waarbij aan de Nederlanders de geheele peperhandel aldaar werd
toegestaan met uitsluiting van ieder ander.
Zie: Daghregister 1656/58, 242; 1659, 83; 1661, 345 vlg.; 1663, 226 vlg.; 1664,
178 vlg.
Moquette

[Coulster, Servaes van]
COULSTER (Servaes v a n ), de jongste broer van Adriaen, Lieven en Willem van
Coulster, nam evenals de eerste (zie hiervoor) deel aan den tocht naar Portugal in
1641. Hij was kapitein op het schip ‘Het wapen van Portugal’, dat eveneens door
zijn vader was uitgerust. Ook hij heeft geen lauweren verworven. Zelfs werd hem
verweten de andere schepen in den steek gelaten te hebben, toen de vloot,
waarmede hij terugkeerde, door de Duinkerkers bestookt werd en het schip van
den vice-admiraal Stoffel Jacobsz. in den grond geschoten werd. Hij verdedigde
zich tegen deze beschuldiging, doch scheen genoeg te hebben van den zeedienst.
Hij bleef aan land, nam van 1650 tot 1655 het kleine stedelijke ambt van
oudevrouwenhuismeester te Rotterdam waar, komt voor als zeilmaker en reeder,
doch den invloed van zijn vader heeft hij evenmin als zijn broers geërfd. Hij was 10
April 1646 te Dirksland gehuwd met E v a G e r b r a n t s H o g e r w e r f en 29 Juni
1653 te Rotterdam in tweede huwelijk met N e e l t j e C o r s t i a e n s 't H a r t , wed.
van A d r i a e n A l d e r t s e n C r o o n . Het jaar van zijn overlijden is niet bekend.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Coulster, Willem van]
COULSTER (Willem v a n ), de oudste zoon van Joost Adriaensz. van Coulster (zie
hiervoor bij Adriaen v.C.) uit zijn eerste huwelijk, geb. waarschijnlijk te Schiedam in
het laatst der 16de of begin 17de eeuw, overl. tusschen 13 en 19 Mei 1646 te
Rotterdam, heeft zich in de geschiedenis van ons zeewezen naam verworven. In
1623 treffen wij Willem van Coulster aan in Oost-Indië; in Januari van dat jaar vertrok
hij uit Amboina als onderstuurman op het jacht Pera voor een ontdekkingstocht naar
het zoogenaamde Zuidland van Nieuw-Guinea, waartoe het jacht Pera onder schipper
Jan Carstensz. (kol. 301) en het jacht Arnhem onder schipper Dirck Melisz. door
den gouverneur Speult waren uitgezonden. Handelsbetrekkingen aan te knoopen
was wel het voornaamste doel van den tocht, doch dit werd niet bereikt. Voor de
nadere ontdekking evenwel van de oostkust van Nieuw-Guinea, o.a. van de golf
van Carpentier, is de tocht van het grootste belang geweest. Toen 12 Febr. schipper
Dirck Melisz. stierf, werd de ‘jongman’ Willem Joosten van Colster den 15den d.a.v.
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weinig lust tot de reis ten laste gelegd door Jan Carstensz. Telkens bleef het jacht
achter en 27 April verliet het eigendunkelijk de Pera. Zonder veel resultaat kwam
het jacht 14 Mei 1623 weer te Amboina aan, doch had o.a. Arnhemsland (met kaap
en baai van dien naam) ontdekt. Naar het vaderland teruggekeerd, behoorde van
Coulster in 1629 tot de kapiteinen op 's lands vloot.
Hij heeft gediend onder admiraal Piet Heyn, vice-admiraal Liefhebber en admiraal
Maarten Harpertsz. Tromp. Aan de Duinkerkers heeft hij menig schip ontnomen. In
Dec. 1636 vinden wij hem als commandeur op het schip Maestricht, bestemd voor
Oost-Indië. In Juni 1638 boorde hij een duinkerksch fregat van 18 stukken, met een
schip door den Duinkerker genomen, voor Grevelingen in den grond, hoewel hij van
het strand heftig werd beschoten. In 1639 was hij met zijn schip Gelderland als
schout-bij-nacht bij de vloot van admiraal Maarten Harpertsz. Tromp. Deze vloot
van elf schepen hield Duinkerken bezet en raakte 18 Febr. slaags met een
duinkerksche vloot, bestaande uit twaalf groote schepen behalve nog de vijf
koopvaarders, met soldaten en geschut voorzien, en nog drie andere kleine
vaartuigen. Reeds in het begin van het gevecht werden twee Duinkerkers, ieder
van 34 stukken, door de Hollanders en Zeeuwen genomen. De spaansche
vice-admiraal was genoodzaakt zijn schip in brand te steken. De overigen namen
de vlucht. Tromp, zijn vice-admiraal Bankert, van Coulster en al zijn kapiteinen
werden na deze overwinning met een gouden keten en een medaille beloond. Als
commandeur ontmoeten wij 16 Sept. 1639 van Coulster bij het eskader van Tromp,
dat den eersten aanval van de vloot van d'Oquendo bij Bevesier moest weerstaan.
Gedurende dezen scheepsstrijd heeft hij zich waarschijnlijk aan een vergrijp tegen
de krijgstucht schuldig gemaakt. Hij moest voor den krijgsraad verschijnen, doch
zijn medekapiteins schijnen voor hem in de bres gesprongen te zijn. Hem werd
gelegenheid gegeven zijn fout goed te maken en 21 Oct. heeft hij zich in den slag
bij Duins onder Tromp ongetwijfeld dapper gedragen, want na de overwinning der
Nederlanders kreeg hij order van Tromp om met eenige schepen in het Kanaal te
kruisen en te letten op de Spanjaarden en Duinkerkers. Na dien tijd veroverde hij
nog verschillende schepen en in 1643 heroverde hij een engelsch schip door de
Duinkerkers genomen, waaraan hij waarschijnlijk den titel te danken had van ‘Ridder
ende baron, vrijheer van de Camer van sijne Con. Majt. van Engeland en
Groot-brittangie.’ Hij was 5 Sept. 1628 te Rotterdam gehuwd met S a r a R u t g e r s
v a n H e y n s b e r g e n , wed. van D e n y s H e r m a n s z .
Zie: H e e r e s , Aandeel der Ned. in de ontdekking van Australië. Feestgeschrift,
21-49, (wordt daar ook C o o l s t e e r d t genoemd); C o m m e l i n , Leven van Fred.
Hendr. II, 6, 33, 55, 59, 63, 129; L. v(a n ) d(e n ) B(o s ), Leven en Daden der zeeh.
II, 93; S w a l u e , de Daden der Zeeuwen enz. 212; Kron. Hist. Gen. XXIV, (1868)
19, 26, 28, 29, 36, 53, 57, 84.
Moquette

[Cousins, J.]
COUSINS (J.) was 18 Sept. 1687 organist te 's Gravenhage, van welke kerk blijkt
niet (J a n s e n , Het klokkenspel van den haagschen St. Jacobs-toren 36, 42, 102).
Denkelijk is hij dezelfde als de organist C o u s i n s , die 22 Nov. 1689 in den Haag
een acte passeert (Alg. Ned. Familieblad XII (1895) 37) en als de organist van de
Groote Kerk aldaar C o u s i n , die in 1702 mede-keurmeester is van het orgel in de
Nieuwe Kerk aldaar (H e s s , Dispositien, 35).
Enschedé
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[Cousins, Stephanus]
COUSINS (Stephanus), in 1680 organist der Groote Kerk te 's Gravenhage, was 2
Juni 1682 gehuwd met L e o n o r a W i g h m a n s .
Zie: Navorscher XV (1865) 142; Oud- Holland VIII (1890) 119; Alg. Ned.
Familieblad XII (1895)37).
Enschedé

[Cousturier, Joseph Lambert]
COUSTURIER (Joseph Lambert), rechtsgeleerde, geb. te Reymerstock, gehucht
van Gulpen in Dec. 1803 en overl. te Luik 19 Nov. 1872. Zijn vader was agent van
het uitvoerend bewind bij de municipaliteit van het canton Meerssen. Hij ging met
zijn familie in 1808 naar Maastricht, waar zijn vader kort daarna stierf en hij het lager
onderricht genoot en sinds 1813 de lessen op het collegie volgde, dat weldra den
naam kreeg van Koninklijk Athenaeum. In 1820 ging hij te Luik in de wijsbegeerte
studeeren aan de universiteit aldaar en daarna de rechten, onder Warnkoenig en
Ernst en deed er schitterende studiën, werd daarna advocaat te Maastricht, na de
scheiding van België rechter te Hasselt (1831) en in April van dat jaar in de
voorloopige hoofdstad Tongeren. Hij nam een werkzaam deel in de rechterlijke
organisatie, door het grootste deel op zich te nemen van de redactie van de memorie
die de rechtbank van Tongeren, door den minister van Justitie geraadpleegd, aan
de regeering richtte. In 1836 werd hij vice-president dier rechtbank en eindelijk 8
Aug. 1857 raadsheer aan het hof van appel te Luik. Hij maakte zich vooral naam
door zijn rechtsgeleerde werken zooals zijn De la prescription en matière criminelle
dat in België en ook elders, vooral in Frankrijk, naam gemaakt heeft.
Zie: G. S t a s in Publ. de Limb. XI (1874) 153-162, die zijn werken noemt.
Flament

[Crahay, Jean Guillaume]
CRAHAY (Jean Guillaume), natuurkundige, geb. te Maastricht 3 April 1789, overl.
te Leuven 22 Oct. 1856, begon zijne klassieke studiën aan de Ecole Centrale te
Maastricht (in 1798 gesticht); daar hij weinig geneigdheid voor de oude talen had,
verliet hij die inrichting, werkte sinds zijn 18e jaar tien jaren lang op een
notariskantoor, maar volgde toch de lessen van Minckelers, die aan voornoemde
school de natuurk. wetenschappen doceerde, en vervaardigde zelfs natuurkundige
werktuigen, waarvoor toen te Maastricht geen ervaren werkman was te vinden. Door
Minckelers aanbevolen werd hij 29 Febr. 1817 tot zijn opvolger aan het toenmalig
Athenaeum te Maastricht benoemd, was een der stichters van de ‘Société des amis
des sciences, lettres et arts’ aldaar, waarvan de Annuaires en Rapports nog hoog
geschat worden. Hij deed ook geologische onderzoekingen langs Maas en Rijn,
werd in 1822 lid der Société linnéenne te Parijs en door Willem I einde Sept. 1830
benoemd tot hoogleeraar in de natuurkunde te Gent, welke plaats de belgische
omwenteling hem belette te aanvaarden, doch werd in 1834, bij de wederoprichting
der leuvensche universiteit, tot hoogleeraar in de natuuren sterrekunde door het
belgisch episcopaat benoemd. Deze universiteit eerst te Mechelen opgericht werd
in 1835 naar Leuven overgebracht. Hij zette zijne belangrijke meteorologische
onderzoekingen, in 1818 te Maastricht begonnen, voort, die later in Mémoires de l'
Acad. royale de Bruxelles werden uitgegeven. Hij was zeer ervaren in het doen van
proeven en hij verbeterde vele natuurk. werktuigen, zooals het toestel van
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aan de luchtpomp, die zooveel toebrachten aan den roem van Babinet, waren reeds
door hem uitgedacht, lang voor dat de fransche geleerde, tot hetzelfde resultaat
gekomen, zijne
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denkbeelden aan het Institut de France meedeelde, zooals blijkt uit een geschrift
van 1829 te Maastricht uitgegeven. Hij vond zelfs eenige nieuwe werktuigen uit,
zooals het toestel om de theorie van de samenstelling en ontbinding der krachten
na te gaan. Crahay was lid der belgische academie sinds 1834 en muntte ook daar
uit door zijn wetenschap, vooral in de beoordeeling der werken aan het oordeel der
academie onderworpen.
De lijst van zijn academische werken vult vele bladzijden in den Annuaire de l'
Acad. royale de Belgique 1856; wij vermelden, wat in 't bizonder voor Nederland
belangrijk is, zijn Mémoire sur la météorologie de la ville de Maestricht 1818-1833.
Zijn portret is gelithografeerd door L. Tuerlinckx.
Zie: Biogr. nat. de Belgique IV (1873) 479-483 en de bronnen daar aangehaald;
Rapport sur les travaux de la Soc. des sciences, lettres et arts (Maestr.) 1818-1834;
Annuaire de l'univ. cath. de Louvain, 1838-1850.
Flament

[Cranenburch, Bartholomeus van]
CRANENBURCH (Bartholomeus v a n ), zoon van Dirk I v. Wassenaer, stichtte den
tak van dien naam; hij werd 1276 met den Cranenburch (onder Bleiswijk) beleend.
Deze tak stierf op het einde van de 15e eeuw uit.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 67.
Obreen

[Crans, Johannes Marinus Schmidt]
CRANS (Johannes Marinus S c h m i d t ), 30 Apr. 1830 te Rotterdam geb. en 14
Nov. 1907 te 's Gravenhage overl. Hij ontving zijn opleiding aan de schilder-academie
zijner geboorteplaats, bekwaamde zich verder onder den genre-schilder van der
Laar aldaar en vervolgens onder Ary Scheffer te Parijs. In 1873 werd hij tot leeraar
aan de teeken-academie in den Haag benoemd, waar hij korten tijd ook leeraar in
het teekenen aan de H.B.S. was.
Crans stond bekend als een zeer werkzaam en productief kunstenaar, dikwijls
vol geest en luim. Van het bekende genootschap ‘Pulchri Studio’ te 's Gravenhage
was hij een zeer gewaardeerd lid. Jaren lang teekende hij de wekelijksche plaat in
den Ned. Spectator en ook de meeste schetsen in het humoristisch weekblad
Uilenspiegel waren van zijne hand. Verder illustreerde hij verschillende boekwerken,
o.a. een paar bundels Novellen van J.J. C r e m e r , en gaf hij met A u g . A l l e b é ,
D. B l e s , C h . R o c h u s s e n e.a. uit: Schetsen bij v a n L e n n e p 's Romantische
werken (1872). Voorts heeft men van hem een verzameling Teeken-cahiers (1866).
Zijn kracht als schilder lag vooral in het ontwerpen en uitvoeren van historie- en
genrestukken. Als enkele zijner mooiste werken kunnen genoemd worden: De laatste
gang van den kanselier Thomas Morus, Een zwervend meisje, Een processie
uitgewekenen op een sneeuwveld bij Antwerpen in 1567, Brabantsche binnenhuisjes,
de Coligny, de Catechisatie en Oud-vrouwtje. Op de tentoonstelling van 1871 te
Amsterdam werd aan een zijner schilderijen de gouden medaille toegekend.
Zie: J o h a n G r a m , Onze schilders in Pulchri Studio, 1880, 138-140.
Zuidema

[Cras, Hendrik Constantyn]
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CRAS (Hendrik Constantyn), rechtsphilosoof, geb. te Leiden 4 Jan. 1739, overl. te
Amsterdam 5 Apr. 1820, zoon van den volg. en Geertruid Bosch. Zijn vader, een
geleerd man, trok met zijn gezin naar Wageningen en leidde hier het onderwijs van
zijn zoon. Deze werd student te Leiden, waar hij 15 Maart 1754 in het Album
Studiosorum werd ingeschreven. Hier werd hij in de wijsbegeerte des rechts door
den uitnemenden Elie Luzac ingeleid en volgde hij ook de lessen van Rücker en
Scheltinga. Meer philosophisch dan practisch aangelegd, stelde hij zijn promotie
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uit, gaf te Leiden privaatlessen en promoveerde eerst 13 Oct. 1769 tot doctor in de
beide rechten na verdediging eener Dissertatio Juridica inaug. qua specimen
Jurisprudentiae Ciceronianae exhibetur, sive Ciceronem justam pro Caecina caussam
dixisse ostenditur (Lugd. Bat. 1769). Onmiddellijk daarna werd hij door Groningen
op de nominatie geplaatst voor de benoeming van een opvolger van den naar Leiden
vertrokken van der Keessel. Maar een andere werkkring wachtte hem te Amsterdam,
waarheen hij in 1771 als opvolger van Bartholomeus Sieben tot professor juris civilis
et hodierni aan het athenaeum beroepen werd. Dien post aanvaardde hij 4 Nov.
1771 met het uitspreken eener rede de Prudentia civili in promovenda mercatura
(Amstel. 1771), die in nederlandsche en in fransche vertaling (Leiden 1773) werd
uitgegeven. In 1775 werd hem ook het onderwijs in het publieke recht, in 1790 in
het natuur- en volkenrecht, in 1809 eindelijk in het fransche recht naar den Code
Napoléon opgedragen. Tot zijn dood, dus bijna een halve eeuw, bleef hij met het
rechtsgeleerd onderwijs te Amsterdam belast. Een beroep naar Utrecht, in April
1788 tot hem gekomen, werd afgeslagen. Evenzoo een herhaald aanzoek voor
Leiden.
Cras' verblijf te Amsterdam was vooral hierom voor het athenaeum van zoo groot
belang, omdat de rechtsgeleerde studiën er omstreeks het midden der achttiende
eeuw in verval geraakt waren, en toen Sieben in 1771 aftrad, dan ook de keuze van
een opvolger noodzakelijk was, die in dien vervallen staat verbetering vermocht te
brengen. Aan de werkkracht, bekwaamheid en de door zijn leerlingen als om strijd
geprezen leeraarstalenten van Cras is inderdaad de wederopbloei der juridische
school te Amsterdam te danken. Als door hem gevormde juristen, die allen onder
hem hunne dissertatie schreven, dienen genoemd van Wesele Scholten, P.H. van
Swinden, D.J. van Lennep, J.M. Kemper, J.D. Meyer, R.H. Arntzenius, A.R. Falck
en F. van Hall. De leidsche school, gevormd door den gezaghebbenden van der
Keessel, waaruit onder meer Bilderdijk en H.W. Tydeman waren voortgekomen,
placht hem van animositeit tegen van der Keessels leerlingen te beschuldigen.
Spoedig na zijn benoeming in 1771 bleek dan ook dat Amsterdam den rechten
man gevonden had en in 1775 werd hem ook het publieke recht opgedragen, welke
nieuwe werkkring hij 15 Nov. 1775 aanvaardde met een Oratio qua perfecti
Jurisconsulti forma in Hugone Grotio spectatur (Amstel. 1775). In 1785 werd hij, als
nieuw blijk van tevredenheid, tot stadsbibliothecaris van Amsterdam aangesteld en
door zijn zorg verscheen in 1796 van de bibliotheek een catalogus. In 1790 werd
zijn onderwijs weder uitgebreid en te dier gelegenheid hield hij een Oratio de dicto
Ciceronis: non opinione, sed natura jus constitutum esse (Amstel. 1790).
Geheel anders werd het in het troebele jaar 1798. In het voorjaar werd hij als
onwaardig uit zijn ambt als hoogleeraar ontzet. Toen de revolutionnaire storm weinige
maanden later voorbij was, werd hij weder hersteld en hervatte hij zijn lessen. En
spoedig daarop werd hij, als om hem voor den onverdienden smaad schadeloos te
stellen, benoemd tot lid der commissie, aan wie het ontwerpen eener nationale
wetgeving was opgedragen. Een groot aandeel heeft hij aan de werkzaamheden
dier commissie gehad; van de door haar ingediende ontwerpen is het personenrecht
geheel van zijn hand, terwijl hij de inleiding voor een groot deel bewerkte.
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Cras was vooral beoefenaar van het natuurrecht en de wijsbegeerte des rechts;
hieraan en aan de zuivere wijsbegeerte zijn dan ook de meerderheid zijner
verhandelingen gewijd.
Werden hierboven reeds eenige mannen genoemd mede door zijn invloed
gevormd, zijn meest geliefde leerling was Jan Melchior Kemper, die door zijne
bemiddeling kort na zijn promotie te Harderwijk werd aangesteld en die sinds 1806
te Amsterdam zijn ambtgenoot was en - ware hij niet naar Leiden beroepen - zijn
opvolger geweest zou zijn. Hij werd zijn lijkredenaar in de maatschappij Felix Meritis
te Amsterdam, voor welke Cras tal van malen als redenaar was opgetreden. Zie
hierover ook mijn artikel ‘Kemper’ in dit deel en B o u m a n , Gesch. Geldersche
Hoogesch. II, 527-28.
Hij huwde in 1785 met J o h a n n a M a r i a V e r h a m m e , overl. in 1806, welk
huwelijk kinderloos bleef.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles, L.A. Claessens en J.P. Marcus en
gelithografeerd door J.A. Daiwaille.
Behalve de reeds genoemde oraties hebben wij van hem tal van verhandelingen,
waaronder meerdere bekroonde antwoorden op prijsvragen zijn, waarvan er in
verzamelwerken zijn opgenomen, en die ook afzonderlijk zijn uitgegeven, als:
Disputatio de Principiis doctrinae morum (Harlemi 1794) en Disputatio de hominum
aequalitate, ac juribus officiisque, quae inde oriuntur (Harlemi et Amstel. 1794),
beide tenzelfden jare in nederlandsche vertaling verschenen, van gelijken opzet,
na een uitvoerig philosofisch betoog in het kort des schrijvers ‘conclusio’ vermeldend.
Buitengewoon belangrijk is de tweede, waarin Cras de meening van Rousseau
uitvoerig bespreekt en eigen denkbeelden in verband brengt met de Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen van 1789. Verder: Laudatio Hugonis Grotii
(Amstel. 1796); Disputatio pro Linguae Latinae inter eruditos usu (1813) opgenomen
in Commentatt. Lat. tertiae Classis Instituti Regii Belgici I, 1 v.; Commentatio de
novis quorundam eruditorum opinionibus, quod attinet ad locum de Jurejurando
(1815) opgenomen t.z.p., 123 v.v.; waarin naar aanleiding der meeningen van
Meister en Kant over het eedsvraagstuk eenige beschouwingen over het behoud
van den gerechtelijken eed worden gegeven. Cras' Nagelatene verhandelingen en
redevoeringen zijn na zijn dood uitgegeven door K e m p e r (Amsterdam 1822, 2
dln). Deze uitgave omvat voorlezingen in de maatschappij Felix Meritis over: Het
schoone in de natuur en kunsten; Geschiedkundig onderzoek van het strandregt;
Overweging van eenige bedenkingen omtrent de algemeen aangenomene verdeeling
van de pligten der menschen, in die tot God, tot zich zelven, en tot anderen;
Bedenkingen omtrent het verval van den koophandel; Historische en wijsgeerige
beschouwing van de lotgevallen der volkeren, van den beginne der wereld tot de
geboorte van Christus; Vertoog over de algemeene oorzaken, zoo van de opkomst,
voorspoed, bloei, magt en luister, als van de kwijning, verval en geheele ondergang
der oude volkeren; Over het bestaan, het gewigt en de noodzakelijkheid van onze
inwendige gevoelens, zoo in het algemeen, als in het bijzonder van ons geweten,
en den eerbied voor de Godheid; Over de slavernij en Afrikaanschen slavenhandel;
Schets van de onkunde der middel-eeuwen, en de oorzaken van het herboren licht;
Over de vraag of, en welken invloed de toestand der wetenschappen bij de Arabieren
in de middeleeuwen gehad hebbe op het herstel derzelve in Europa, in de XV en
XVI eeuwen. Hij hield een lijkrede op Dirk
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Adriaan Walraven in 1804 en een Elogium Johannis Meermanni (Amst. et Hag.
1817).
Zie: Lijkrede op Mr. H.C. Cras door J.M. K e m p e r vóór de uitgave der Nagel.
verhandelingen; T h . J o r i s s e n , Het verleden v.d. Universiteit van Amsterdam,
11, 15, 17, 42, 46-48 en L. d e H a r t o g , aldaar, 76-86; W i j n n e e n M i e d e m a ,
Resolutiën vroedschap Utrecht betreffende de Akademie (Werken Hist. Gen. N.S.
52) 444-45; over zijn verhouding tot Bilderdijk: H.W.T. T y d e m a n , Briefw. van Mr.
W. Bilderdijk met de hoogl. en mrs. M. en H.W. Tydeman (Sneek 1866-7), register
in voce. In de Koninkl. Bibliotheek in den Haag bevindt zich een bundel overdrukken
en andere op Cras betrekking hebbende stukken.
van Kuyk

[Cras, Jacob]
CRAS (Jacob), geb. te Batavia in 1715, overl. te Wageningen 7 Juli 1784, zoon van
H e n d r i k C r a s en E l i s a b e t h T e d i n g h . Naar Nederland gekomen, werd hij
19 Sept. 1727 te Leiden als student ingeschreven (Album Studiosorum 913), en
promoveerde daar 14 Aug. 1733 op een dissertatie: de Auctoritate Tutorum et
Consensu Curatorum tot mr. in de rechten. Hij vestigde zich als advocaat te Leiden,
waar hij in 1733 huwde met G e e r t r u i d B o s c h (B o s ), dochter van D a v i d B.,
schout van Leiderdorp. Uit dit huwelijk werd in 1739 zijn zoon geboren, die voorgaat.
In hetzelfde jaar vestigde hij zich als advocaat te Harderwijk, waar hij 20 Jan. 1739
zijn naam in het studentenalbum plaatste. In 1746 vertrok hij naar Wageningen,
vanwaar hij in 1750 naar Leiden terugkeerde om een post als inspecteur bij de
financiën te aanvaarden. Na dezen weder verloren te hebben, vestigde hij zich
weder te Wageningen, waar hij overleed. Zijn weduwe overleefde hem tot 1802 en
heeft den laatsten tijd van haar leven bij haar zoon te Amsterdam gewoond.
Cras was een geleerd man, die in 1744 en 1747 zeer sterk voor een benoeming
als hoogleeraar te Harderwijk in aanmerking kwam. Hij leidde het eerste onderricht
van zijn zoon, terwijl Kemper in zijn lijkrede op den zoon verklaarde: ‘vele zijner
thans onder mij berustende aanteekeningen dragen inderdaad blijken van meer
dan gewone kennis en geleerdheid’.
Zie die rede genoemd bij het voorgaande artikel en verder: B o u m a n , Gesch.
Geldersche Hoogesch. II, 161-62, 246; Navorscher IV, 42; V bijblad XVI; VII, 233-34.
van Kuyk

[Crassier, Guillaume Louis Dominique Joseph baron de]
CRASSIER (Guillaume Louis Dominique Joseph baron d e ), geb. te Maastricht 20
Juni 1804, en overl. te Luik 20 Nov. 1880, zoon van J e a n F r é d . G u i l l . J o s .
d e C r a s s i e r (lid van den magistraat van luiksche zijde, schepen en raadsman
te Maastricht), en I d a K e r e n s . Hij werd rechter te Tongeren in 1831, te Antwerpen
in 1832, procureur des konings te Mechelen en in 1836 te Brussel,
secretaris-generaal aan het Ministerie van Justitie in 1842, raadsheer aan het Hof
van Cassatie in 1858, daarna kamerpresident en in 1872 eerste president van dat
Hof. Hij verkreeg zijn pensioen in 1879. Hij stelde een waar belang in zijn
geboorteland en was een der oprichters van het Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap in Limburg in 1863. Hij was gehuwd te Maastricht 30 Juli 1861 met
jkvr. J u l i a M a r i a L o u i s a K e r e n s .
Zie: J. H a b e t s in Publ. de Limb. XVIII (1881) 434-440.
Flament
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[Creemers, Christiaan]
CREEMERS (Christiaan), geb. te Stramproy (L.) 9 Mei 1834, overl. 8 Mei 1900, was
achtereenvolgens kapelaan te Baexem, rector van het Munster te
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Roermond, in 1881 pastoor te Heel en van 1891 tot aan zijn dood pastoor-deken
te Gennep.
Hij schreef in de Publ. de Limb.: Aanteekeningen over het dorp Stramproy. Eene
bijdrage tot de geschiedenis van het voormalig Rijksvorstendom Thorn dl. IX (1872)
3-156; Kronijk uit het klooster Maria-Wijngaard te Weert 1442-1587, ib. XII, (1875)
145-220; Het praalgraf van Gerardus III, graaf van Gelder en Zutphen en van diens
gemalin Margareta van Brabant, als mede andere grafsteden in de O.L.
Vr.-Munsterkerk te Roermond, ib. XIV (1877) 433-455; Bescheiden betreffende
Gennep en zijn voormalige heerlijkheid, ib. XXXII, (1895) 3-203.
Flament

[Cremerius, Johannes]
CREMERIUS (Johannes) was in 1603 pred. te Rheinbrohl bij Keulen, bezocht in
dat jaar zijn schoonvader Johannes Wilhelmi, te Amsterdam, die in 1601 als luth.
pred. daarheen was beroepen, en verklaarde zich bereid de nederl. luth. Gemeenten
te dienen. 4 Oct. 1603 werd hij op aandrang van het amsterdamsche consistorie
beroepen in Rotterdam; daar de graaf v. Sayn hem niet dadelijk wilde laten gaan,
werd dit beroep 16 Dec. 1604 hernieuwd. Toen hij echter in Rotterdam kwam, wilde
men hem niet hebben, omdat men hem slecht verstond en stelde Amsterdam hem
tijdelijk als vroegprediker aan op een traktement van ƒ 500. Hij kon er niet mede
rondkomen en, verwachtende, dat het in Utrecht beter zou gaan, trok hij in 1608
daarheen, als eerste wettig beroepen predikant, 9 Maart. Ook hier vlotte zijn arbeid
niet; in 1611 ging hij heen en trok naar Haarlem, waar men hem weldra het leven
onmogelijk maakte; hij bleef er tot begin 1615 en ging toen naar Zwolle, waar hij
door de tegenwerking van de magistraat niet veel doen kon, en daarom vermoedelijk
naar zijn vaderland terugkeerde.
Zie: P o n t , Gesch. v.h. Lutheranisme in de Nederl. tot 1618 (Haarl. 1911) 483,
vlg. 518, 544 vlg.; S c h u l t z J a c o b i , Gesch. der Ev. Luth. Gem. te Rotterdam
(1865) 27 vlg.; D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. Luth. Gem. (1856)
51 vlg.
Pont

[Cremers, Mr. Epimachus Jacobus Johannes Baptista]
CREMERS (Mr. Epimachus Jacobus Johannes Baptista), zoon van M r .
F r a n c i s c u s J a c o b u s J o h a n n e s en R e n e r a A n n a M a r i a D r a p e r ,
15 Juni 1823 te Groningen geb. en 27 Oct. 1896 te Zürich overl. Na het
voorbereidend onderwijs op het gymnasium te Katwijk ontvangen te hebben, bezocht
hij in 1841 de hoogeschool zijner geboortestad, waar hij 21 Dec. 1849 op stellingen
in de rechten promoveerde. De eerste jaren na zijn promotie bleef hij in Groningen
metterwoon gevestigd en werd hier in 1862 tot lid der Provinciale Staten gekozen.
Twee jaar later in het tweede ministerie Thorbecke tot minister van Buitenlandsche
zaken benoemd, als opvolger van den afgetreden van der Maesen de Sombreff,
vestigde hij zich in den Haag. Van 1869 tot 91 was Cremers afgevaardigde voor 't
kiesdistrict Zuidhorn naar de Tweede Kamer Stat.-Gen., waar hij van 85-88 den
voorzittersstoel innam en ook door niet-roomschen om zijn kunde en onpartijdigheid
zeer geroemd werd. In 1887 werd hij door den koning tot Minister van Staat benoemd.
Van 91 tot zijn dood was Cremers lid van de Eerste Kamer Stat.-Gen.
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Zijn broeder, Mr. J a c o b u s J o h a n n e s C r e m e r s , geb. 13 Dec. 1806 en
overl. 5 Maart 1882 te Groningen, was van 1850 tot zijn dood eveneens lid van de
Eerste Kamer.
Zijn portret is gelithografeerd door P. de Josselin de Jong.
Zie: v a n B o n e v a l F a u r e in Groningsche Volksalmanak 1897.
Zuidema
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[Cremers, Mr. Willem Cornelis Joannes Josephus]
CREMERS (Mr. Willem Cornelis Joannes Josephus), geb. te Groningen 17 Jan.
1818, overl. te Arnhem 24 Mei 1906, zoon van Mr. G e l l i u s J o s e p h u s
C r e m e r s en H e n r i c a A r n o l d i n a M a r i a J o s e p h a K n a p p e r t . Hij
behaalde 23 Jun. 1842 te Groningen het doctoraat in de beide rechten op een
proefschrift, getiteld: de Fraude, quae poenam meretur inprimis secundum jus
gallicum, werd in 1847 benoemd tot griffier bij het kantongerecht te Winschoten, in
1854 tot rechter te Appingedam, in 1856 tot rechter te Winschoten, in 1866 tot
raadsheer in het provinciaal gerechtshof van Overijsel. Bij de afschaffing der
provinciale gerechtshoven in 1876 werd Cremers als raadsheer overgeplaatst naar
het gerechtshof te Arnhem, waarvan hij in 1882 vice-president werd. Uit deze
betrekking werd hij met ingang van 1 Jan. 1898 op zijn verzoek eervol ontslagen.
In 1887 tot lid van de Tweede Kamer voor Almelo gekozen, deed Cremers in 1891
afstand van zijn zetel ten behoeve van Dr. Schaepman, die te Wijk bij Duurstede
niet was herkozen. Van 1893 tot 1904 bekleedde hij het lidmaatschap der Eerste
Kamer; bij de ontbinding in laatstgenoemd jaar stelde hij zich niet meer herkiesbaar.
In Arnhem was Cremers van 1885 tot 1900 lid van den gemeenteraad, van
1878-1900 president der St. Vincentiusvereeniging en verder lid van verschillende
plaatselijke besturen. Van zijn hand verschenen: Aanteekeningen op de
Nederlandsche Wetboeken (Groningen 1872-1901); 2e uitgave herzien en bijgewerkt
door zijn beide zonen: M r . G.F.M. P a t h u i s C r e m e r s en H.A.A. C r e m e r s
('s Gravenhage 1908). Een gedeelte van dit werk: Aanteekeningen op de
Gemeentewet, beleefde 5 uitgaven. Om zijn wetenschap en hoogedel karakter
genoot hij de algemeene achting. Hij was gehuwd met J o a n n a M a r i a H e l m i c h .
Huurdeman

[Creusen, Andreas]
CREUSEN (Andreas), 4e bisschop van Roermond en daarna aartsbisschop van
Mechelen, geb. te Maastricht in 1591 uit een geslacht van magistraatspersonen en
overl. te Brussel 8 Nov. 1666.
Zijn vader, H u b e r t C r e u s e n , was schepen (1600-1620) en burgemeester
(1619). Zijn moeder heette M a r g a r e t h a V a e s v a n S c h e r p e n b e r g , en
de vermaarde N i c o l a a s C r e u s e n , Augustijn, raadsheer en geschiedschrijver
van keizer Ferdinand II, was zijn oom. Andreas studeerde te Maastricht aan de
kapittelschool van St. Servaas en daarna aan het collegie der Jezuieten aldaar,
zette zijn studiën voort in het collegie van St. Apollinaris te Rome, werd aan de
universiteit van Weenen doctor in de godgeleerdheid en daarna raadsheer des
keizers en groot-aalmoezenier bij de keizerlijke legers in Duitschland en Hongarije.
Keizer Ferdinand II bezorgde hem in 1630 de prebende van kanunnik en scholaster
bij het kathedraal kapittel van Kamerrijk, alwaar hij 1641 ook tot aartsdiaken van
Brabant (dat is dat gedeelte van Brabant, dat onder dit bisdom behoorde) werd
aangesteld. 10 Aug. 1651 nam hij bezit van het bisdom Roermond, dat 12 jaren
zonder bisschop was geweest. Zijn wijding geschiedde 23 Juli van dat jaar door
Antonius van Triest, bisschop van Gent, eene plechtigheid door V o n d e l bezongen
(Werken uitg. v. L e n n e p VI, 101). Als bisschop van Roermond deed hij zijn best
om vele misbruiken uit te roeien, zooals het weigerachtig zijn van de bezitters der
tienden, om hun aandeel aan de parochie-geestelijken uit te keeren. In 1653 schafte
hij, ingevolge de constitutie van Paus Urbanus VIII, een aantal kerkelijke feestdagen
af, die het volk in den arbeid
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hinderden. Onder zijn bestuur vestigden zich de Minderbroeders te Venray en de
Reguliere Kanunniken te Weert. Hij stelde de statuten op ten dienste der
geestelijkheid van zijn bisdom, en liet in 1655 eene nieuwe uitgave drukken van
het: Pastorale ecclesiae Ruraemundenis, door Cuyckius reeds uitgegeven en met
weinig veranderingen. 10 Maart 1657 werd hij benoemd tot aartsbisschop van
Mechelen, in plaats van Jacobus Boonen in Juni 1655 overleden.
Zijn portret wordt bewaard in de pastorie te Roermond en een copie in het
bisschoppelijk paleis aldaar. Er bestaat ook een gravure van zijn portret en afb. van
zijn graftombe door D. Coster, zie (L e R o y ) Groot kerkelijk toneel, 25.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. van het tegenw. Bisdom Roermond (Roerm. 1890) II,
487-492.
Flament

[Cruts, Godfried Joseph]
CRUTS (Godfried Joseph), bisschop van St. Pölten, geb. te Maastricht 11 Maart
1757 en overl. bij St. Pölten 5 April 1815, zoon van W i l l e m H u b e r t C r u t s ,
schepen en burgemeester van luiksche zijde te Maastricht, en van M a r i a
M a g d a l e n a X a v e r i a K e r e n s . 11 Juni 1779 volgde hij zijn broeder F r a n s ,
als kanunnik van St. Servaas-kapittel aldaar op en werd later zelf door zijn broeder
J a n opgevolgd. 31 Aug. 1781 werd hij licentiaat in de beide rechten, te Leuven,
en door zijn oom, bisschop Kerens, naar Oostenrijk geroepen, achtereenvolgens,
proost te Dornau, geestelijk raadsheer, auditeur en directeur der consistoriale
kanselarij bij de keizerlijke legers, in 1784 kanunnik der domkerk van St. Pölten en
in dat zelfde jaar, vicaris-generaal en eerste waardigheidsbekleeder dier kerk, in
1803 apostolisch vicaris en groot-aalmoezenier bij de keizerlijke legers en eindelijk
12 Maart 1806 door keizer Frans II als opvolger van den graaf van Hochenwerth,
die aartsbisschop van Weenen was geworden, tot bisschop van St. Pölten benoemd.
Zijn grafmonument bevindt zich in de kathedraal aldaar naast dat van bisschop
Kerens. Zijn portret werd geschilderd door Kreutsinger en gegraveerd door J. John.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. van het tegenw. Bisdom Roermond (Roerm. 1890) II,
588; genealogie bij V o r s t e r m a n v a n O y e n , Wapenb. der nederl. geslachten.
Flament

[Cuchlinus, Johannes]
CUCHLINUS(Johannes),K e u c h l i n u s ,K u c h l i n u s ,K ü c h l e i n ,K o c h e l i j n s ,
K o k e l i j n s , geb. 1546 te Wetter in Hessen, gest. 3 Juli 1606 te Leiden. Afkomstig
uit een eenvoudig gezin - zijn vader heette H e r m a n - met dertien kinderen heeft
hij slechts met moeite de studiën kunnen volbrengen, waartoe zijn niet geringe
aanleg hem geschikt maakte. Eerst kreeg hij lessen van Johannes Pincierus, die
in zijn geboorteplaats predikant was (vgl. over dezen Allgem. Deutsche Biographie
in voce), daarna van Justus Vulteius, den rector der latijnsche school en zwager
van Andreas Hyperius (vgl. over dezen Allgem. Deutsche Biographie in voce).
Daarna ging hij aan 't zwerven om te zien, aan welke universiteit hij 't beste verder
zou kunnen komen. Na daarbij vergeefs Frankfort en Mainz te hebben bezocht - in
laatstgenoemde stad bracht iemand hem bij de Jezuieten, maar zijn standvastig
protestant blijven verhinderde dezen hem voort te helpen - ontving hij te Straatsburg
van Johannes Sturmius een aanbevelingsschrijven aan Brentius, den professor te
Tübingen. Deze liet zich echter niet veel aan hem gelegen liggen, omdat hij niet
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genoeg ubiquitarisch was. Toen ging de reis, met den brief van Sturmius weer, naar
Heidelberg en nu waren de moeiten uit. Door de zorg van Ur-
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sinus werd hij daar in staat gesteld ongestoord te studeeren, o.a. onder Martinus
Lydius. Na dat ongeveer zes jaar te hebben gedaan - het album academicum
vermeldt twee inschrijvingen, eerst sub 12 Aug. 1565 Joannes Kuchlinus Weteranus;
daarna sub 17 Oct. 1572 Jonas Kuchlinus Veteranus (alumnus Domus Sapientiae)
- en ook nog een tijd belast te zijn geweest met het opzicht der school te Neustadt,
werd hij predikant te Tackenheim in de Paltz, tot in 1576 de Gereformeerden vandaar
werden verjaagd naar aanleiding van de wisseling in de regeering, waarbij keurvorst
Frederik III voor Lodewijk VI plaats maakte. Cuchlinus ging toen naar Hessen en
vandaar, op raad van zijn vrouw, die een hollandsche was, en van zijn vrienden
naar Holland. In 1577 was hij te Emden en bleef daar, tot hij ongeveer tegelijkertijd
te Groningen en te Amsterdam (24 Juli 1578) werd beroepen. Ofschoon om de taal
het eerste beroep hem meer aanlokte, nam hij toch het tweede aan en werd 31 Aug.
1578 door Petrus Dathenus bevestigd, tegelijk met Petrus Hardenberg. Zoolang hij
hier gestaan heeft, nam hij een leidende positie in en werd zijn werk zeer
gewaardeerd; zoozeer, dat de kerkeraad hem in 1580 het beroep naar Zutphen niet
wilde laten aannemen, hem niet langer dan 14 dagen tot hulp van Deventer wilde
afstaan, ja zelfs in Febr. 1585 hem het verlof weigerde om voor eenigen tijd naar
zijn vaderland terug te keeren. Nadat reeds in 1579 door de curatoren der leidsche
universiteit vergeefs het verzoek tot hem was gericht om tijdelijk aan hun academie
eenige lessen te geven, werd Cuchlinus in Maart 1592 benoemd tot regent aan het
Statencollege te dier stede, welke benoeming hij 6 Oct. aanvaardde met het
uitspreken eener latijnsche redevoering Oratio reverendi doctissimique viri d.
J o h a n n i s K u c h l i n i , ecclesiae Amstelrodamensis pastoris, electi et vocati primi
praesidis Collegii Theologici, nuper ab illustribus amplissimisque viris dd. Ordinibus
Hollandiae et West-Frisiae in academia Leydensi instituti (Lugd. Bat. 1593) (Pamflet
o

Meulman n . 763; een ex. in de leidsche en de utrechtsche univ.-bibl.; in vertaling
is het stuk weergegeven bij P. B o r , Nederlantsche oorloghen (Leid. Amsterd. 1626)
Boek XXIX fol. 37b-41b. Evenwel - ook al was de inaugureele oratie reeds gehouden
- er deden zich toch nog bezwaren op. Had reeds in Juni de regeering van
Amsterdam er te berde gebracht, maar had deze ten slotte haar predikant toch
afgestaan, onverzettelijker toonde zich de kerkeraad. En waar daar ten overvloede
nog bijkwam, dat ook Cuchlinus' vrouw niets voelde voor de verhuizing naar Leiden
en haar meening in deze een factor van veel gewicht was (wellicht slaat hierop wel
de uitdrukking van Junius in een brief aan Smetius: Kuchlinus .... certis de causis
quas non tutum scribere .... curae renunciavit’ cf. F.W. C u n o , Franciscus Junius
(Amst. 1891) 334), zat het College weldra weer zonder regent. 24 Nov. 1592 toch
bericht Kuchlinus - naar huis teruggekeerd om zijn gezin, boeken en huisraad te
halen, - dat men niet meer op zijn komst moet rekenen, en 28 Mrt. van het volgend
jaar nam hij per brief ook van de bursalen afscheid. Toch is hij later weer in functie
getreden. Toen hij na Bastingius' aftreden weer benoemd werd, 27 Mei 1595 de
kerkeraad er in berustte hem te laten gaan (in de hoop dat Wernerus Helmichius
zijn plaats zou komen vervullen) en zijn vrouw intusschen was gestorven, aanvaardde
hij 5 Juni 1595 opnieuw het regentschap, dat hij toen heeft bekleed tot zijn plotselinge
dood, tot droefheid niet het minst
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van zijn leerlingen, die hij met veel paedagogische gaven leidde, hem midden uit
zijn werk wegnam. Lucas Trelcatius maakte een lijkrede op hem. Tijdens zijn
regentschap hielp hij de kerk van Leiden ook nog in den dienst des Woords.
Cuchlinus is minstens driemaal - volgens sommigen zelfs vijfmaal, n.l. ook nog
met zekere A n n a of M a r i a v a n B l e i s w i j k en met een J o h a n n a d e
o

C a r m e r of d e C r a m e r J a n s d r . - getrouwd geweest en wel 1 . vermoedelijk
o

reeds vóór 1581, met A n n a J a c o b s , die waarschijnlijk Mrt. 1586 stierf; 2 . 27
o

Febr. 1587 met H e s t e r H e r m a n s d r ., weduwe van Gerrit Albertsz.; 3 . 10 Dec.
1596 te Leiden met G e e r t g e n J a c o b s d r . uit Oudewater, wed. van G o v e r t
D i r c x S t e e n c o p en zuster van Herman Jacobsdr. den vader van Arminius,
zoodat hij van dezen bekenden theoloog een oom is geweest. Hij heeft drie dochters
o

o

en drie zonen gehad, n.l. 1 . G e e r t r u i d , gedoopt te Amsterdam 6 Aug. 1581; 2 .
M a r y t g e , 17 Febr. 1596 in 't huwelijk getreden met Petrus Bertius (2) (I kol. 320);
o

3 . J a n n e t j e , 26 Nov. 1599 getrouwd met Festus Hommius en midden April 1633
o

begraven. Zij is geboren tijdens haars vaders verblijf te Amsterdam; 4 . J o h a n n e s ,
gedoopt te Amsterdam 20 Oct. 1583 en ingeschreven als student in de letteren aan
de academie te Leiden 19 Mei 1599, gepromoveerd in de medicijnen 29 Oct. 1604;
o

5 . J a c o b u s , een tweelingbroeder van Johannes, gedoopt 20 Oct. 1583, 19 Mei
1599 ingeschreven te Leiden, van 1607-1610 predikant te Hazerswoude. Hij huwde
o

6 Sept. 1608 met C l a e s g e n P i e t e r s d r . v a n M a e r l a n t s te Schiedam; 6 .
H e r m a n n u s , gedoopt te Amsterdam 6 Mrt. 1586, ingeschreven te Leiden 1 Mei
1602, 13 Juli 1612 ondertrouwd met M a r i a v a n d e r W e r c k e n (gedoopt te
Dordrecht Apr. 1594), een dochter van C o r n e l i s C o r n e l i s z . en M a r i a
J a n s d r . Na door tegenwerking van de zijde der remonstranten vier jaar te hebben
moeten wachten eer hij een beroep kon aannemen (in welken tijd hij zich, 8 Nov.
1612, nog eens te Leiden liet inschrijven), werd hij in 1613 predikant te Edam. 22
Nov. 1615 verruilde hij die standplaats voor Leiden (sub 7 Nov. van dat jaar komt
zijn naam ten derden male in het leidsche album voor), waar de mannen van den
Gerechte hem vier dagen later een belofte afvergden van onderwerping aan de
resolutie der Staten, waarbij het verboden werd strijd te voeren over de vijf
geschilpunten tusschen remonstranten en contra-remonstranten; een belofte, die
practisch niet veel heeft uitgewerkt (vgl. G. B r a n d Historie der Reformatie II
(Amsterd. 1674) 288). Daar bleef hij tot zijn dood in 1625. Hij liet vijf kinderen na,
o

o.a. 1 . C o r n e l i s , geb. te Leiden 1616, waar hij 3 Dec. 1629, (gelijk met zijn
o

14-jarigen broeder (2 .) J o h a n n e s ) als student werd ingeschreven, gest. 8 Aug.
1688 te 's Hertogenbosch, waar hij van 1652-1683 schepen en ontvanger der
gemeene middelen is geweest. Zijn vrouw heette M e c h e l i n a of M a g d a l e n a
o

v a n O u d e s t e y n ; 3 . J a c o b u s , geb. te Leiden in 1619 en daar 29 Jan. 1637
als student ingeschreven. Na als predikant eerst de kerken van Hengelo in Overijsel
(1643-1648) en Osch in Noord-Brabant te hebben gediend, ging hij in Sept. 1651
naar 's Hertogenbosch, waar hij 28 Oct. 1664 werd aangesteld tot hoogleeraar in
het Grieksch aan de Illustre School. Dit ambt heeft hij tot 1696 bekleed. Hij is twee
maal gehuwd geweest, eerst met L i t m a e t M a r g a r e t h a v a n H o e v e l (gest.
19 Febr. 1665), een dochter van E n g e l b e r t v a n H o e v e l
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en A n n a C h r i s t i n a v a n M u n s t e r , daarna - in Juli 1667 - met M a g d a l e n a
B e s e m e r s . Uit dit tweede huwelijk werd 1671 te 's Hertogenbosch een dochter
C a t h a r i n a geboren, die de vrouw werd van A b r a h a m C h a m p f l e u r y (geb.
1663, gest. 21 Sept. 1714 te Amsterdam, waar hij sinds 8 Aug. 1706 predikant is
geweest, na te hebben gestudeerd te Leiden (ingeschreven 4 Oct. 1683) en te
hebben gestaan te Oudenbosch (Mrt. 1689 tot Mrt. 1697) en 's Hertogenbosch, in
o

welke stad hij 9 Mei 1701 ook professor is geworden aan de Illustre School; 4 .
H e r m a n , geb. 1620 te Leiden, waar hij 29 Jan. 1637 ook aan de academie als
student is ingeschreven, ongehuwd gestorven 24 Mei 1685. Tusschen 1658 en
o

1681 was hij herhaaldelijk schepen, tevens ontvanger, te 's Hertogenbosch; 5 .
J o h a n n a , gedoopt te Leiden 25 Febr. 1622, gest. 1682, na gehuwd te zijn geweest
met L a m b e r t u s C r o l l i u s (geb. te Vianen, Mrt. 1646 als student ingeschreven
te Leiden) predikant te Loon. Een J. K u c h l i n u s werd in 1643 de eerste rector
van de latijnsche school te Maastricht (cf. H.H. K u y p e r , De opleiding tot den dienst
des Woords bij de Gereformeerden ('s Grav. 1891) 599.
Niettegenstaande Cuchlinus zeer gezien was, dacht hij toch zeer klein van zichzelf.
Aan zijn Hessenland bleef hij steeds zeer gehecht. Wat zijn denkbeelden betreft
was hij beslist contraremonstrant; een tijdlang heeft hij zelfs zijn colleges met opzet
gesteld op de uren, waarop ook Arminius doceerde, om zijn leerlingen te verhinderen
den laatste te hooren. Behalve de reeds genoemde rede, waarmee hij 't regentschap
van 't College der Staten aanvaardde, verschenen van Cuchlinus' hand ook nog:
Oratio panegyrica de praclara victoria D. Mauritii Comitis a Nassau iuxta Turnhout
(Lugd. Bat. 1597); Syntagma Thesium Catecheticarum .... intra quinquennium
disputatarum (Lugd. Bat. z.j.), bevattend 126 door studenten onder zijn leiding
verdedigde stellingen; Ecclesiarum Hollandicarum et Westfrisiacarum Catechismus
(z. plts. [Genevae] 1612), behalve de in 't vorige werk gepubliceerde theses er nog
16 nieuwe bevattend; Theologicae Disputationes de religionis Christianae capitibus
praecipuis (z. plts. [Genevae] 1613, de vorige theses met nog drie vermeerderd;
terwijl eindelijk ook nog in verschillende bibliotheken 9 niet herdrukte disputationes
te vinden zijn. Zijn briefwisseling als regent v.h. Staten College is op het leidsche
gemeente-archief. Zijn geschilderd portret hangt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Het is gegraveerd door J. Houbraken, C.C.F. Fritsch, e.a.; 's Rijks Prentenkabinet
bezit een voor H. Pothoven geteekend portret van hem.
Zie: B a y l e , Dictionaire historique et critique, in voce; C. v a n B r e u g h e l
D o u g l a s , Johannes Kuchlinus en zijn afstammelingen in De Nederlandsche
Heraut III (1886) 133 v.v.; A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius I (Leiden 1897) 35, 36,
58, 59 60 n. 3, 64 n. 1, bijlagen 17, 32, 34; L.D. P e t i t , Bibliographische lijst van
werken van Leidsche hoogleeraren (Leiden 1894) 137 v.v.; C. S e p p , Het
Godgeleerd Onderwijs in de Nederlanden I (Leiden 1873) 55; N.C. K i s t , Bijdragen
tot de vroegste geschiedenis en den toekomstigen bloei der hoogeschool te Leiden
(Leiden 1850) 51; Inneleydinge ende aenvang vant collegie der Theologiën (Leyden
1593) 37; Werken der Marnixvereeniging S. III, D. IV, 159, 162, S. III, D. V, 236,
252, 257, 258, 261; G.J. V o s , Amstels kerkelijk leven
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(Amst. 1903) 32, 38; P.J. W y m i n g a , Festus Hommius (Leiden 1899) register in
voce; C r o e s e , Kerkelijk register der predikanten te Amsterdam (Amst. 1737) 12;
T o e p k e , Die Matrikel der Universität Heidelberg (Heidelb. 1884-1907) II sub 12
Aug. 1565 en 17 Oct. 1572; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utrecht 1895) register
in voce; Oud- Holland XXVI (1908) 111, 112; Res. Cur. Leiden sub 3 Mrt, 24 Juni,
14 Juli, 24 Nov. 1592, 3 Mrt., 28 Mrt. 1593. (hs. Archief Cur.).
van Schelven

[Cudell, Martinus]
CUDELL (Martinus), oudheidkundige, geb. te Broekhuisen, gemeente Rimburg, 8
Aug. 1773, overl. te Luik 30 Dec. 1845. Zijn vader was geneesheer, evenals zijn
grootvader, in het naburige Mariënberg (Pruisen). Hij studeerde de klassieke talen
op het gymnasium te Keulen en bezocht vervolgens de universiteit van die stad tot
aan de opheffing. Hij ging met graaf Karel Belderbusch, (kol. 118), dien hij op zijn
kasteel Ter Worm had leeren kennen, als secretaris naar Parijs, volgde er de lessen
in de scheikunde van Fourcroy, en stond zijn meester, toen deze prefect van het
Departement der Oise geworden was, bij als secretaris in de reorganisatie van het
lager onderwijs; toen de graaf deel uitmaakte van den Senaat, volgde hij hem weder
naar Parijs, en bezocht daar ijverig de bibliotheken. In 1814 keerde hij naar Limburg
terug, vestigde zich te Maastricht, werd daar commissaris van politie, maakte deel
uit van de ‘Société des Amis des Sciences, Lettres et Arts’ en vertrok in 1830 naar
België, daar het militaire opperbestuur van Maastricht tijdens den staat van beleg
hem minder het vertrouwen waardig keurde en hij dus zijn ambt niet kon blijven
vervullen. De belgische regeering stelde hem aan tot vrederechter te Hasselt. Hij
liet eenige handschriften na over den romeinschen weg van Tongeren naar Gulik
en de ligging van Coriovallum als mede over die van Atuatica, over romeinsche
sarcophagen, gevonden te Schinveld en Limbricht.
Zie: G. S t a s in Publ. de Limb. VIII (1871) 298-302.
Flament

[Cuperus, Joannes]
CUPERUS (Joannes), geb. 10 Maart 1725 te Deinum, overl. 1777. Hij studeerde
van 1745 tot 1749 te Franeker en vervolgens tot 1752 te Amsterdam. Zijn
theologische opleiding ontving hij bij prof Tj. Nieuwenhuis aan de Lamistische
kweekschool. 2 Oct. 1752 tot proponent bevorderd, was hij van Febr.-Oct. 1753
doopsgezind leeraar te den Hoorn op Tessel, vervolgens vijf jaar te Vlissingen en
daarna bijna twintig jaren te Utrecht. Over de geschiedenis der Mennisten maakte
hij vele aanteekeningen, die in handschrift te Amsterdam bewaard worden en aan
Blaupot ten Cate grooten dienst verleenden bij het schrijven van zijne bekende
Geschiedenis der Doopsgezinden.
Vgl.: J. H a r t o g , Uit de aanteekeningen van Joannes Cuperus in Doopsg. Bijdr.
1868, 88-89.
Vos

[Curcellaeus, Stephanus]
CURCELLAEUS (Stephanus), E t i e n n e d e C o u r c e l l e s , geb. te Genève 2
Mei 1586, uit een oud picardisch geslacht, overl. 20 Mei 1659. Hij werd opgevoed
bij een bloedverwant, prof. Charles Perrot te Genève. Deze was een tegenstander
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van de onverdraagzaamheid van Calvijn. Hij studeerde ook nog onder B e z a , maar
verliet in 1609 Genève en ging naar Leiden om Arminius te hooren. In Heidelberg
echter vernam hij diens dood, besloot toen naar Frankrijk te gaan en werd aldaar
weldra predikant te Fontainebleau. Daar stond hij Louise de Coligny aan haar
sterfbed bij. Daarna was hij een paar jaar predikant te Amiens. Toen de Synode
van Alais de dordtsche leerregels in Frankrijk invoerde,
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weigerde hij den eed tot afzwering van de remonstrantsche gevoelens af te leggen.
De nationale Synode te Charenton in 1623 liet den eisch tot deze afzwering vervallen,
waardoor Curcellaeus in zijn ambt kon worden hersteld. Hij werd toen predikant te
Vitry in Champagne, waar hij tot 1634 bleef. Toen begaf hij zich naar Holland en
sloot zich bij de broederschap der remonstranten aan. Na Episcopius' dood (4 April
1643) werd door de directeuren, predikanten en gecommitteerden te Rotterdam 6
Mei van dat jaar aan Curcellaeus een voorloopig hoogleeraarschap opgedragen.
Op voordracht der amsterdamsche kerk werden naast hem tot buitengewone
hoogleeraren aan het Seminarium benoemd de predikanten Carolus Niëllius, Barth.
Praevostius en Alb. Huttenus. In 1643 werd hem eerst het onderwijs in de
kerkgeschiedenis opgedragen, in 1644 kreeg hij voorgoed de benoeming tot
hoogleeraar in de godgeleerdheid.
Hij schreef: Institutio religionis Christianae, maar het werk is niet voltooid. Het
werd vertaald uitgegeven te Leiden in 1678. Het oorspronkelijk werk is opgenomen
in de Opera theologica (Amst. Elsevier 1675), door P h . v a n L i m b o r c h
uitgegeven. Deze voorzag zijn Synopsis ethices met een voorrede. De holl. vertaling
heet De zedelijke werken (Leiden 1674) en bevat verzen op Curcellaeus van G.
Brandt, Galenus Abrahamsz., J. Oudaan, P.v. Hoorn, alsmede brieven van hem
aan de Groot en anderen. Hij was bevriend met Cartesius en vertaalde enkele zijner
geschriften in het latijn. In de Opp. theol. zijn opgenomen de Oratio funebris van A.
P o e l e n b u r g en latijnsche gedichten van C. B r a n d t e.a., benevens latijnsche
brieven. Curcellaeus gaf een critische editie van het N. Testament, waarvoor hij
verschillende handschriften vergeleek, en was de eerste die methodisch de
tekstcritiek beoefende. Deze editie is tweemaal uitgegeven te Amsterdam bij Elsevier,
1658 en 1675; en in 1685 en in 1699 bij Blaeu aldaar.
Tweemaal is hij gehuwd geweest. Eerst met J e a n n e d e B e a u l i e u l e
B l a n c , bij wie hij een zoon, G i d e o n , en een dochter, M a r i a , had. G i d e o n
werd in 1648 te Kampen nog gevangen gezet, omdat hij voor de remonstranten
aldaar in het geheim gepredikt had. Prins Willem II, waarschijnlijk gedachtig aan
wat zijn vader voor Louise de Coligny had gedaan, trachtte zijn vrijlating te bewerken.
Later werd Gideon predikant te Noordwijk en te 's Gravenhage waar hij in 1673
overleed. Na den dood zijner eerste vrouw, die nog in Frankrijk stierf, hertrouwde
hij met S u s a n n a F l e u r i g e o n , welk huwelijk kinderloos bleef.
Vgl. H.C. R o g g e , Bibl. van Remonstr. Geschriften 47; H a a g , La France
protestante IV, 84-87; A b r . d e A m . v.d. H o e v e n , Tweede eeuwfeest van het
Sem. der Rem. 100.
Groenewegen

[Cuyck, Hendrik van]
CUYCK (Hendrik v a n ), tweede bisschop van Roermond, geb. 1546 te Kuilenburg,
en overl. 9 Oct. 1609 te Roermond, zoon van J a n v a n C u y c k , rentmeester van
Floris van Pallandt, graaf van Kuilenburg, die in 1577 zijn goederen liet in beslag
nemen. Volgens W a p (Heeren van Cuijck 181) kan deze Jan een afstammeling
geweest zijn van J o a n n a , natuurlijke dochter van G e r a r d v a n C u y l e n b u r g .
De bisschop, die zijn brieven zegelde met een zilveren leeuw op een zwart veld,
waarover een gouden dwarsbalk, beladen met drie roode kruisjes, behoorde volgens
dit wapen tot den stam van Cuyck, Cuylenburg en Utrecht.
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Hij studeerde eerst te Utrecht en kwam in 1563 te Leuven in het collegie der
Jezuieten zijn humaniora voltooien, waarna hij in het collegie de Lelie de wijsbegeerte
bestudeerde en in 1566 als primus werd uitgeroepen. Daarna begon hij zijn studie
in de godgeleerdheid en werd na 9 jaren verblijf licentiaat. Ondertusschen had hij
onderricht in de christelijke leer gegeven en de psalmen verklaard bij de Reguliere
Kanunniken van St. Martinus. In 1572 werd hij professor der ethica aan de
universiteit, in 1581 rector magnificus en drie jaren later verwierf hij den graad van
doctor in de godgeleerdheid. De aartsbisschop van Mechelen, die hem zeer
hoogachtte, benoemde hem tot vicaris-generaal in het uitgestrekt district van Leuven
en kort daarna tot officiaal. In 1588 was hij voor de tweede maal rector magnificus,
kanunnik der kerk van St. Pieter en drie jaren later deken dier zelfde kerk en kanselier
der universiteit. In 1590 benoemde de koning van Spanje hem tot bisschop van
Roermond, maar eerst na 6 jaren gaf v.C. aan den drang des konings toe en 30 Juli
1596 werd hij door Hovius, aartsbisschop van Mechelen in de kerk van den H. Petrus
te Leuven tot bisschop gewijd, en kwam 9 Aug. te Roermond aan. Behalve zijne
moeilijke werkzaamheden in het door de oorlogen uitgeputte bisdom werd hem door
den legaat van den Paus in 1599 het toezicht over een gedeelte der hollandsche
missiën opgedragen. Op zijn pelgrimstocht naar Rome in het najaar 1599 werd hij
te Neustadt, in de beiersche Paltz, te gelijk met een engelschen priester door de
regeering aangehouden, en, na dagen lang gevangen te zijn gehouden, vrijgelaten.
In 1604 werden door zijn tusschenkomst de muitzieke spaansche en italiaansche
soldaten tot rust gebracht. Hij zorgde dat te Roermond een studentencollegie der
Jezuieten gesticht werd en schonk daartoe zijn paleis, dat na zijn dood daartoe werd
ingericht. In 1574 woonde hij het belangrijk provinciaal concilie van Mechelen bij en
in Oct. van dat jaar werd, onder zijn leiding, onder het altaar van O.L. Vrouw in de
kerk der kartuizers, thans groot seminarie, het gebeente van Dionysius den Kartuizer
teruggevonden. Hij overleed te Roermond ten gevolge van een beroerte en werd
in de domkerk van den H. Geest begraven. Behalve een Catechismus voor de
belgische bisdommen hem door het prov. concilie van Mechelen in 1607 opgedragen,
die niet gedrukt werd, maar in plaats waarvan de bekende mechelsche catechismus
van den Jezuiet Lud. van Makeblijde verscheen, en zijn brief getiteld Ad Nijstadensis
oppidi in Palatinatu praefectos, expostulatoria simul et commonitoria epistola
(Ruraemundae, 1600, herdrukt 1601 en 1620), schreef hij nog een verweerschrift
tegen landgraaf Maurits van Hessen en drie brieven aan afgevallen katholieken,
een priester, een monnik en een doctor in de geneeskunde en in 1605 een Epistola
paraenetica ad cives et populares Culenburgenses, om hen te herinneren, hoe zij
het katholiek geloof konden behouden onder de vervolgingen. De volledige lijst
zijner werken (18) vindt men bij K n i p p e n b e r g h , Hist. Gelriae 210. Zijn portret
vindt men op de pastorie te Roermond en een copie in het bissch. paleis; bovendien,
eveneens door een onbekende geschilderd, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. van het tegenw. Bisdom Roermond (Roerm. 1890) II,
460-469; III, 428-429.
Flament

[Cuynretorff, Gerhardus]
CUYNRETORFF (Gerhardus), magister en vicaris der St. Nicolaaskerk te Kampen,
komt in 1541 en omstreeks dien tijd voor als ‘sa-
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cra apostolica auctoritate notarius publicus.’
o

Zie: Register Charters en Besch. Oud-Archief Kampen n . 1918; Versl. en Med.
Overijsselsch Regt en Geschiedenis XII (1881) 66, met afbeelding van zijn
notarismerk; Archief Aartsb. Utrecht XVIII, 72 v.v.
van Kuyk

[Cuynretorff, Godefridus]
CUYNRETORFF (Godefridus), ook K u y n r e t o r f f en d e K u y n r e t o r f f , geboren
te Deventer, volgens de kroniek van v a n A e m s t e l v a n M i j n d e n , overl. in
1528. In 1522 ontmoeten wij hem als doctor in de beide rechten en officiaal van den
bisschop van Utrecht te 's Gravenhage met anderen, zegt G e l d e n h a u e r ‘accersiti
ab antistite.’ In 1523 is hij als kanunnik van St. Jan en officiaal te Utrecht. In 1525
was hij tegenwoordig bij de verbranding van Jan de Bakker en wordt dan genoemd
‘dominus Cunnetorphius JCt.’ Toen bisschop Hendrik van Beieren in 1528 Utrecht
op de Gelderschen heroverde, nam hij vier aanzienlijken als gevangenen mede
naar Wijk-bij-Duurstede ‘daer hij sijn wille mede wilde doen.’ Hieronder was ook C.,
die in een zak gedaan, zonder vonnis des nachts in de Lek verdronken werd. Zijn
lijk werd te Vianen opgevischt en in de kerk aldaar begraven. Ongetwijfeld is dezelfde
bedoeld met D r . G e e r t K u i n r e t o r f f , die in 1524 als kanunnik van St. Jan en
officiaal van den bisschop in het kampensch archief voorkomt. Men leze daar dan
G o e r t K., hetgeen - blijkens schriftelijke mededeeling van den archivaris van
Kampen - inderdaad in de oorkonde te lezen is.
Zie: G. G e l d e n h a u e r , Collectanea (uitg. P r i n s e n , Werken Hist. Gen. III:
16) 58 en 79; F r e d e r i c q , Corpus Doc. Inq. IV, 497; J a c . T r a i e c t i a l i a s
d e V o e c h t , Narratio (uitg. S c h o e n g e n , Werken Hist. Gen. III: 13) 399; Kroniek
van Jhr. H.v. Aemstel van Mijnden, uitg. S. M u l l e r F z . in Bijdr. en Med. Hist. Gen.
V (1882) 344, 346 en XI (1888) 38, 41; Register Charters en Besch. Oud- Archief
o

o

Kampen n . 1665, vergelijk n . 1375.
van Kuyk

[Cuynretorff, Hendrik]
CUYNRETORFF (Hendrik), broeder van den scholaster Jacobus, die volgt, was de
laatste deken van het kapittel van St. Walburg te Arnhem. In de sententieboeken
van het Hof van Gelre komt op 2 Juni 1571 een uitspraak voor van 62 blz. in een
geschil over een kanonikaat der St. Walburgskerk tusschen Jacob Bauer, priester,
en Henrick Cunretorff, klerk van de utrechtsche diocese, waarbij de eischer
niet-ontvankelijk werd verklaard. Uit de stukken blijkt, dat het kanonikaat en de
prebende in Febr. 1568 opengevallen door den aartsbisschop van Utrecht 8 Dec.
1568 gegeven is aan Cuynretorff, dat diens gemachtigde 11 Dec. d.a.v. in het bezit
is gesteld en dat C. zelf 15 Maart 1569 door persoonlijke aanwezigheid die
inbezitstelling heeft bevestigd. In 1572 werd hij tot deken van het zijn einde naderend
kapittel gekozen. Wellicht slaat op hem de mededeeling van A r e n d v a n B u c h e l l
(Diarium 79), dat 22 Jan. 1583 in strijd met de rechten der kanunniken het huis van
H e n r i c u s C u y n r e t o r v i u s t e Utrecht wordt verkocht. De stukken van het
bedoelde proces bevinden zich in het archief der Oud Bissch.-Clerezij te Utrecht.
Een andere H e n d r i k C. (althans waarschijnlijk een andere) is omstreeks het
midden der 16e eeuw herhaaldelijk schepen en burgemeester van Kampen, vervulde
meerdere zendingen voor de stad en was in 1549 een der kampensche
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gevolmachtigden, welke aan Philips als toekomstig landsheer den eed deden.
o

(Register Charters en Besch. O. Archief Kampen n . 1889, 1928, 1930, 1935, 1938,
1984, 1993, 2007, 2012).
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Men zie voor den deken: Archief Aartsb. Utrecht XVII 225 v.v.; XVIII 65; overigens
naar mededeelingen van den rijksarchivaris in Gelderland.
van Kuyk

[Cuynretorff, Jacobus]
CUYNRETORFF (Jacobus), ook K u y n r e t o r f f , geb. uit aanzienlijk kampensch
geslacht, waaruit ook de voorgaanden stammen, overl. in Nov. 1582, genoot een
zorgvuldige opleiding, voerde den magisterstitel en was licenciaat in de rechten. In
1557 volgde hij Andreas Fabri van Vrelandt op als pastoor der St. Nicolaaskerk te
Kampen. Paus Paulus IV verleende hem bij bul van 16 Dec. 1558 een kanonikaat
in het kapittel van St. Salvator te Utrecht. Weldra scholaster van het kapittel
geworden, was hij niet langer in staat om de belangen zijner parochie behoorlijk
waar te nemen. Daarom deed hij afstand, maar, toen de parochie in 1566 weder
herderloos was geworden, liet hij zich het volgend jaar ten tweeden male een
benoeming tot pastoor welgevallen. Met zijn hulp kreeg de stad een vicecureit,
G e r r i t W i l l e m s z . v a n P l o , die de geestelijke belangen waarnam. In 1569
legde hij het pastoraat neder, waarop de magistraat van Kampen hem voor zijn
bewezen diensten een zilveren kroes vereerde. In hetzelfde jaar visiteerde hij als
officiaal van den proost van St. Salvator de onder diens aartsdiakonaat
ressorteerende kerken van Gooiland.
Man van groote bekwaamheid en energie, speelde hij in Utrecht een rol van
beteekenis in de moeilijke en woelige jaren tusschen 1572 en 1580. In 1577 vervulde
hij met Frederik Wteneng en Hendrik de Voocht van Rynevelt namens de Staten
van Utrecht een zending naar den Prins van Oranje. In 1578 toonde hij zich een
heftig tegenstander van het sluiten van een nadere unie tusschen de
noord-nederlandsche gewesten en behoorde hij met zijn natuurlijken zoon H e n d r i k
C u y n r e t o r f f tot de leidende tegenstanders daarvan. Hij stelde met anderen,
vooral in samenwerking met den kanunnik van St. Jan, v a n R e n e s s e , een
geschrift tegen de unie op, dat in 22 artikelen het sluiten der unie als gevaarlijk voor
Utrechts bestaan en vrijheid schetste. Dit stuk werd verspreid en de magistraat van
Utrecht vond daarin aanleiding om hem 29 Dec. 1578 te doen gevangen nemen als
hoofd van het verzet. Niettegenstaande tal van geestelijken, waaronder de dekens
van St. Salvator en St. Marie, zich voor hem borg wilden stellen en ondanks alle
pogingen van het kapittel, dat zijn lid Albertus van Egmont van der Nijenburch naar
den Prins zond, herkreeg hij eerst in het einde van Januari 1579 zijn vrijheid door
de bemiddeling van Rennenberg. Van katholieke zijde wordt hij hoog geprezen en
als martelaar voorgesteld.
De scholastrie van Oudmunster, benevens het vice-decanaat van dat kapittel,
bekleedde hij tot zijn dood in 1582. Rekeningen enz. betreffende de
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liquidatie van zijn nalatenschap bevinden zich in het kapittelarchief in het
rijksarchiefdepot te Utrecht.
Zie: P.L. M u l l e r , Stukken over den tegenstand der Utrechtsche Kath. onder
leiding van den Scholaster van Oudmunster J. Cuynretorff tegen de Unie van Utrecht
in Bijdr. en Meded. Hist. Gen. IX (1886) 393-472, met afdruk van bovengenoemd
geschrift, getuigenverhooren daarover en de aan hem afgenomen verhooren; Archief
Aartsb. Utrecht I, 348; III, 254 en 256 (waar hij ten onrechte K n u r e t o r f f wordt
genoemd); XVIII, 329 v.v.; XIX, 132; XXI, 89 v.v.; XXIII, 31 v.v.; XXV, 137 en 181;
o

Register Charters en Besch. Oud Archief Kampen n . 2080, 2099, 2268, 2303 en
o
2336; Kroniek Hist. Gen. XXI (1865) 537 en 543; G. B r o m , Archivalia in Italië I n .
378 en 2004; een instructie voor een zending namens de 5 kapittelen in 1578 is
gedrukt D o d t , Archief I (1838) 229, cf. Archief II (1839) 356; het verslag der visitatie
van 1569 is uitgeg. in F.A.L. v a n R a p p a r d e n S. M u l l e r F z ., Verslagen
kerkvisitatiën in het bisdom Utrecht uit de 16de eeuw (Werken Hist. Gen. III: 29)
376-416.
van Kuyk

[Cuypers, Johannes]
CUYPERS (Johannes), geb. te Emmerik (?) in 1724 of 1730, overl. te 's Gravenhage
(?) in of na 1809, ging eerst als kastenmakersleerling naar Parijs, kwam in de leer
bij een instrumentmaker, in de hieronder aangehaalde literatuur Gerson genoemd,
vertrok van daar naar Rome en vestigde zich later te 's Gravenhage. Van hem zijn
bekend citers, violen en alten, gemaakt tusschen 1761 en 1809 (Cat. verzam. Snoeck
(1903) nr. 92-93). Hij gebruikte geel lak en is met Hendrik Jacobs onze meest
bekende vioolmaker. Er zijn auteurs, die hem een neef laten zijn van een ouderen
J o h a n n e s C u y p e r s te 's Gravenhage, begrensd tusschen 1707 en 1720, van
wien een viool uit 1707 in het muziekhistorische museum te Kopenhagen (Kat.
(duitsche editie 1911) nr. 395) en hem onderscheiden van een gelijktijdigen
J o h a n n e s F r a n c i s c u s C u y p e r s te 's Gravenhage, van wien een zakviool
uit 1783 in de verzam. Scheurleer (Cat. Tent. Pulchri 1893 nr. 299). Niet
onwaarschijnlijk is er voor circa 1780 slechts één instrumentmaker van dezen naam
in 's Gravenhage geweest. Het etiket uit 1718, gefacsimileerd bij P a u l d e W i t ,
Geigenzettel I (1902) nr. 75; I, 2te Auflage (1910) nr. 77, is vervalscht (Weekbl. voor
muziek 1902, 33); in dl. II (1910) nr. 57 daarentegen een authentiek etiket uit 1769.
In buitenlandsche literatuur is de naam veelal verhaspeld tot J e a n K o e u p p e r s .
Zijn zoon F r a n c i s c u s , geb. te 's Gravenhage, overl. ald. vóór 1847, werd door
zijn vader opgeleid tot vioolmaker. Hij woonde achteenvolgens te Rotterdam,
Amsterdam en 's Gravenhage.
Zie: Caecilia IV (1847) 133: Navorscher 1874. 454.
Enschedé
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D.
[Dalen, Theodorus van]
DALEN (Theodorus v a n ), D a l e n i u s , Ord. S. Crucis, van Venlo, waar hij
waarschijnlijk werd geboren, in de orde der Kruisheeren trad, in het begin der 17de
eeuw leefde en waar hij waarschijnlijk ook stierf; hij was een tijdlang leeraar der
poësis aan het gymnasium der Kruisheeren te Venlo. Hij wordt geroemd als een
verdienstelijk latijnsch dichter en schreef: de Laudi-
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bus, privilegiis atque excellentia Ordinis S. Crucis, verder Clavis Coeli (Keulen 1628);
eindelijk zijn nog eenige latijnsche verzen van hem opgenomen in Lucerna splendens
van G o d e f r i d u s v a n L i t , O.S. C r . (Keulen 1632).
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 49-56.
Brandsma
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[Dam, Pieter van]
DAM (Pieter v a n ), zoon van den volgende en van Beyeraet van Isselt, overl.
vermoedelijk in 1554. Hij was raad te Amersfoort in 1526, 29, 43, 44, 45 en 53; vijve
1529, 34, 38 en 42; schepen 1531, 34, 38, 40, 42, 46 en 47; cameraar aldaar in
1540. Voorts was hij er deken van O.L. Vrouwekapel. Hij was gehuwd met M a r i a
V e r b u r g h ,G e r r i t s d r .exG i j s b e r t a v a n W e e d e ,eenzustervanGeertruid
Verburgh, die de moeder was van den vader van den raadpensionaris Johan van
Oldenbarnevelt.
Na den dood zijner moeder werd P.v.D. 1 Mei 1526 beleend met het hollandsche
leen ‘het huis en de hofstede van Isselt met 4 morgen lands daartoe behoorende’,
welks eigendom hem aanvankelijk door de familie van IJsselt werd betwist.
Bronnen: zie bij den vader.
van Dam van Isselt

[Dam, Willam van]
DAM (Willam v a n ), zoon van P i e t e r v.D. kapitein, gesneuveld in Italië, en van
N. v a n C u y c k . Hij was raad te Amersfoort in 1476, schepen in 1483 en in
laatstgenoemd jaar tevens cameraar van de keuren; kerkmeester van O.L.
Vrouwekapel in 1501. Hij huwde in Febr. 1500 te Amersfoort met B e y e r a e t v a n
I J s s e l t , J a n s d r . ex J a c o b a B o t , die 16 Nov. 1506 haar vader opvolgde in
het hollandsche leen ‘het huis en de hofstede van Isselt met 4 morgen lands daartoe
behoorende’, nadat Jan van IJsselt zijne dochter dit leen reeds dd. 11 Dec. 1499
gelegateerd had. Door dit huwelijk kwam de familie van Dam voor het eerst in het
bezit van goederen onder Isselt, welk eigendom nog tot 1527 werd betwist door de
mannelijke afstammelingen van Jan van IJsselt. In 1775 werd ook de h e e r l i j k h e i d
Isselt door de familie van Dam aangekocht en later de naam v a n D a m v a n
I s s e l t aangenomen.
W.v.D. overleed vermoedelijk vóór 1520; zijne vrouw vermoedelijk in 1525.
Zie: Navorscher 1905, 285 e.v.; 1908, 80 e.v.; 1911, 216 e.v.
van Dam van Isselt

[Damen, Johannes Christiaan]
DAMEN (Johannes Christiaan), gedoopt te 's Gravenhage 7 Jun. 1750, overl. aldaar
2 Sept. 1804. Zijn vader C h r i s t i a a n H e n d r i k D a m e n , stads- en
landschirurgijn te 's Gravenhage, was gehuwd met S o p h i a R e y m e r s .
Bij zijne opleiding tot geneeskundige gaf hij op 10 Jun. 1770 bij zijn examen reeds
het bewijs van goede bekwaamheid en op 16 Juli d.a.v. kreeg hij, na met lof het
groote examen te hebben afgelegd, de bevoegdheid tot het uitoefenen van de
geneeskunde, terwijl hij op 2 Oct. van hetzelfde jaar zoo goede bewijzen gaf van
zijne kennis in de verloskunde, dat hij met veel lof bevorderd werd tot vroedmeester.
Hij vestigde zich in zijne geboortestad en werd in 1776, als opvolger van zijnen
vader, benoemd tot heelmeester van het Burger Weeshuis en van de Fundatie der
Vrijvrouwe van Renswoude. 10 Oct. 1783 verrichtte hij eene schaambeensnede bij
eene barende vrouw en had het geluk daarbij moeder en kind te behouden. Van de
stadsregeering kreeg hij ter belooning voor deze kunstige operatie een zilveren
schenkblad versierd met het haagsche wapen en daarbij eene lofrede in versmaat.
6 Mrt. 1789 benoemd tot lector in de ontleed-, heel- en vroedkunde, aanvaardde
hij deze betrekking op 23 Apr. d.a.v. met het houden eener intreerede. Aan dit ambt
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was verbonden het geven van lessen in de heelkunde iederen Donderdag des
namiddags in het Theatrum Anatomicum. Hij kreeg zijn ontslag uit deze waardigheid
op 15 Febr. 1798, omdat hij ‘de gerequireerde verklaring’ niet had afgelegd, maar
op 14 Febr.
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1803 werd hij opnieuw benoemd als lector en legde nu de vereischte verklaring wel
af.
Hij schreef eene kleine verhandeling over de schaambeensnede, welke ook in
het hoogduitsch vertaald werd, en de door hem verrichte operatie werd beschreven
door P. C a m p e r , Verhaal van de .... doorsnede der Schaambeenderen gedaan
door J.C. Damen, 20 Oct. 1783 en 11 Aug. 1785, voorkomende in de Alg. Vaderl.
Letteroefeningen 1783 en 85.
Zie: Medisch Weekblad XVIII (1911) 496.
Simon Thomas

[Damme, Petrus Bernardus van]
DAMME (Petrus Bernardus v a n ), zich noemende en bekend als P i e t e r v a n
D a m m e ,zoonvanA d r i a n u s F r a n c i s c u s enM a r i a B a r b a r a G e r a r d s ,
geb. te Gent 20 Juni 1727, overl. te Amsterdam (Rokin bij de Wijde Lombardsteeg)
13 Jan. 1806, werd 19 Jan. 1756 ingeschreven in het amsterdamsche
boekverkoopers gilde; hij beoefende bij voorkeur zoo niet uitsluitend den ouden
handel. In 1764 gehuwd met J a c o b a Q u i r i n a A a l t s z (overl. 21 April 1805),
waardoor hij financieel onbezorgd kon leven, ontdeed hij zich van zijn voorraad
boeken en handschriften, die 8 Oct. 1764 en 28 Maart 1769 te 's Gravenhage
verkocht werd, de eerste auctie door de boekverkoopers M.F.L. Varon en J. Gaillard,
de twee auctie door den laatsten alleen. Sedert legde hij zich krachtiger toe op munten penningkunde, maar bleef toch ook nog handelen in oude boeken (Navorscher
1910, 337, 338). Zijn muntkabinet werd 21 Maart 1808 geveild te 's Gravenhage
(auctie-cat. geredigeerd door W.H.J. van Westreenen van Tielland; de aant. in Cat.
van de Mij. der ned. letterkunde II, 10 is fout); de klassieke munten kwamen terecht
in het koninklijk penningkabinet. Hoewel roomsch, stelde hij na aftrek van eenige
legaten de Mij. tot Nut van 't Algemeen tot zijn universeelen erfgenaam, op welker
last en tot wier behoef gemelde munt- en penningveiling geschiedde; executeurs
zijner nalatenschap waren Jan Frederik Meyer, Jacobus Koning en Jan Huyser. Als
boekverkooper-historicus mengde hij zich in de wetenschappelijke behandeling van
het vraagstuk naar de uitvinding der boekdrukkunst, hierin voor Coster ijverende,
staande aan de zijde van Gerard Meerman tegenover Johannes Enschedé (overl.
21 Nov. 1780). Blijkbaar uit liefde voor de zaak, immers hij was toen denkelijk buiten
den handel. was hij in 1767 de uitgever van H. G o c k i n g a 's Uitvinding der
boekdrukkunst, getrokken uit het latijnsch werk van Gerard Meerman, voor zijn
rekening gedrukt te Amsterdam, ter drukkerije van de Erve H. Aaltsz, een destijds,
althans onder dien naam voor zoover ik weet niet bestaande drukkerij. In de voorrede
oordeelt Gockinga dat van Damme een eerlijk man is. In hoeverre hij daarin gelijk
had, blijve in het midden. Beurtelings genoemd een falsificator, en een oprecht
persoon heeft zich dienaangaande geen communis opinio gevormd noch de
historische critiek uitspraak gedaan. Onder de dingen door hem bezeten, moet
genoemd worden het kladhandschrift van V o n d e l 's Tassoos Godefroy of
Hiervsalem verlost, in 1910 door Dr. W. de Vreese teruggevonden in de keizerlijke
bibliotheek te Petersburg. In 1787/88 redigeerde hij den catalogus van de collection
de médailles antiques (1 dl. en 2 suppl.) van gravin Bentinck. Van zijn weinige
publicaties noem ik alleen: Recueil de medailles des rois grecs de notre cabinet,
tout en planches gravées; en regard les médailles singulières et inconnues de très
grande rareté (Amst. 1793). Zijn portret is gegraveerd door C. Bogerts.
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Zie: behalve de literatuur aangehaald door d e V r e e s e in Kon. Vlaamsche
Academie. Versl. en meded. Mrt. 1911, 121-122, Nieuwsbl. v.d. Boekh. 19 Jan.
1843, 22 Mei 1851; L e d e b o e r , De boekdrukkers 27; L e d e b o e r , Alfabetische
lijst der boekdrukkers 34.
Enschedé

[Danckaerts, Walter]
DANCKAERTS (Walter), geb. te Weert en overl. te Brussel 1666, eerst professor
in de welsprekenheid aan het gymnasium van de Allerheiligste Drievuldigheid te
Leuven, vervolgens eenige maanden in de wijsbegeerte, aan de paedagogie het
Varken aldaar, daarna plebaan van de Ste. Gudula te Brussel in 1666 in welk jaar
hij stierf als offer van zijn naastenliefde tijdens eene besmettelijke ziekte.
Zie: P. D o p p l e r in Maasgouw 1890, 72.
Flament

[Danckelman, Sylvester Jacobus]
DANCKELMAN (Sylvester Jacobus), geb. te Lingen in 1640, overl. te Berlijn 5 Aug.
1695. Deze, een der zeven gebroeders Danckelman, die in den opkomenden
Brandenburg-Pruisischen staat in de laatste helft der zeventiende en de eerste helft
der achttiende eeuw een rol van beteekenis speelden, en zich in hooge gunst hunner
vorsten mochten verheugen, hoewel die gunst ook hier wankel bleek te zijn, dient
hier genoemd, ofschoon hij slechts enkele jaren zijns levens binnen onze grenzen
doorbracht. Zijn vader S y l v e s t e r D a n c k e l m a n , uit aanzienlijk geslacht uit
Rheine stammend, vestigde zich te Lingen, waar hij als raad en rechter werkzaam
was. Zijne oudste drie zonen, J o h a n , T h o m a s E r n s t en onzen S y l v e s t e r
J a c o b u s , zond hij ter studie naar Groningen, waar zij 1 Febr. 1654 werden
ingeschreven. De lessen der juristen Junius en Gerhardus Coccejus werden hier
gevolgd. Te Utrecht, waar zij daarna in Febr. 1655 werden ingeschreven, voegde
zich de vierde broeder E v e r h a r d bij hen. Deze, de latere almachtige minister van
den keurvorst Frederik III, doch na diepen val in 1722 overl., verdedigde te Utrecht
als 12-jarige knaap een verhandeling de Contractu emphylactico. Korten tijd later
(11 Juni 1655) ontmoeten wij Joh., Sylv. Jacob en Everhard in het leidsche album,
22 Juli van dat jaar ook Th. Ernst. Op 24 Nov. 1657 plaatsten Thomas Ernst en
Sylvester Jacobus hun naam in het album van Heidelberg als legum stud. Hierna
volgde een studiereis door Italië, Frankrijk en Duitschland. Huiswaarts gekeerd zag
Sylvester zich in 1662 tot professor Institutionum aan het Gymn. Illustre Arnoldinum
te Burgsteinfurt benoemd. Zijne drie jongste broeders, D a n i e l L u d o l p h , W i l l e m
H e n d r i k en N i c o l . B a r t h o l . M i c h a ë l , behoorden hier tot zijn leerlingen.
Evenzoo verschillende Nederlanders, waaronder H. à D o m p s e l a e r , die een
disputatie de Testamentis en R. à D o m p s e l a e r , die een verhandeling de
Testamentis privilegiatis onder hem verdedigde. In 1666 werd hij als professor
Pandectarum te Heidelberg beroepen, waar hij van 19 Dec. 1668 tot 20 Dec. 1669
als rector magnificus het academisch bestuur voerde. Van hier werd hij 1 Sept. 1670
als hoogleeraar naar Franeker beroepen. Na lange aarzeling nam hij dit beroep aan
en hield 2 Nov. 1671 zijn intreerede. Slechts korten tijd bleef hij werkzaam, daar
Gedep. Staten hem reeds 9 Juli 1673 op verzoek van prinses Albertina Agnes verlof
gaven, ten einde als leermeester van den jeugdigen stadhouder te kunnen optreden.
Wel heeft hij daarna nog eenigen tijd te Franeker les gegeven en ontmoeten wij
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hem nog in 1675 als promotor, maar reeds 16 Juni 1675 nam hij afscheid van de
hoogeschool om zijne benoeming tot raadsheer te Spiers te volgen. Deze plaats
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bekleedde hij tot de verwoesting van Spiers in 1689. Het volgend jaar
vertegenwoordigde hij met zijn broeder Nicolaas den brandenburgschen keurvorst
bij de kroning van Jozef I tot keizer te Augsburg. De keurvorst riep hem daarna naar
Berlijn, benoemde hem tot geheimraad en president van het Kammergericht aldaar.
Door hem zitting ook in tal van andere colleges te geven bond hij hem aan zijne
regeering en benutte de groote gaven, die tijdgenooten in hem roemen. Danckelman
overleed ongehuwd te Berlijn. De keizer verhief in 1690 de zeven gebroeders in
den adelstand. Hun roem bedichtte een tijdgenoot in 1694 aldus:
‘Drei sind geheime Räth' und drei sind Praesidenten,
Des Allerjüngsten Amt ist Kanzler sein und Rath.
Das ganze Griechenland hatt' ehmals sieben Weisen,
In seinen Söhnen hat sie Danckelmann allein.’
Zie over zijn leven een uitvoerigen brief van den bekenden C h a r l e s A n c i l l o n ,
Le portrait ébauché de S. Exc. Mr. S.J. de Dankelman (Amst. 1695); V r i e m o e t ,
Athen. Fris. 516-523, Add. 10-11; B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 253-256; G.
H e u e r m a n n , Gesch. des reform. gräfl. Bentheimschen Gymn. Illustr. Arnold.
(1878) 119-121 (met verdere literatuuropgaven); T o e p k e , Matrikel der Univ.
Heidelberg II, 329, 357; VI, 707. Over T h o m a s E r n s t , die den stadhouder Willem
III op diens tocht naar Ierland vergezelde, P. d e T o u l i e u , Oratio funebris in
obitum Th.E.L.B. de Danckelmann (Ling. 1709) en Journalen C. H u y g e n s (Werken
Hist. Gen, 3e serie, 22), reg. 83-84.
Verschillende leden der familie Danckelman vinden wij in de 17e en 18e eeuw
als student te Leiden; op 14 Juli 1708 promoveert er onder Perizonius F r e d e r i c u s
L.B. d e D a n c k e l m a n , op eene Dissertatio historico-politica de rebus atque
incrementis Prussorum (Lugd. Bat. 1708). De gebroeders W i l h e l m u s H e n r i c u s
en P h i l i p p u s S y l v e s t e r werden in 1695 te Utrecht ingeschreven, en
onderscheidden zich als jongeling door het houden van latijnsche oraties, de eerste
22 Mei 1695 eene Oratio gratulatoria in felicissimum adventum seren. ac potent.
Principis Guilielmi III, Magnae Britanniae, Franciae, et Hiberniae Regis (gedrukt
achter Justa Parentalia quae Magnae Brit. Reginae Mariae celeb. in Belgio viri Fr.
Spanhemius, J.G. Graevius, J. Perizonius, P. Francius Orationibus solemniter
recitatis persolverint, Lipsiae 1695), de tweede op den Grooten Keurvorst.
van Kuyk

[Daniëls, Gisbertus]
DANIËLS (Gisbertus), kanunnik van St. Servaas te Maastricht, geb. te Tongeren
(België) zoon van E g i d i u s D a n i ë l s e n E l i s a b e t h M o s s i s , onder welken
naam en dien van M o p s i u s hij ook bekend is. Hij werd kanunnik van St. Servaas
in 1597 en achtereenvolgens sacristiemeester en groot-rekenmeester. Tevoren was
hij professor in de philosophie te Leuven geweest in de paedagogie het Varken,
kanunnik van St. Hadelinus te Visé en van St. Maria te Tongeren, welke laatste
prebende hem te Rome een proces bezorgde, dat met zijne veroordeeling eindigde,
en zelfs de excommunicatie, wijl hij aan het rom. decreet niet gehoorzaamde. Hij
maakte bij testament een stichting ten voordeele van de theologanten van het
Collegie van den H. Geest te Leuven.
Zie: P. D o p p l e r in Maasgouw 1890, 42-43 en 72.
Flament

[Daniëls, Johannes]
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DANIËLS (Johannes), kanunnik van St. Servaas te Maastricht, geb. te Hasselt 30
Dec. 1627 en overl. te Maastricht 28 Maart 1700, zoon van
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J a n en M a r i a P o s t i u s , werd 6 Mei 1686 kanunnik van St. Servaas en in 1698
kamerling. Tevoren was hij rector van het huis van Standonk geweest, regent der
paedagogie het Varken te Leuven, in 1675 rector der universiteit en kanunnik van
de kathedraal te Luik, welke laatste prebende hij met die van St. Servaas verruilde.
Hij stichtte een studiebeurs aan voornoemde paedagogie voor de jongelieden van
Hasselt en choralen van St. Servaas.
Zie: P. D o p p l e r in Maasgouw 1890, 68.
Flament

[Dapperen, Dirk van]
DAPPEREN (Dirk v a n ), muziekonderwijzer te Haarlem, waar hij 7 Nov. 1791 geb.
werd en 26 Mei 1822 overl. Zijn meer dan gewone aanleg, gebleken op de school
van P.J. Prinsen, was aanleiding dat hij in 1809, onder de regeering van koning
Lodewijk, op 's lands kosten de inrichting van Pestalozzi te Yverdun ging bezoeken;
doch ten gevolge van de inlijving van ons land bij Frankrijk moest hij binnentijds
vandaar weer vertrekken. Hij gaf les in muziek en zang op de inrichting van Prinsen,
toen Nic. Beets daar school ging, doch stierf reeds op ruim 30-jarigen leeftijd. Hij
was sedert 1813 gehuwd met J a n s j e B a t e n b u r g , die hem met een zoontje
overleefde.
Van Dapperen schreef: Zangoefeningen voor de lagere scholen, 2 stukjes (1819;
2de dr. 1831); Aanvankelijk onderwijs in de muzijk en het zingen, 2 st. (1820; 2de
dr. 1830); Proeven van één- en meerstemmige liederen (1821) en, tezamen met
zijn leermeester P r i n s e n , Handleiding voor onderwijzers om kinderen te leeren
opmerken, denken en spreken (2de dr. 1825 2 st.).
Zuidema

[Dathenus, Petrus, Pieter]
DATHENUS (Petrus, Pieter), D a t e n u s , zoon van P i e t e r , werd in 1531 of 1532
geboren te Cassel, een plaatsje, dat tegenwoordig in het département du Nord van
Frankrijk ligt, maar destijds nog tot de Zuidelijke Nederlanden behoorde. Hij stierf
niet zooals algemeen wordt beweerd - door R a h l e n b e c k in de Biographie
Nationale de Belgique in voce nog wel met de opzettelijke bijvoeging: ‘ces
renseignements sont définitifs’ - 19 Febr. 1590, maar reeds 17 Mrt. 1588 in de
noord-duitsche stad Elbing, dicht bij Dantzig. Zijn naam moet niet - als wel gemeend
is - in verband met zijn geleerdheid worden afgeleid van dien der stad Athene,
zoodat hij eigenlijk Pierre d'Athènes zou zijn, maar is een eenvoudige verlatiniseering
van D a t e n , D a e t e n of D a e t s . In den laatsten tijd van zijn leven, na 1584, heeft
hij zich ook wel aangeduid met den schuilnaam van P i e t e r v a n B e r g h e n of
P e t r u s M o n t a n u s , zeker naar aanleiding van het feit dat zijn geboorteplaats
ook wel Mont-Cassel of Casselbergh werd genoemd. Als zoodanig moet hij wel
onderscheiden van ‘P e t r u s M o n t a n u s a l i a s H a m b o u c h , met een rossen
baert’, iemand, die zich uitgaf voor dienaar des Woords en tegen wien gewaarschuwd
werd door de middelburgsche Synode van 1581 (cf. Werken der Marnixvereeniging
S. II, D. II, 368).
Van zijn jeugd is niet veel bekend. Eigenlijk weten we alleen dat hij reeds
vroegtijdig in een klooster ging, in het karmelietenklooster te Yperen; dat hij reeds
op 18- of 19jarigen leeftijd, dus omstreeks 1550, tot de reformatie is overgegaan,
en onmiddellijk daarna als prediker is opgetreden, te Kortrijk en wellicht ook te
Poperinge; ten gevolge daarvan het land heeft moeten verlaten, en - overgestoken
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naar Engeland - daar vooreerst door handenarbeid als typograaf in zijn onderhoud
heeft pogen te voorzien. Lang kan hij zich echter met dat vak niet hebben
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beziggehouden. Naar hij zelf toch in zijn verantwoording van 1584 meedeelt, werd
hij reeds vóór het sterfjaar van koning Eduard VI van Engeland, beroepen tot
predikant. Waarheen voegt hij er niet bij; en het is niet gemakkelijk een meening in
deze uit te spreken. Naar Sandwich kan het - hoewel C u n o dit meent - niet zijn
geweest. Te dier plaatse toch heeft vóór 1561 geen hollandsche Kerk bestaan.
Evenmin heeft hij het ambt bekleed te Londen; daar stonden in de nederduitsche
vluchtelingenkerk Micron en Walther Delenus als eenige predikanten. Het best zal
zijn Datheens uitdrukking ‘tot predikant beroepen’ niet te zeer ad litteram op te
vatten. Vermoedelijk wil ze niet meer zeggen dan dat hij - wellicht in verband met
den druk van een van a Lasco's of Utenhove's werken of vertalingen, door den
auteur daarvan opgemerkt, in de londensche gemeente toen is begonnen deel te
nemen aan de profetie, en onder leiding van genoemden Delenus en Joh. a Lasco
aanving te proponeeren. Een gewone academische opleiding heeft hij nooit gehad,
de voor zijn naam veel te vinden voorvoeging van Meester was geen
wetenschappelijke maar een geestelijke betiteling (cf. A. E l k a n , Philipp Marnix
van St. Aldegonde I (Leipz. 1910) 122, Anm. 2), tenzij ze misschien ziet op de
medische bekwaamheid die Dathenus heeft gehad. Of hij ook nog voor zijn studiën
te Genève is geweest, is twijfelachtig; waarschijnlijk niet. Maar wel heeft hij reeds
vroeg - van 2 Nov. 1555 af - met Calvijn in briefwisseling gestaan. En evenzeer
heeft hij dezen later persoonlijk ontmoet, bij diens bezoek aan Frankfort aan de
Main in 1556. Ook hij toch was toen in deze stad woonachtig. als predikant - sedert
het najaar van 1555 - van de nederduitsche vluchtelingenkerk, die, vooral door de
bemoeiingen van a Lasco en Micron, daar was tot stand gekomen, nadat de
troonsbestijging van de roomsch-katholieke Maria de Bloeddorstige de londensche
gemeente met levensgevaar was gaan bedreigen, en deze Engeland had moeten
verlaten.
Een gemakkelijke taak had Datheen daar te Frankfort - waar hij van Emden uit
is gekomen - niet. Blijkens een van zijn brieven was zijn gemeente - althans in den
eersten tijd, latere berichten bevatten meer lof - nogal twistziek en lastig. Bovendien
was ze arm aan meer ontwikkelden, ten gevolge waarvan de toch nog jonge pastor
overal alleen voor stond. Een groot bezwaar. Niet alleen omdat er nu niets komen
kon van de vervulling van zijn wensch om nog wat te studeeren en te schrijven,
maar vooral in den strijd met de frankforter stadspredikanten. Deze toch begonnen,
reeds spoedig na Datheens komst, den gereformeerden vluchtelingen op allerlei
wijzen bezwaren in den weg te leggen. Gaandeweg zelfs meer, er blijkbaar op
aansturend hen, met behulp der stedelijke overheid, te dwingen luthersch te worden.
Dathenus nam de uiterste toegevendheid in acht. Zelfs wilde hij - in afwijking van
de opinie, die hierin zijn collega, de bekende Gaspar van der Heyden, voorstond,
maar geheel overeenkomstig de denkbeelden van Calvijn - zich met de zijnen
onderwerpen aan den eisch, dat hun kinderen in de luthersche stadsgemeente
zouden worden gedoopt, mits ze daarbij niet aan specifiek luthersche ceremoniën
zouden behoeven deel te nemen. Maar verder weigerde hij te gaan, ook toen aan
het dilemna: toegeven of uit de stad vertrekken, niet te ontkomen bleek te zijn. 26
Mrt. 1562 kreeg hij zijn afscheidsbrief als frankforter burger. En zoo moest hij voor
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de tweede maal naar een andere schuilplaats omzien.
Gelukkig slaagde hij er reeds spoedig in die te vinden. De bereidwilligheid van
den keurvorst van de Paltz stelde voor hem en zijn gemeenteleden, reeds bij een
stuk d.d. 13 Juni, een tweetal kloosters ter beschikking, in de nabijheid van Worms:
Groot- en Klein-Frankenthal. En in de nederzetting daar, die - dank zij den ijver der
kolonisten en mede omdat ze zich snel uitbreidde - binnenkort een plaats van gewicht
werd, heeft Dathenus toen de eerstvolgende jaren van zijn leven doorgebracht.
Dit duurde tot in 1566. In dat jaar zond hem de keurvorst - die veel vertrouwen in
hem stelde en met wien hij reeds in Apr. 1564 te Maulbrunn het bekende twistgesprek
van de paltzische en wurtembergsche theologen over het avondmaal heeft
bijgewoond - als gezant naar de evangelische steden in Zwitserland om dezer
belangstelling voor de reformatie te gaan aanwakkeren, en meteen met de zurichsche
predikanten te gaan spreken over een te Erfurt te houden godsdienstgesprek.
Van die reis teruggekeerd heeft hij dadelijk weer een nieuwe ondernomen. Immers,
naar zijn eigen verklaring vertoefde hij tijdens den beeldenstorm nog in Zwitserland.
En reeds in Sept. 1566 was hij - in gezelschap van zekeren Engelbert Faber van
Wolfsheim (een der eerste reformatoren van het Guliksche land en, reeds in 1565,
te Venlo en Roermond, die later in de Paltz superintendent is geweest; in verband
met de regeeringswisseling van 1576 aldaar, omstreeks dien tijd werd ontslagen
en kort daarop als afgevaardigde van de paltzische of overlandtsche classe van
nederduitsche vluchtelingenkerken de nationale Synode te Dordrecht (1578) heeft
bijgewoond - daarna nog werkzaam geweest te Venlo en te Arnhem; cf. E. S i m o n s ,
Kölnische Konsistorialbeschlüsse (Bonn 1905) 17 Anm. 2; Werken der
Marnixvereeniging S. II, D. III, 307; Theologische Arbeiten aus dem rheinischen
wissenschaftlichen Predigerverein N.F. XII (1910) 27; G r o e n , Archives 1ere Série
VI, 458 v.v.) via Keulen, waar hij 7 Sept. nog een conferentie heeft gehad, en
Maastricht, in Vlaanderen aangekomen. Veel verspreid is de meening, dat hij dezen
tocht zal hebben ondernomen in opdracht van den keurvorst, als door dezen
uitgezonden propagandist van de nieuwe leer. Geheel juist is die opvatting echter
wel niet. Wel hield hij zich overtuigd van den volledigen steun, dien hij, waar 't noodig
was, uit de Paltz zou krijgen. Wel had hij ook van den keurvorst zelfs
aanbevelingsbrieven mee gekregen, o.a. aan den graaf van Egmond; ofschoon hem
dat niet veel heeft geholpen, want tijdens zijn proces heeit deze het jaar daarop
verklaard, dat ze hem er niet toe hadden gebracht, Dathenus in zijn dienst te nemen.
Maar blijkens zijn verantwoording van 1584 was de voornaamste reden, die hem
hier heeft gebracht, toch dat hij ‘van den Gemeynten van Andtwerpen, Brussel,
Gendt ende Bruggen ende meer anderen beroepen was’.
Een tijd van veel actie is het toen volgende halfjaar, van herfst 1566 tot lente
1567, voor hem geweest. Na 29 Sept. te Gent te hebben gepreekt - naar zijn
verantwoording ging hij behalve daar destijds ook voor te Maastricht, Antwerpen,
Brugge, Yperen, Vlissingen, Zierikzee en te Middelburg, waar een zekere Hugo
Joosz. hem huisvestte - ging hij eerst naar St. Wynoxbergen, waar hij 14 dagen
heeft gelogeerd ten huize van zijn zwager Karel de Landmeter. Nog in dezelfde
maand Oct. woonde hij weer te Gent
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de Synode bij, waarop werd besloten den koning een bedrag van 3 millioen gulden
aan te bieden voor het verkrijgen van religievrijheid. Kort daarna nam hij ter zelfder
plaatse het nieuwe kerkgebouw in gebruik, dat - ten gevolge van de moderatie der
plakkaten - de gereformeerden daar hadden gebouwd. 1 Nov. legde hij - zooals hij
't voor dien ook reeds te Antwerpen en te Gent gedaan had - den eed van
onderwerping aan de gemaakte bepalingen in zake zekere godsdienstvrijheid af te
Yperen. Den volgenden dag preekte hij in die stad. Toen vertrok hij naar Poperinge,
om vandaar uit den opstand in West-Vlaanderen te leiden, terwijl hij tevens door
tusschenkomst bij den keurvorst die stad wist te helpen in haar korennood. Begin
Dec. leidde hij een Synode te Antwerpen, waar besloten werd tegen de landvoogdes
de wapenen op te vatten. Omstreeks 14 dagen later bovendien ook nog die te
Nieuwkerke, waar in aansluiting aan die beslissing een overeenkomst werd getroffen
over de wijze, waarop men troepen zou verzamelen om de in gevaar verkeerende
steden Doornik en Valenciennes te hulp te komen. Nadat deze 27 Dec. bij Watrelos,
in Fransch Vlaanderen, waren uiteengeslagen, vertrok Datheen naar Antwerpen,
waar hij zijn intrek nam ten huize van den bekenden koopman, tevens ouderling
der antwerpsche Kerk, Marcus Perez. Vandaar ging hij een der eerste dagen van
1567 naar Vianen, ten einde zijn diensten aan te bieden aan Brederode. Deze was
echter niet daar maar te Amsterdam. Naar die stad hem achternagereisd bleef
Dathenus daar toen, tot hij 21 Jan. met hem en Toulouse weerkeerde naar Vianen.
Kort daarop, toen de nederlaag der troepen van den opstand bij Austruweel (13
Mrt.) alle uitzicht op verbetering van den toestand weer had afgesneden en de Prins
Antwerpen had verlaten, 22 April 1567, verliet hij echter ook weer die plaats, om
zich nu naar de Paltz te begeven.
Ook daar wachtte hem weer genoegzaam werk. Vooreerst ondernam hij toen, en
niet, zooals wel beweerd wordt, in 1566, - nadat hij 18 Sept. 1567, wel in verband
met de daar omstreeks dien tijd plaats hebbende, beroemde jaarmarkt, nog te
Frankfort was - een reis naar Frankrijk. Als raadsman en veldprediker van hertog
Johan Casimir van de Paltz, een zoon van den keurvorst, die toen met een leger
de Hugenoten ging ondersteunen in hun tweeden godsdienstoorlog. 23 Mrt. 1568
werd deze beëindigd met den vrede te Longjumeau. Een kleine maand later vinden
we Datheen dan ook weer goed en wel teruggekeerd, van Orleans uit. Eind Juli van
dat jaar was hij alweer te Zurich, bij Bullinger. als gezant van den Prins om, uit diens
naam, - echter zonder resultaat - van de vier Evangelische steden: Bazel, Bern,
Zurich en Schaffhausen, een aanzienlijke som geld in voorschot te vragen voor een
bestrijding van de onkosten van den opstand. Schijnt het aanvankelijk - blijkens een
brief van 16 Sept. 1568, waarin hij schrijft: ‘ik hoop naar de legerplaats terug te
gaan’, - in de bedoeling te hebben gelegen, dat het uitbreken van den derden
godsdienstoorlog in Frankrijk hem opnieuw daarheen zou doen trekken, gekomen
is daarvan niets. Want in Nov. van dat jaar vinden we hem te Wezel, ter bijwoning
van het Convent, dat daar toen is gehouden en waarvan hij tot voorzitter werd
gekozen. Toen hij daarvan kort daarna was teruggekeerd, brak eindelijk eens een
wat rustiger tijd aan. Nadat hij in 18 maanden niet te Frankenthal was geweest,
ofschoon hij toch altijd nog als predikant aan de vluchtelingenkerk daar ter plaatse
verbonden was gebleven, keerde
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hij er ‘die purificationis’ (2 Febr.), weer terug en bleef er toen ook eenigen tijd, een
jaar ongeveer. Toen nam zijn verblijf er voor goed een einde, omdat de keurvorst,
die hem steeds meer leerde waardeeren (in een brief van 24 Mrt. 1570 noemt
Erastus Datheen diens intimus; zelfs op de totstandkoming van Frederiks tweede
huwelijk, met Amalia van Nieuwenaar, de weduwe van Hendrik van Brederode heeft
hij een niet geringen invloed geoefend), naar 't schijnt reeds vóór 1 Jan. 1570, hem
tot hofprediker heeft benoemd, in verband waarmee hij toen ook zijn woonplaats
van Frankenthal naar Heidelberg heeft verlegd. Intusschen: deze verandering in
positie en woonplaats was geen verandering in ijverige, Hollands zaak en den bloei
van het kerkelijke leven bevorderende werkzaamheid. In 1570 stelde hij namens
de vluchtelingen van de verschillende centra een verzoekschrift op aan den Rijksdag
te Spiers om de hulp der duitsche vorsten in te roepen tegen den koning van Spanje.
Tegelijkertijd streed hij met kracht, maar tevens niet zonder beleid voor het invoeren
van kerkelijke tucht in calvinistischen zin in de paltzische kerken en wist,
niettegenstaande veel tegenwerking, met hulp van Gaspar Olevianus, dat doel ook
te bereiken. De vluchtelingenkerk te Frankfort deed hij herleven, terwijl tevens in
datzelfde jaar nog een strijd over het dogma der rechtvaardigmaking zijn aandacht
vroeg. In 1571 nam hij een zeer voorname plaats in bij het twistgesprek dat, op last
van den keurvorst door hem, Zuleger en Ehem toen te Frankenthal met eenige
anabaptisten werd gehouden en waarvan de notulen onder den titel: Protocol des
Gesprecks te Frankenthal ... met dien, welcke men Wederdoopers noemt, kort
daarop (1571) werden uitgegeven.
Het volgende jaar kwam er in zijn loopbaan een niet geringe wijziging. Was hij tot
nog toe in hoofdzaak, met hoeveel verschillend werk hij ook werd belast, toch nog
altoos predikant gebleven, nu brak een periode van zijn leven aan - twee jaar
ongeveer heeft ze geduurd - waarin hij zich uitsluitend met politieke aangelegenheden
zou ophouden. In den herfst van 1572, na vooraf bij den Prins te zijn ontboden, dien
hij overigens ook reeds in 1566 te Antwerpen en te Amsterdam had ontmoet, trok
hij als diens commissaris naar Holland en Zeeland, om daar, in de vrijgeworden
steden, orde te stellen op de kerkelijke zaken en met name op de kerkelijke en
kloostergoederen toe te zien, opdat die niet zouden worden vervreemd. Het
vertrouwen van Oranje genietend, zoodat er wel haast geen zaak van belang was,
waarin hij niet geraadpleegd werd, heeft hij toen in verschillende streken het zijne
bijgedragen tot regeling van wat geregeld moest worden. In het midden van Sept.
1572 stelde hij - want 't was hem ook toegestaan anderen te machtigen voor de
uitvoering zijner plannen - zekeren Jacobus Barselis te Zierikzee aan voor de
goederen op het eiland Schouwen, en een tweetal Naaldwijkers, Mathijs Jacobsen
en Petrus Mathys, voor die in de omgeving van de plaats hunner inwoning. In Oct.
1573 bezocht hij Dordrecht, waar hij schitterend door den magistraat werd ontvangen;
in dezelfde en de volgende maand ook Delft. Tegelijkertijd schijnt hij echter ook nog
als gevolmachtigde van den paltzischen keurvorst te zijn opgetreden. In die kwaliteit
zal het geweest zijn, dat hij begin 1573 weer in Zwitserland was (1 Juli van dat jaar
dateert hij evenwel weer een brief uit Heidelberg), waar hij echter, welk doel zijn
tocht daarheen ook moge gehad hebben, vermoedelijk wel
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weer een financieel, niet veel resultaat heeft bereikt, omdat ook daar de toestanden
niet zeer rooskleurig waren. En eveneens zal hij namens Frederik zijn opgetreden
- althans hij zeide te handelen in opdracht van de duitsche vorsten, waarmee wel
moeilijk andere kunnen zijn bedoeld dan die van de Paltz en van Hessen - toen hij
reeds in 1572 en later ook nog in eind 1573 en in 1574 relatie zocht met de engelsche
regeering; eerst schriftelijk en later ook door erheen te reizen, wat hij sedert nog
herhaalde malen heeft gedaan.
In het voorjaar van 1574 heeft Dathenus waarschijnlijk eerst een poos
deelgenomen aan den veldtocht van Lodewijk van Nassau, die met de nederlaag
te Mook is geëindigd; althans in Apr. schreef 's Prinsen broeder vanuit zijn legerplaats
aan dezen dat hij den 4den dier maand van daar naar Frankfort vertrokken was. Bij
het treffen zelf, dat 14 Apr. plaats vond, is hij wel niet tegenwoordig geweest. 26
Apr. 1574 treffen we hem weer te Wezel aan. Niet onmogelijk is hij vandaar toen
weer rechtstreeks naar de Paltz gegaan, althans schijnt toen zijn werk in dienst van
den Prins voorloopig weer een eind te hebben genomen. Bij aankomst bij den
keurvorst vond hij terstond weer werk. Juist in dien tijd toch opende de landgraaf
van Hessen onderhandelingen met dezen over een twistgesprek, dat hij te Wildbad
met de lutherschen wilde houden om zoo mogelijk eenheid onder de aanhangers
der reformatie te bewerken. Frederik, die het nuttelooze van zulke gesprekken inzag,
verwachtte meer heil van een synode. Ten slotte kwam van het een noch van het
ander, maar niet dan nadat in de besprekingen over en weer door Datheen, die het
meest voelde voor het denkbeeld van den vorst van Hessen, een belangrijke rol
was gespeeld. 1575 bracht weer nieuwe aangelegenheden. Met 't oog op
besprekingen over den aankoop van kopererts maakte hij toen een reis naar Siegen.
Ook nam hij destijds deel aan de plechtige viering van het derde huwelijk van den
Prins, met Charlotte van Bourbon, tot welks tot stand komen hij niet weinig heeft
meegewerkt.
Niettegenstaande al die uiteenloopende werkzaamheden was Datheen tot nog
toe nog altijd den titel van keurvorstelijk hofprediker blijven behouden. In 1575 echter
scheen daarin verandering te zullen komen. Toen beriep hem de Prins in gelijke
betrekking bij zich aan het hof te Delft. Aangenomen heeft hij dat beroep echter niet.
Hij bleef aan den keurvorst verbonden tot aan diens dood (26 Oct. 1576). Ook al
was hij in dien laatsten tijd - evenals trouwens vroeger - naar hij schrijft, maar zelden
te Heidelberg aanwezig.
Als Frederiks opvolger besteeg Lodewijk VI den paltzischen troon. Streng luthersch
gezind en vast van plan om het lutheranisme in zijn gebied te doen zegevieren, kon
deze uiteraard den vertrouwensman van zijn vader niet gebruiken. Hij ontsloeg hem
en Datheen was ambteloos burger. Lang is hij dat echter niet gebleven. Johan
Casimir, die een gedeelte van zijns vaders gebied geërfd had, volgde hem ook op
in zijn sympathie voor de vluchtelingen uit Holland. En niet 't minst voor Datheen,
trouwens reeds in 1568 met hem verbonden geweest. Eer het sterfjaar van Frederik
ten einde was-den 5en Dec. - begeleidde deze hem op zijn tweede reis naar Frankrijk
tot het bieden van militaire hulp aan de Hugenoten. Tegen Febr. 1577 kwam hij
vandaar weer terug. Van plan om in het midden van dat jaar naar Dordrecht te gaan
en vóór dien tijd in zijn eigen huis te Neuhausen,
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in de omstreken van Heidelberg, eenige rust te nemen, waarvoor hij de voorspraak
van den landgraaf van Hessen nog heeft ingeroepen, omdat hij anders in die op
Lodewijks gebied gelegen plaats vreesde niet veilig te zijn - bevond hij zich in Mei
1577, in stee van daar, te Frankenthal, waar men toen spoedig weer beslag op hem
heeft gelegd, want den 1en Aug. werd hij er reeds weer als predikant aangenomen.
Ook woonde hij in Sept. van het zelfde jaar nog de vergadering te Frankfort bij, waar
een aantal bekende gereformeerde theologen hebben beraadslaagd naar aanleiding
van het verschijnen van het luthersche Concordienboek. En eindelijk moet hij
omstreeks dien tijd ook nog een reis naar de Nederlanden hebben gemaakt, althans
naar een bericht van S c h o o c k , De bonis vulgo dictis ecclesiasticis (Gron. 1651)
501.
Het volgende jaar verscheen hij weer in Holland. Na 1 Mei nog de
Classis-vergadering te Frankenthal te hebben bijgewoond was hij in Juni daarop
als afgevaardigde der paltzische Kerken aanwezig op de nationale Synode te
Dordrecht; ook hier werd hij tot voorzitter gekozen. Onmiddellijk na afloop der
vergadering - reeds 29 Juni - hield hij zich te Antwerpen op. 22 Juli schreef hij van
Kortrijk uit. 16 Aug. was hij te Utrecht. 31 Aug. bevestigde hij te Amsterdam - waar
hij ook het begin der maand Sept. bleef - de twee predikanten: Petrus Hardenberg
en Johannes Cuchlinus. En 18 Sept. hield hij zijn eerste predikatie in de St. Bavokerk
te Gent, aan welke gemeente hij, op haar verzoek, bij wijze van leening door de
Synode was verbonden, met afwijzing van verzoeken van eendere strekking, die
de kerken van Amsterdam en van Brussel hadden gedaan.
Den Prins was dat gaan van Datheen naar Gent maar weinig naar den zin; die
had veel liever gezien dat hij zich naar Antwerpen had begeven. En zulks ter
voorkoming van moeilijkheden, die hij vreesde, en die werkelijk kort daarop ook
gekomen zijn. Groote moeilijkheden zelfs. Weldra stond hij vierkant tegenover den
Prins. Dat aan de zijde van Datheen daarbij het ‘fortiter in re’ met het ‘suaviter in
modo’ gepaard ging, kan niet gezegd. Zelfs ging hij zoover te verklaren van den
kansel, dat de Prins God noch godsdienst had; ja dat hij van religieuse overtuiging
even makkelijk veranderde als van kleeding. En niet minder werkte hij hem tegen
in daden. Allereerst toch bevorderde hij, dat de paltsgraaf Johan Casimir, die tot
hulp der Staten naar de Nederlanden gekomen was, naar Gent kwam, om zich in
den particulieren dienst van den magistraat dier stad te stellen. En evenzeer zag
hij zonder protest aan, dat Jan van Hembyze, de opper-schepen, door een coup
d'état de magistraatspersonen in functie door anderen verving, die medehielpen om
zijn idealen te verwezenlijken. Ondergrond van dezen strijd - waarvan de feiten
uitvoerig zijn beschreven in H.Q. J a n s s e n , Petrus Dathenus. Een blik op zijn
laatste levensjaren, vooral op zijn twistzaak met Oranje (Delft 1872) en over welks
aanleiding een eigenaardig, op zich zelf staand bericht bij A b e l E p p e n s t h o
E q u a r t Kroniek (uitg. F e i t h - B r u g m a n s Amst. 1911) II, 538 was dit: dat de
Prins religievrede, gelijkstelling van roomsch-katholieken en gereformeerden
voorstond en hulp tegen Spanje liefst bij Frankrijk zocht, terwijl Datheen een verbond
met een roomsch-katholieke mogendheid onaanvaardbaar achtte, en zich ook
onmogelijk kon vinden in het denkbeeld, dat de overheid de gereformeerde religie
niet
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zou bevoorrechten. Het eind was dat de Prins de overwinning behaalde - 27 Dec.
1578 werd de religievrede te Gent ingevoerd - en dat Dathenus moest wijken.
Niettegenstaande nog 13 Juni 1579 zijn werkzaamheid aan de kerk van Gent voor
een jaar was vernieuwd, verliet hij in de eerste helft van Aug. daarop de stad, en
keerde via Leiden, Dordrecht, Utrecht en Keulen naar de Paltz terug. Van Keulen
uit richtte hij een verdedigingsschrift tot den Prins. Toch is zijn verhouding tot dezen
helaas nooit meer goed geworden, niettegenstaande velen dat hartelijk wenschten
en dientengevolge op meer dan een kerkelijke vergadering - de vlaamsche classis,
vergaderd te Brugge in 1579, de nationale Synode te Middelburg in 1581 en in Juni
1583 de particuliere Synode van Gelderland - pogingen in dien geest zijn gedaan.
Aug. 1579 vinden we Datheen weer te Frankenthal. Tot aller vreugde - reeds in
Mei verlangde men er hem terug - zette hij daar toen terstond zijn dienst voort. De
oude was hij echter niet meer. Wel breidde hij zijn werkzaamheid nog ver uit: 7 Oct.
1580 doopte hij een kind te Keulen, maar weldra, 26 Oct. van dat jaar, werd besloten
eenige verlichting in zijn werk aan te brengen. 18 Dec. bevestigde hij Antoine
Rossignol als predikant der waalsche gemeente te Frankenthal. 3 Apr. 1581 woonde
hij nog de vergadering der classis daar bij. Maar 't viel hem alles blijkbaar zwaar.
Vooral toen hij een aanval van een pestachtige ziekte kreeg, zooals die in dien tijd
zoo dikwijls voorkwamen, begon hij pogingen te doen om van zijn werk ontslagen
te worden. 10 Jan. 1582 deed hij een daartoe strekkend verzoek bij den kerkeraad.
Aanvankelijk maakte deze bezwaar en stelde voor, dat Datheen zich liever van alle
buiten-ambtelijke werkzaamheden zou onthouden en dat hij, de kerkeraad, dan
zijnerzijds een derden predikant zou beroepen, om dezen een deel van de ambtelijke
te doen overnemen. Maar toen Dathenus 4 Mei nog eens aanhield - een maand
van te voren was hij nog weer eens te Frankfort - gaf men aan zijn wensch gehoor.
Ik kan moeilijk gelooven, dat hij in deze geheel oprecht was. Zoo afgeleefd als hij
't deed voorkomen kan hij haast wel niet geweest zijn. Eer zal 't gerucht gelijk hebben
gehad, dat in een brief van Regius aan Arnold Cornelisz. d.d. 8 Cal. Aug. 1582 door
eerstgenoemde wordt vermeld: dat hij ‘se sancto munere abdicarit ut politica duntaxat
administraret’. Althans we zien volstrekt niet, dat hij na dien tijd rust neemt.
Integendeel. Eenige maanden schijnt hij nog wel te Frankenthal te zijn blijven wonen;
29 Juni 1582 is hij toch daar ter stede nog getuige bij een doop in de fransche kerk.
Maar reeds kort daarna had hij zich naar Frankfort begeven. En Nov. 1583 was hij
weer te Gent, waar hij den 27en dier maand opnieuw voorging in de St. Bavo. Ook
nu bracht hem het verblijf in die stad echter niets dan ellende. In meer dan een
opzicht geraakte hij alweer met de politiek der landsoverheid in botsing. Vooreerst
omdat deze nog altijd aansluiting zocht bij Frankrijk, terwijl Datheens anti-fransch
gevoelen nog niets was geminderd; omgekeerd, niet weinig nog was aangewakkerd
nu de hertog van Anjou (dien hij bij zijn verblijf in Frankrijk in 1577 reeds als
onbetrouwbaar had leeren kennen) Jan. 1583 door zijn aanslagen op verschillende
vlaamsche steden had getoond, wat van die zijde te wachten was. Voorts omdat waar de regeering den oorlog wilde voortzetten - Dathenus er destijds toe begon te
neigen hem te beëindigen, in de hoop
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dat, sloot Vlaanderen met Parma vrede, ook de kerken in Holland zulken vrede
zouden pogen te verkrijgen en op die manier vervreemden van hen, in wie hij 't
meest de vijanden zag, die zijn politiek en kerkelijk ideaal bedreigden: van de
regenten. Dat deze oogenschijnlijk anti-nationale staatkunde hem, nadat eind Sept.
Gent gevallen was en hij die stad had verlaten, nieuwe moeilijkheden zou bezorgen
was te voorzien. Toen hij via Sluis in Zeeland te Gouda was gekomen en daar 10
Oct. van den kansel voor zijn anti-fransche denkbeelden poogde propaganda te
maken, gaven spoedig de Staten (de Prins was intusschen 10 Juli vermoord) een
bevel tot zijn inhechtenisneming, die kort daarna toen ook volgde te Vianen,
waarheen hij via Amsterdam, Hoorn en Enkhuizen, op raad van den goudschen
predikant Hermannus Herberts de wijk had genomen. Na een paar dagen liet men
hem los, maar te Vreeswijk werd hij kort daarop weer gevangen en eerst naar
Vianen, daarna naar Utrecht gevoerd. Op Hazenberg, de openbare stadsgevangenis
gezet, werd hij daar tot midden Dec. vastgehouden. Toen kreeg hij verlof, onder
borgstelling van drie burgers, zijn intrek te nemen in de woning van een hunner,
zekeren Gielis van der Galle. 28 Dec. werd hij geheel ontslagen, nadat hij een groot
aantal vraagpunten, die A.s G r a v e z a n d e , 200-jarige gedachtenis van het eerste
Synode der Nederlandsche kerken (Middelb. 1769) 151 v.v. heeft gepubliceerd,
blijkbaar op bevredigende wijze had beantwoord. Toen ging hij via Amsterdam naar
Noord-Duitschland.
Onder den schuilnaam van P e t r u s M o n t a n u s (dien hij aannam uit vrees
voor de Lutherschen) heeft hij daar toen de enkele overige jaren van zijn leven
gesleten. Vermoedelijk deels - tijdens zijn verblijf te Staden - als geneesheer, als
hoedanig hij ook reeds schijnt te zijn opgetreden in 1564, bij gelegenheid eener
pestepidemie te Frankenthal; deels - en dat dan te Elbing - bij het onderwijs, als
leeraar aan het gymnasium. Naar het schijnt heeft hij eerst te Husum gewoond.
Doch slechts korten tijd. Toen trok hij naar Staden bij Danzig, waar hij omstreeks
het midden van 1585 reeds gevestigd moet zijn geweest. Het bericht, dat hij daar
een vluchtelingenkerk heeft gesticht, kan wel moeilijk juist zijn. Al was het alleen
maar omdat in die periode zijn sympathie in een geheel andere richting gingen dan
in die van de Confessio Belgica, die voor zulk een vluchtelingenkerk het toch wel
aangewezen symbool zou zijn geweest. Zooals blijken kan uit een verklaring, die
hij later (22 Juli 1586) heeft afgelegd voor Menso Alting en een tweetal deputaten
der nationale Synode te 's Gravenhage van 1586, n.l. Johannes Gerobulus en
Pezelius, welke die kerkvergadering had afgezonden ten einde een onderzoek naar
zijn leer en leven in te stellen in verband met slechte geruchten, die dienaangaande
in Holland liepen. Zonder achterhoudendheid beleed hij in dat stuk, dat hij destijds,
onder den invloed eener zware ziekte en uit teleurstelling over de bejegening, die
hem in 't vaderland was te beurt gevallen, vrij ver van zijn vroeger standpunt was
afgeweken, toen hij in aanraking was gekomen met zekeren Chunradus en onder
den invloed geraakt van diens David-Joristische denkbeelden. Tot zijn blijdschap
kon hij er echter op het oogenblik, dat hij die verklaring gaf, aan toevoegen, dat de
bekoring van dien vrijgeest was geweken, en hij door Gods genade in de religie,
die hij tot nog toe had beleden, hoopte te volharden. Ja zelfs, dat hij wel gaarne nog
eenmaal tot zijn
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vorig ambt zou terugkeeren, indien zijn krachten dat toelieten.
Nadat hij in 1586 een verzoek om naar Engeland te komen - om ons onbekende
redenen - had afgeslagen, is werkelijk de vervulling van dien wensch nog zeer nabij
geweest. Toen in het begin van 1587 de magistraat van Dantzig zich bereid
verklaarde den nederduitschen Gereformeerden aldaar een kerkgebouw af te staan,
werd op zijn hulp voor de stichting der gemeente een beroep gedaan. Aan dat
verlangen voldaan heeft hij echter toch niet. Omdat een groot deel van de burgerij
tegen het plan van haar overheid in verzet kwam, was het maar geraden dat hij weg
bleef. Wellicht op doorreis in verband met deze gebeurtenissen is hij toen ook te
Hamburg geweest, waar hij logeerde bij zekeren Everhardus Spannenberch, eertijds
predikant te Diest, daarna te Antwerpen in 't gasthuis, afgezet als aanhanger van
‘de factie Erasmi Johannis’, en daarna een aanzienlijk koopman. In vrij bekrompen
omstandigheden - het schijnt zelfs dat hij geld had moeten opnemen op zijn huis te
Frankenthal - vestigde hij zich ten slotte te Elbing. En daar is hij toen, zeer geacht
door zijn medeburgers, tot zijn dood woonachtig gebleven.
Een authentiek portret van hem schijnt niet te bestaan. Er zijn er gegraveerd door
S. Fokke en D.J. Sluyter.
Niettegenstaande Datheen, zooals uit het gemelde genoegzaam blijken kan, een
bij uitstek bezet leven heeft gehad, heeft zijn zeer bijzondere werkkracht en
bekwaamheid hem toch nog in staat gesteld verschillende werken te schrijven. Het
beteekenisvolste daarvan is zijn psalmvertaling, die in 1566 - de voorrede is van 25
Mrt. van dat jaar - onder den titel: De Psalmen Davids ende ander Lofsanghen wt
den Francoyschen Dichte in Nederlandschen overgheset .... Metgaders den
Christelijcken Catechismo, Ceremoniën ende Ghebeden, is verschenen, bevattend:
een zeer nauw aan het Fransch van Clément Marot en Theodorus Beza aansluitende
- Hebreeuwsch kende Datheen niet - overzetting van den psalmbundel, een uitgaaf
van den Heidelbergschen Catechismus, tamelijk vrij vertaald naar den 3en druk van
het door Ursinus en Olevianus opgestelde origineel, en een liturgie, waarvan de
deelen - soms met eenige wijziging - zijn samengebracht uit 't geen in dit opzicht te
Frankenthal gebruikelijk was, het door a Lasco en Micron voor de vluchtelingenkerk
te Londen opgestelde n.l., en uit hetgeen de duitsche kerken van de Paltz in deze
bezaten in hun kerkorde, drie jaar van te voren, met gebruikmaking van Calvijns
adviezen, opgesteld door Olevianus (opgaaf van de 17, uit deze twee bronnen
samengebrachte stukken is te vinden bij J.A.M. M e n s i n g a , Verhandeling over
de liturgische Schriften der Nederlandsche Hervormde Kerk ('s Grav. 1851). De
catechismusvertaling en de liturgie in dezen bundel waren van zulk een waarde,
dat ze, wat betreft de catechismus geheel onveranderd en wat de liturgie aangaat
slechts met kleine wijzigingen, in gebruik zijn gebleven. Maar aan de psalmvertaling
- ook al is het oordeel, dat in de 18e eeuw wel over haar geveld is, bijv. in Datheniana
of ophelderingen en aanmerkingen over de vermaarde Psalmberijming van Petrus
Dathenus ... door en onder het toezicht van J u v e n a l i s G l a u c o m a s t i x ,
Beschermer der verdrukte onnozelheid (1757) zeer onbillijk te achten - toch aan de
psalmberijming kleefden veel gebreken. Omdat ze, naar de mededeeling van den
vertaler zelf ‘hem schier als een ontijdige geboirte was afgedrongen ge-
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weest,’ was haar bewerking op vele plaatsen slordig. Door haar bijna letterlijk
weergeven van het Fransch, liepen maat en rijm vaak stroef. Reeds spoedig na de
verschijning liet zich dan ook reeds de wensch hooren naar verbetering; al in 1578
op het colloquium der nederduitsche vluchtelingenkerken in Engeland, te Londen.
En op de nationale Synode te 's Gravenhage in 1586 werd ook zelfs besloten haar
door de poëtisch veel hooger staande berijming van Marnix van St. Aldegonde te
vervangen. Maar desniettegenstaande heeft ze reeds terstond na haar verschijning
een ontzaglijken opgang gemaakt: in 1566 werd ze nog tweemaal herdrukt, in 1567
minstens viermaal, in 1568 driemaal; reeds in Aug. 1566 werd te Brugge uit haar
een psalm aangeheven terwijl men de beelden brak; het Convent te Wezel
adviseerde haar invoering in 1568 aan alle kerken; drie jaar later hadden de
nederduitsche vluchtelingengemeente in Engeland reeds aan dien raad gevolg
gegeven en in 1582 achtte Vezekius in een brief aan Gottfridus Wingius haar al niet
meer te verdringen en ze is meer dan twee eeuwen lang - tot 1773 toe - de
gebruikelijke gebleven. Een verschijnsel, dat zeker voornamelijk veroorzaakt zal
geweest zijn door de populariteit van den vertaler, die bijv. veel grooter was dan in
1580 die van Marnix, bij de verschijning van zijn berijming; door den volkstoon zijner
liederen, die ze aantrekkelijk maakte boven de vóór 1566 gebruikelijke van Utenhove,
den londenschen ouderling met de zeer puristische, maar weinig algemeen
aanvaarde taalprincipes (bovendien hadden de uitgaven van dezen, voorzoover ze
vóór Datheens vertaling verschenen, nog het bezwaar, dat ze maar een gedeelte
van den psalmbundel bevatten); door de in dien eersten tijd sterk gevoelde behoefte
om te toonen, dat men, evenals in leer en ceremoniën, zoo ook in psalmgezang
met de gereformeerde Kerken van Frankrijk eendrachtig was, ten bewijze waarvan
Datheen juist zijn vertaling had opgesteld; en niet het minste ook omdat de
boekverkoopers zooveel mogelijk, en niet zonder succes, hebben pogen te bewerken,
dat het bovengenoemde besluit der Synode van 1586 onuitgevoerd bleef, omdat
ze vreesden bij invoer eener nieuwe berijming met een hoeveelheid onverkoopbare
exemplaren der oude te zullen blijven zitten.
De verdere werken, die Dathenus geschreven heeft - over het algemeen zijn ze
uiterst zeldzaam - zijn deze: Compendiosa et diserta ad annotationes papistae
cuiusdam anonymi, quibus Pontificios Wormatiensi colloquio collectos, excusare et
econtra Augustanae confessionis Theologos, abrupti colloquii accusare conatur,
responsio ... (1558, 5 Aprilis), afgedrukt in M e l c h . G o l d a s t u s , Politica imperialia
s. discursus politici acta publica et tractatus generales ... (Frankf. 1614); Brevis ac
perspicua vani scripti, quo Joannes a Via Theologos Augustanae Confessionis impie
traducit ac malitiose insectatur, refutatio ... Adiecimus praeterea compendiosam ad
Fr. Staphyli Apostatae, ac Barthol. Latomi Rhetoris Calumnias, responsionem in
qua idem fere argumentum tractatur. Donec meliora Dominus (1558); Een
Christelicke Verantwordynghe op die Disputacie binnen Audenaerde tusschen M.
o

Adriaen Haemstadt ende Jan Daelman (Frankf. 1559; cf. Catal. Serrure II n . 2176;
een ex. van den herdruk van 1582 bevindt zich in de koninklijke Bibliotheek te Gent,
o
Pamflet Meulman n . 8736); Ad Bartholomaei Latomi rhetoris calumnias quibus
Augustanae Confessionis Theologos anno 1557, Wormatiae colloquii collectos
gravat ac traducit ...
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responsio prima et secunda (Frankf. 1560); Kurtze und wahrhaftige Erzehlung,
welcher massen den Frantzösischen und Niederländischen der wahren Religion
halben verjagten Christen in der Stadt Francfort im vier und fünffzigsten und ettliche
volgende Jahr die offentliche Predigt Gödtliches Worts und ausspendung der H.
Sacramenten in ihrer Sprach verstattet, und aus was ursachen ihnen nachmals
solches verbotten worden ist (1563), dat, naar den verkorten titel boven de pagina's,
ook wel Entschuldigung der verjagten Christen wordt genoemd (aan een afzonderlijk
geschrift toch is bij laatstgenoemde aanduiding niet te denken); Grundlicher und
nothwendiger ablehnung des Gegenberichts (1563), welk geschrift, evenals het
voorafgaande, alleen nog over is in afdruk in de collectie: Franckfurtische
Religionshandlungen II (Frankf. 1735); Bestendige Antwort ettlicher Fragstück so
die Predicanten zu Francfurt am Mayn zur Prob über die jungst zu Dresden ... gestelt
Bekandtnusz in truck zur warnung ausgeben lassen (Heidelb. 1572); Een Christelijcke
t' samensprekinge uyt Godes Wort. Tot troost aller becommerde herten, die de wet
ende den Evangelio ... niet recht en connen onderscheyden, een werkje, dat Datheen
in 1584 geschreven heeft, dat door F r a n c i s c u s L a n s b e r g e n , predikant van
Rotterdam in 1613 verkort en gewijzigd - onder den titel Peerle der Christelijcker
vertroostinghe (Rotterdam 1613), - en in 1624 door den drukker Anthony Jansz. te
's Gravenhage volledig is uitgegeven, en zeer belangrijk is, omdat het toont, dat
Dathenus niet alleen op dogmatisch-polemisch, maar ook op stichtelijk terrein op
gelukkige wijze de pen heeft gevoerd. Verder zijn van hem nog bekend een tweetal
voorreden in: Historie van de Spaensche Inquisitie ... wt het francoys in onser
Nederduitsche sprake overgeset door J.D.R. (1569, de voorrede draagt den datum
16 Dec. 1568), en in: Den gantschen Schat der Heylighen Schriftueren of Bijbelsche
Concordantie .. (Leiden 1579), en de vertaling van een pamflet dat tijdens de
gentsche troebelen van 1578 en 1579 is uitgekomen en in het hollandsch den titel
o
van Wachtgeschrey (Pamflet Knuttel n . 379) droeg. Het onder zijn werken gewoonlijk
ook nog genoemde geschrift over den kinderdoop, waarover hij later nogal wat de
hooren kreeg, blijkens de voorrede zijner psalmvertaling, moet m.i. voor identiek
worden gehouden met: Een Christelicke Verantwordynghe op die Disputacie binnen
Audenaerde. Een in A b k o u d e , Naamregister (1754) genoemd werkje Lof der
Christelijke mededeelsaamheit (Middelburg 1741) is verder geheel onbekend.
Wat Datheens beteekenis betreft, eenparig wordt hij gehouden voor een belangrijke
figuur uit de staatkundige en kerkelijke geschiedenis van de Nederlanden der 16e
eeuw. Minder eenstemmigheid heerscht er in het oordeel, dat over zijn karakter en
denkbeelden moet worden geveld. De traditioneele beschouwing ziet in hem niets
anders dan den in zijn calvinistische overtuiging voor niets terugdeinzenden, door
heerschzucht verteerden drijver. Dat hij op die wijze geheel valsch beoordeeld wordt,
staat echter wel vast. R a h l e n b e c k noemt hem, behalve: ‘grand orateur, ... poète
populaire ... savant distingué’, ook: ‘patriote exalté, mais convaincu et infatigable’,
en dit oordeel doet ongetwijfeld zijn persoon meer recht wedervaren. Voortvarend
en hartstochtelijk was hij, voor zijn overtuiging ging hij met al zijn kracht in het vuur
en, naar zijn eigen getuigenis was hij dan niet iemand, die nooit met zijn woorden
aanstoot gaf. Maar het moet hem toch ook niet aan
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beleid hebben ontbroken, anders was hij nooit op zooveel diplomatische reizen
uitgezonden. En wat zijn denkbeelden aangaat: hij was blijkens het genoemde
werkje Een Christelycke t' samensprekinge een diep-religieuze natuur; beslist
calvinist zeer zeker, maar juist daarom dan ook bijv. tegenover de lutherschen tegenover de roomschen was hij onverbiddelijk - zeer gematigd. Meer dan deze
tegenover hem en eveneens dan bijv. zijn collega uit zijn frankforter tijd: Gaspar
van der Heyden. Waarlijk vallen dus bij hem niet alleen gebreken maar evenzoo
ook deugden in het oog. Trouwens zonder deze ware het toch ook wel onmogelijk
geweest, dat hij zulk een bijna ongeëvenaarden invloed oefende, als hij toch
inderdaad heeft gedaan. Met name in het vaderland; maar daar toch niet alleen,
evenzeer ook in de Paltz, en niet minder aan den Beneden-Rijn, waar het kerkelijk
leven zijn gereformeerd cachet, dat het eeuwen lang heeft bewaard, deels door de
vluchtelingen uit Nederland, maar zeker niet minder ook uit Heidelberg en zijn
omgeving heeft gekregen. En evenmin ware dan wel mogelijk geweest, dat hij niet
alleen bekend maar ook bevriend was met de voormannen der reformatie in
verschillende landen, met Calvijn, Beza, Danaeus, Zanchius, Threcius, Ursinus,
Olevianus e.a. Met Bullinger was hij op minder goeden voet, door hun verschillende
zienswijze in zake de oefening van kerkelijke tucht.
Gewoonlijk wordt opgegeven, dat Datheen twee maal gehuwd is geweest. Maar
m.i. is dat twijfelachtig. Al wat we van dat eerste huwelijk weten - dat dan in Engeland
met een clarisse gesloten zou zijn - berust toch op een mededeeling van den zeer
onbetrouwbaren Jean Ballin de Clermaretz. Vermoedelijk heeft het in 't geheel niet
bestaan óf is 't identiek geweest met wat dan gewoonlijk het tweede wordt genoemd,
dat met zekere B e n e d i c t a of B i n e t t e . Met deze moet hij reeds vóór 1560 zijn
getrouwd geweest, want in 1561 werd zijn gezin opgegeven als bestaande uit hem
en zijn vrouw, een dienstbode en twee kinderen. Een dier twee is waarschijnlijk kort
daarop gestorven, want als uit dit huwelijk opgegroeide kinderen kennen we slechts:
o

1 . C h r i s t i n a J a c q u e m i n a , die 27 Sept. 1574 huwde met E v e r a r d v a n
o

H e i s t te Frankenthal, en vóór 1577 stierf; 2 . P e t e r D a t h e n u s , gedoopt te
Frankenthal 10 Mrt. 1566, 23 Oct. 1584 ingeschreven als student aan de academie
te Heidelberg, in 1599 stadsschrijver geworden te Frankenthal, daarna in dienst van
den keurvorst gekomen en als zoodanig naar 't buitenland gegaan; in 1607 benoemd
tot Churfürstlicher Rat en Secretarius in Heidelberg. Uit zijn huwelijk met M a r i a
D e x i n of D u x , een dochter van Steffen D. uit Straatsburg, dat 10 Mei 1599
gesloten werd, zijn hem twee zoons geboren, n.l. J o h a n P i e t e r (gedoopt te
Frankenthal 24 Juni 1600, ingeschr. te Heidelberg 7 Dec. 1619, en te Marburg in
1620) en B a u d e w i j n (24 Jan. 1602 te Frankenthal gedoopt en 7 Dec. 1619 te
o

Heidelberg ingeschreven); 3 . A n n a E l i z a b e t h , 29 Mrt. 1568 te Frankenthal
gedoopt en tweemaal gehuwd geweest, eerst in den zomer van 1585 met H a n s
o

H e i n s en daarna 9 Juli 1597, met P i e t e r C o o l e n , beiden uit Frankenthal; 4 .
F r i e d r i c h , die kleermaker is geworden, 5 Juli 1597 gehuwd is met A n n a S e v r é
uit Gelekerken en drie kinderen heeft gehad: P e t e r (gedoopt te Frankenthal, 15
Juni 1598), A n n a M a r i a (gedoopt te Frankenthal 19 Mrt. 1601, en daar 19 Nov.
1622 in 't huwelijk getreden met G e r h a r d V r i e r , een zoon van G e r h a r d
V r i e r te Lier)
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en F r i e d r i c h (gedoopt te Frankenthal 26 Jan. 1604. Voorts heeft Datheen ook
nog een broer J o o s (gehuwd met C a l l e k e n van A c k e r e n ) en drie zusters
o

gehad, n.l. 1 . P e r y n e , die vóór Dec. 1571 stierf en, vermoedelijk in 1560, huwde
met J a c o b d e B u s s c h e r , die in datzelfde jaar te Frankfort burger werd en
o

twee jaar later verhuisde naar Frankenthal; 2 . C h r i s t i n e , die eerst gehuwd is
o

geweest met een zekeren d e M o l , daarna met M a r t e n A n d r i e s ; 3 .
J a c q u e m i n e , die oorspronkelijk te St. Wynoxbergen heeft gewoond, waar ze
gehuwd was met een kleermaker, K a r e l d e L a n d t m e t e r , terwijl ze zelfs als
vroedvrouw werkzaam was; later - toen haar man om ketterij werd vervolgd en in
Oct. 1569 met verbeurdverklaring zijner goederen door ophanging ter dood gebracht,
- met haar 5 kleine kinderen een toevlucht heeft genomen in hun nog onafgebouwd
huis in de Zuutstrate te Oostcappel in de Kastellenij van St. Wynoxbergen;
vermoedelijk kort daarop door haar broer naar Frankenthal is gehaald en daar haar
oude bezigheid heeft waargenomen tot ze kort vóór Oct. 1576 schijnt gestorven te
o

zijn. Drie dochters van haar zijn te Frankenthal in 't huwelijk getreden, n.l. 1 .
C a t h a r i n a , die 15 Febr. 1579 huwde in de waalsche kerk met I s r a e l P o l of
P a u l , uit welk huwelijk 29 Nov. van dat jaar, in dezelfde kerk, een zoontje P i e r r e
o

werd gedoopt; 2 . C h r i s t i n a , die getrouwd is geweest met A d o l p h u s
S u n d e r i n u s , T s u n d e r i n u s of Z u n d e r i n u s , weduwnaar van M a r i a d e
C a r m e r (gest. 10 Mei 1574) en predikant te Karelsbach, een plaatsje 10 K.M.
westelijk van Frankenthal; welken we als ‘Montensis, dioc. Coloniensis’ sub 20 Oct.
o

1559 vermeld vinden in het album studiosorum der universiteit te Heidelberg; 3 .
M a r t i n a , die driemaal getrouwd is geweest, n.l. 6 Febr. 1580 met A a r t of A r e n d t
v a n E x e l t , 8 Apr. 1581 met J a c o b W e y a r t en 24 Mei 1588 met N i c o l a a s
Carels.
Behalve dezen bekenden tak der familie Dathenus was er ook nog een te
Frankenthal woonachtige, met haar verwante, minder bekende. Ze wordt in de
kerkeboeken vrij consequent als Dathen van Dathenus van de andere onderscheiden
en omvatte de volgende personen: M a t t h i e u D a t h e n , diens zoon P i e t e r
(geb. ± 1560, 2 maal gehuwd geweest, 't laatst - vóór 1597 - met C h r i s t i n a
N e u v i l l e , en gest. vóór Mrt. 1608, waarna zijn weduwe hertrouwde met H a n s
v a n C o s t e n o b e l , een zoon van J a c o b v a n C o s t e n o b e l , inwoner van
Bailleul en diens kinderen: M a t t h i e u (uit 't eerste huwelijk) en (uit 't tweede):
S a r a (te Frankenthal gedoopt 7 Aug. 1597), J o h a n (te Frankenthal gedoopt 19
Febr. 1601) en P i e t e r (gedoopt 3 Dec. 1598, gest. vóór Febr. 1673) die eerst
wever is geweest, daarna in 1636 lid van de frankenthalsche vroedschap werd,
herhaaldelijk ook burgemeester is geweest en achtereenvolgens gehuwd was: 14
Aug. 1631 te Ruchheim met C a t h a r i n a d e B e r t , weduwe van C a r e l v a n
C o s t e n o b e l , met wien ze 15 Febr. trouwde, 21 Apr. 1636 met J a c q u e m y n e
R i c h e b u s of R i c k e b o s c h , weduwe van C h r i s t i a a n L u h e en 11 Oct.
1638 met J a n n e k e n S i m o n s , weduwe van J a c o b B e h a g e l (gedoopt 28
Juli 1577, gest. ± 1637 te Hanau en vermoedelijk de schrijver van een verhaal over
het beleg dezer stad door de keizerlijken en haar ontzet door den landgraaf van
Hessen op 13 Juli 1636, waarvan een gedeeltelijke copie nog over is en afgedrukt
werd in R
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W i l l e , Hanau im dreiszig-jährigen Kriege (Hanau (1886) 669 v.v.) Uit dat huwelijk
met Catharina de Bert werd een zoon P e t e r geboren, die 29 Juli 1632 werd
gedoopt.
Een op de hoogte der tegenwoordige wetenschap staande monographie over
dezen belangrijken man ontbreekt. Het werk van H. t e r H a a r , Specimen
historico-theologicum Petri Datheni vitam exhibens (Utr. 1858) is zeer verouderd.
Behalve dit en de daarin genoemde litteratuur en 't geen in den loop van dit artikel
reeds vermeld werd, vergelijke men dan ook Werken der Marnixvereeniging, de
registers der verschillende deelen in voce; Monatschrift des Frankenthaler
Altertumsvereins 1903, 1906, 1907, 1908 passim; H.Q. J a n s s e n , De
Kerkhervorming in Vlaanderen 2 dln. (Arnh. 1868) register in voce; F.L. R u t g e r s ,
Calvijns invloed op de reformatie in de Nederlanden (Leiden 1899) register in voce;
J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat. Arch. I-III (1887-1897) registers in voce; H.
B r u g m a n s , Verslag van een onderzoek naar Archivalia in Engcland (1895) register
in voce; Historisch Genootschap, Codex S. II, D. IV (Utr. 1857) afd. 2, 226 v.v.; F.
R a c h f a h l , Wilhelm von Oraniën und der Niederländische Aufstand II (Halle 1908)
802, 803, 825, 852, 890-893; W.G. B r i l l , Calvinistisch of Libertijnsch? in de Gids
1886, 126 v.v.; W o t s c h k e , Der Briefwechsel der Schweizer mit den Polen (Leipz.
1908) 305; T r . S c h i e s z , Bullingers Korrespondenz mit den Graubündern III
(Basel 1906) 105, 108 v.v., 405; C a l v i n i Opera Omnia, Epistol. 2071, 2238, 2483,
2963, 3777, 3807, 3852, 3871; J.I. D o e d e s , De Heidelbergsche Catechismus in
zijne eerste levensjaren (Utr. 1867) 90-101; d e z e l f d e , Collectie van Rariora (2e
dr.) 41 v.v.; H. P u t m a n , Londens Tweemaalige Nederduitsche Psalmverwisseling
(Leiden en Amst. 1784) 105, 106; J.G.R. A c q u o y , Een nieuwe bijdrage tot de
litteratuur over Petrus Dathenus in Nederlandsche Spectator 1872, 204 vv.; F.W.
C u n o , Daniel Tossanus der Aeltere I (Amst. 1898) register in voce, II; Studien en
Bijdragen op het gebied der historische theologie III, 124 v.v.; IV, 248; Kalender
voor de Protestanten in Nederland 1861, 188; J.W.F. G o b i u s d u S a r t , De
Geschiedenis van de Liturgische Geschriften der Nederlandsch Hervormde Kerk
(Utr. 1886) 85 v.v.; G.J. V o s , Voor den spiegel der historie (Amsterd. 1903) 34;
Kerkhistorisch Archief 1859, 113, 129 v.v.; 1907, 34; 1909, 42, 44; Oud-Holland X
(1892) 81 v.v., 147 v.v., 197 v.v., XXVIII (1910) 137 v.v.; R. B e n n i n k
J a n s s o n i u s , Geschiedenis van het kerkgezang (Amst. 1863) 40-52, 158; T h .
o

B e z a e Epistolae (Genev. 1575) n . 35; Obreens Archief VII (Rotterd. 1888-1890)
74-80; v a n d e r M o n d e , Utrecht voorheen en thans S. II Jrg. 3 (1846) 221 v.v.;
Levensbeschrijving van eenige voornaame meest Nederlandsche mannen en
vrouwen I (Amst. 1774) 139 v.v.; H.Q. J a n s s e n e n J.H. v a n D a l e , Bijdragen
tot de ... geschiedenis, inzonderheid van Zeeuwsch Vlaanderen II, 238, 239; III,
1-27, 73-82; A. K l u c k h o h n , Briefe Friedrichs des Frommen II (Braunschw.
1870/72) 580, 666 n. 1, 755, 816 n. 1; F. v o n B e z o l d , Briefe des Pfalzgrafen
Johann Casimir (München 1882 v.v.) nrs. 23 n. 1, 115 n. 2, bldz. 155 v.v., 168 v.v.;
II nrs. 195, 204, 278; III nrs. 2, 10; E. d e C o u s s e m a k e r , Troubles religieux
dans la Flandre Maritime (Brussel 1876-1884) II, 45-47; III, 15, 62, 74, 214, 232,
332; IV, 19, 84, 86; Stemmen voor waarheid en vrede 1871, 497 v.v., 1139 v.v.;
1876, ; L u d w . R o s e n -
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o

t h a l , Antiquariats Katalog LXX Abth. VI, 595 n . 9373; P o u l l e t , Correspondance
de Granvelle II (Brux. 1880) 7 n. 1, 91 n. 1; Zeeland. Jaarboekje voor 1852, 51 v.v.;
P.J. B l o k , Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau (Utr. 1887)
208-210; S ü d h o f f , Olevianus und Ursinus (Elberf. 1857) 331; C r e n i u s ,
Animadversiones VI (1700) 193; J.W. t e W a t e r , Reformatie van Zeeland (Middelb.
1766) 114; K e r v i j n d e L e t t e n h o v e , Relations Politiques des Pays-Bas et de
l' Angleterre sous le règne de Philippe II (Brussel 1882 v.v.) VII nrs. 2647, 2648,
2653, 2871; A. T r o m m i u s , Sagte Verbetering der Psalmrijmen Petri Datheni
(1695); A. v a n d e n V e l d e n , Registres de l'Egl. Réf. Neerl. de Frankenthal l
(Brux. 1911) passim; A.A. v a n S c h e l v e n , De vluchtelingenkerken der 16e eeuw
('s Grav. 1908) register in voce en bijlagen passim en verder archivalia.
van Schelven

[Davis, John]
DAVIS (John), of D a v y s , engelsch zeevaarder, omstreeks 1550 te Sandridge bij
Dartmouth geb., door Japansche zeeroovers 27 Dec. 1605 op de reede van Bintang
(Riouw arch.) vermoord. Hij heeft zich vooral als noordpoolreiziger door het zoeken
der Noordwestpassage beroemd gemaakt, maar was ook de ontdekker van de
Falklands.-eil. in 1591 op een mislukte reis met Cavendish naar de Zuidzee. Na dit
jaar heeft hij zeevaartkundige werken geschreven en vond hij het Davis-quadrant
uit, welk instrument een paar eeuwen lang bij engelsche zeelieden tot het meten
van hoogten van hemellichamen in gebruik is geweest. Na als opperstuurman met
Sir Walter Raleigh in 1596/97 een reis naar Cadiz en de Azoren gemaakt te hebben,
trad hij te Middelburg in dienst van Balth. de Moucheron en Co. en aanvaardde als
opperpiloot den tocht met de gebroeders de Houtman naar O.I. 15 Maart 1598
vertrokken de ‘Leeuw’ en de ‘Leeuwin’ uit Vlissingen en bereikten via de
Saldanha-baai (Kaapland), Madagaskar en de Maladiven, 21 Juni 1599 Atjeh. De
sultan ontving hen vriendelijk, maar een paar maanden later liet hij hen verraderlijk
overvallen; het gelukte den Atjehers 1 Sept. de ‘Leeuwin’, te veroveren en ook de
‘Leeuw’ was bijna vermeesterd, na het vermoorden van Cornelis Houtman, toen D.
met een anderen Engelschman Tomkins en een Franschman, door verdediging van
het achterschip uit, zoowel het eene als het andere vaartuig wisten te heroveren en
de inlanders over boord joegen, waarbij velen verdronken. De sultan, woedend over
den afloop, liet de aan wal vertoevenden gevangen nemen en op 8 na, onder welke
Frederik Houtman, afmaken; 68 man verloren de onzen daarbij. De schepen gingen
onder Guyon le Fort via Pedir, waar de Portugezen hun vijandig waren, naar Poeloe
Boetong op de kust van Queddah, om te ververschen en keerden naar Atjeh terug,
om de gevangenen te bevrijden, wat hun echter niet gelukte. Na Tenasserim en de
Nicobar.-eil. te hebben aangedaan en na een vergeefsche poging om Ceylon te
bereiken, keerden zij onverrichter zake in het laatst van 1599 naar het vaderland
terug, waar zij 29 Juli 1600 te Middelburg aankwamen.
Van 1601-1603 was D. opperloods bij Sir John Lancaster in dienst der eng. O.I.C.
en in Dec. 1604 zeilde hij wederom in de zelfde betrekking met Sir Edw. Michelbourn
uit, op welken tocht hij den dood vond.
Zie: Hakluytus posthumus or Purchas his Pilgrimes, contayning a history of the
world, in sea voyages and lande travells (London 1624-36) hierin: A briefe [aan den
Earl of Essex dd. Midd.
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1 Aug. 1600] of Master J o h n D a v i s , chiefe pilot of the Zealanders in their
East-India voyage etc.; Cort verhael van 't gene wedervaren is Frederick de Houtman
tot Atchein int eylandt Sumatra enz. (H.S. in het Sted. Mus. te Gouda, in 1880 aldaar
in druk uitgeg.); A.H. M a r k h a m , Voyages and works of John Davis (Hakluyt-Soc.
o

1e serie n . 59 (1878); Dict. of Nat. Biography XIV, 206; J.H. d e S t o p p e l a a r ,
Balth. de Moucheron (1901).
Mulert

[Decker A Walhorn, Johannes]
DECKER A WALHORN (Johannes), rechtsgeleerde, geb. te Valkenburg 20 Juni
1583 en overl. 16 Dec. 1646, zoon van J o a n n e s , griffier bij het leenhof aldaar en
M a r i a v a n C a l d e n b o r g . Hij werd te Leuven licentiaat in de beide rechten.
Hij huwde M a r i a v a n P e d e , dochter van Joannes, raadsheer in den Hoogen
Raad van Brab. te Brussel, tot welke waardigheid hij ook in 1643 werd bevorderd,
na als advocaat te Brussel bewijzen van groote rechtskennis te hebben gegeven.
Hij werd begraven in de kapel van St. Guido te Anderlecht.
Hij schreef: Dissertationum iuris et decisionum super illis factarum, in magnis
inprimisque conciliis suae Maiestatis in Belgio, qua in Privato, qua in Magna
Mechliniensi, qua in Suprema Brabantiae, qua in Suprema Curia feudali Brabantiae,
qua in aliis libri duo. (Antw. 1631). Met portret naar N. van Horst, gegr. d.C. Galle.
De 2e ed. Brux. 1673 door zijn zoon A u r e l i u s met een zelfde portret uitgegeven.
De 3e ed. Brux. door de zorg van J.B. Christijn, met vele vermeerderingen in 1686.
met een zelfde portret, maar met het jaar 1686. Zijne Dissertationes zijn zeer
gewaardeerd. Nog werd na zijn dood uitgegeven Philosophus bonae mentis (Brux.
1674).
Zie: F o p p e n s , Bibl. Belg. II, 625; V a l e r i u s A n d r e a s , Bibl. Belg.; voorrede
der 2e ed. zijner Dissertationes; Histoire du Conseil de Brabant; G.C.U(b a g t s )
Korte schets der geschiedenis v.h. land van Valkenburg (Leuven 1856); de
Maasgouw 1886, 4, 77 en over zijn vader idem, 4 en 83.
Flament

[Deckers, Wilhelmus Christianus]
DECKERS (Wilhelmus Christianus), geb. te 's Hertogenbosch 24 Dec. 1826, overl.
aldaar 20 Jan. 1899, zoon van J o h a n n e s W i l h e l m u s D e c k e r s en A g n e s
d e L e e u w . Hij huwde in zijne geboorteplaats 10 Juni 1858 L o u i s e M a r i e
A l i n e F r a n ç o i s e C h e v a l i e r , dochter van J e a n C h e v a l i e r ,
logementhouder, en H e n r i c a W i l h e l m i n a v a n V u g t . Deckers, gesproten
uit een broodbakkersfamilie, oefende zelf dit vak ook uit. Reeds vroeg ontwaarde
men in hem een prachtig zangorgaan, hetwelk zich al meer en meer ontwikkelde,
zoodat spoedig zijn wonderschoone baritonstem de algemeene aandacht trok. 8
Jan. 1845 werd hij lid van het zangkoor der r.-k. parochiekerk St. Catharina, waar
hij tot zijn dood dagelijks zijn beste talenten aan 's Heeren dienst schonk. Als lid der
bossche liedertafel ‘Oefening en Uitspanning’ behaalde hij met dit vermaard koor
vele lauweren.
Bij de feestelijkheden der Eerstesteenlegging van het Nationaal monument in den
Haag voor de Vijftigjarige herdenking van nederlands herstelling 17 Nov. 1863, gaf
Willem Deckers zijn beste krachten en mocht daarvoor van prins Frederik ontvangen
een kostbaren gouden ring waarop een gekroonde F. en met brillanten omzet. Zes
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jaar later, 17 Nov. 1869, bij gelegenheid eener feestcantate in den Haag, waaraan
hij deelnam, ontving hij andermaal van prins Frederik een blijk van waardeering:
ditmaal bood deze hem een gouden doekspeld aan, waarop wederom
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een gekroonde F. prijkte, en omzet met brillanten. Op de afbeelding van
bovengenoemde eerste steenlegging vindt men Deckers onder de zangers afgebeeld
(zie v. R i j n e n K e r n k a m p , Ned. Historieprenten (1910) 185).
Ebeling

[Dee, Corneille Henri]
DEE (Corneille Henri), 28 Sept. 1830 te Leiden geb. en 22 Mei 1884 ald. gestorven,
was, na tot zijn 14de jaar het lager onderwijs op de school der waalsche gemeente
zijner geboorteplaats te hebben ontvangen, eerst eenige jaren op een der leidsche
drukkerijen werkzaam, bekwaamde zich terwijl voor het onderwijs, o.a. door 't behalen
van de acte voor den 3den rang en die voor 't Fransch, was van 1850 tot 57
hulponderwijzer aan een tweetal scholen te Leiden, het volgend jaar commies aan
't bureau van het Militair Detentiehuis onder Oegstgeest, en van 1858 tot zijn dood
klerk van ‘Rijnland’ te Leiden. In deze laatste betrekking heeft hij zich verdienstelijk
gemaakt voor de geschiedenis van Rijnland door nasporingen te doen in de oude
handschriften van het archief en door 't opstellen van een paar belangrijke Memoriën,
de eene betrekkelijk den Hoogen Rijndijk (1879), de andere Omtrent den Wierikker
Dijk (1880). Ook schreef hij een opstel, Een crisis in Rijnland, 1509-1515, en een
tweetal artikelen over schilderijen in Rijnlandshuis (Ned. Spectator 1875, 124; 1878,
177).
Tevens was Dee jaren lang een ijverig helper bij het rangschikken en vergelijken
van de bouwstoffen voor het groote Woordenboek der Nederl. taal, waarvoor hem
in de Inleiding van dat werk de dank der Redactie werd gebracht. Als schrijver heeft
hij zich bekend gemaakt door enkele verspreide schetsen, als Het Kraaienbosch
en Uit den strijd om het Bestaan; verder schreef hij nog een bijdrage in het
plat-Leidsch voor het dialectenboek Van de Schelde tot de Weichsel.
Zie: Levensber. Letterk. 1884, 141.
Zuidema

[Deinse, Dr. Antonius Jacobus van]
DEINSE (Dr. Antonius Jacobus v a n ), geb. 30 Mrt. 1823 te Hulst, overl. 7 Apr. 1896
te Enschede, zoon van J a c o b u s J o ä n n e s v a n D e i n s e en P a u l i n a
S u z a n n a v a n D o r t m o n t . Hij studeerde te Leiden, wijdde zich in het bizonder
aan de sterrenkunde, beantwoordde een prijsvraag omtrent de berekening van de
loopbaan van de komeet de Vico II en verwierf daarvoor de gouden medaille. Deze
arbeid leverde hem ook de stof voor zijn proefschrift: Diss. astronomica inaug.
exhibens determinationem orbitae cometae, detecti a Cl. de Vico, die 20 m. Februarii
a. 1846, ratione habita perturbationum per tempus apparitionis, waarop hij 2 Nov.
1849 summa cum laude tot doctor in de wis- en natuurkunde promoveerde.
In Aug. 1850 werd hij benoemd tot lector in de wis- en natuurkunde aan het
stedelijk gymnasium te Gouda, in 1853 tot leeraar in de zelfde vakken aan de
latijnsche school te Dordrecht. Hier was hij ook verbonden aan de Industrieschool
en aan den cursus tot opleiding voor het stuurmansexamen. In 1862 werd hij
benoemd tot directeur der op te richten Twentsche Industrieen Handelsschool te
Enschede. Ondanks zijn groote toewijding mocht hij er niet in slagen om deze
particuliere inrichting, die niet voldoende door staat en gemeente werd gesteund,
geheel aan haar doel te doen beantwoorden. Dat hij bij zijn drukke werkzaamheden
zijne oude liefhebberijstudie niet verwaarloosde, blijkt uit zijne Handleiding tot de
kennis der sterrenbeelden, met sterrenkaart, die in 1872 het licht zag en uit de
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over de zonneschijf

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

385
op 5 Dec. 1882. Toen genoemde school eindelijk in 1886 werd gereorganiseerd tot
de Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel, trad hij als directeur af, maar
bleef nog tot kort voor zijn dood als leeraar aan deze inrichting verbonden.
18 Juli 1854 huwde hij te Axel met C a t h a r i n a S a r a D i n a v a n D i s h o e c k .
ter Kuile

[Dekker, Dirk]
DEKKER (Dirk), hoofd eener bijzondere school in den Helder, geb. 28 Mrt. 1822 te
Oude Schild op Texel en overl. in 1898 te Amsterdam, waar hij zich in 1882
metterwoon gevestigd had. Hij schreef een drietal blijspelen: Kaf onder 't koren, of
de intrigant op het vergelijkend examen (1857; 2e dr. 81), De gemeenteraad te
Wielewaal (1865; 2de dr. 75) en 26 April. Scène op het telegraafkantoor (1885).
Verder: Texelsche vertellingen (1867); De verminkte coupon (1869); 't Fingertje
naast den duum en Neeltjes Nol (1871); Cornelis Dito. Een held in storm en gevaar
(1872; 2de dr. 86); Blikken in 't leven, 2 dln. (1874); De deuvekaters. Texelsche
novelle (1875); Ontwikkelingsgeschiedenis en beschrijving der gemeente Helder
(1875); Harmen Zeeman als oud-strijder (1880); Is het Uw belang de
Rijkspostspaarbank te kiezen boven een particuliere? (1881); Beknopte Nederl.
Spraakkunst (1885; 2de dr. 87) en bovendien verscheiden bijdragen in tijdschriften,
als Nederland, Leeskabinet, Vaderl. Letteroefeningen, Westfriesland en de
Amsterdammer, Dagbl. v. Nederl. Met H.C. v a n d e r H e y d e schreef hij: Dit en
dat; van alles wat. Een leesboek voor de middelklasse der lagere school (1872; 2de
dr. 85).
Zuidema

[Dekker, Jan Czn.]
DEKKER (Jan) Czn., fabrikant en koopman te Wormerveer, van welke gemeente
hij van 14 Juli 1852 tot 1 Mei 1856 tevens burgemeester was, geb. 24 Sept. 1807
te Wormerveer en overl. aldaar 20 Dec. 1891. Hij schreef een paar bekende
blijspelen: Een uurtje in een dorpsschool, of het examen ten platten lande (1851;
3de dr. 1873) en Een paar ton. Blijspel met zang (1869); beide uit het Duitsch
bewerkt.
Zuidema

[Dekker, Pieter Jr.]
DEKKER (Pieter) Jr., geb. 5 Mei 1812 te Koog aan de Zaan en overl. in 1861,
schreef onder het pseudoniem P h i l i p D r o m i l i u s : Zes jaren te voet. Schetsen,
fragmenten en episoden uit het Hollandsche infanterieleven (1852), en onder zijn
eigen naam: Zes jaren te paard. Nieuwe schetsen, fragmenten en episoden uit het
Hollandsche dragonderleven (1852). Later was hij bij de redactie van De Tijd
werkzaam. Ook gaf hij in het licht: Het gevoelen van Bossuet over de Onbevlekte
Ontvangenis der Moeder Gods (1855).
Zuidema

[Delen, Leonard Albrecht Carl baron van]
DELEN (Leonard Albrecht Carl baron v a n ), geb. te St. Petersburg 29 Juni 1767,
overl. te Bergen in Henegouwen 27 Mei 1821, was de zoon van J a n J a c o b baron
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v a n D e l e n en C h a r l o t t e E u l e r . Zijne moeder was de dochter van den
beroemden wiskunstenaar Leonard Euler, en in zijne jeugd ontving hij van dezen
grootvader les. Zeer jong trad hij in dienst bij de russische artillerie, en maakte onder
vorst Potemkin, den gunsteling van keizerin Katharina II, den oorlog van 1788 tegen
de Turken mede. Daarbij onderscheidde hij zich bij den overtocht over de Boeg en
bij het beleg van Otsjakof aan de Zwarte Zee; vervolgens woonde hij in 1791 als
adjudant van zijn oom, generaal Euler, den oorlog in Finland bij; hij gaf daar bij het
aanleggen eener nieuwe verdedigingslinie groote blijken van kunde.
In 1794 ging van Delen als officier in dienst van de Vereenigde Nederlanden over.
Hij dekte op 27 Dec. van dat jaar den terugtocht van een deel der nederlandsche
armee in de nabijheid van
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Zevenbergen, en van zijne diensten daarbij werd door den generaal van Boetzelaer
eervol melding gemaakt. In 1795 volgde hij stadhouder Willem V naar Engeland,
en kwam aldaar in dienst bij de hollandsche brigade. Of hij deelnam aan de
russisch-engelsche expeditie in Noord-Holland van 1799, staat niet vermeld. In
1802, na den vrede van Amiens, aanvaardde hij een leerstoel in de wiskunde aan
eene militaire school te Dillenburg, toen nog eene bezitting van Willem V. Na den
slag bij Jena werd Dillenburg aan den hertog van Nassau-Usingen gegeven, en kort
daarna deze school opgeheven. Toen verzocht van Delen om eene betrekking in
het koninkrijk Holland. Deze gewerd hem door zijne benoeming bij Kon. Besl. van
21 Jan. 1807 tot inspecteur van den waterstaat in algemeenen dienst, waarvoor hij
door zijne theoretische kennis zeer geschikt was. Hij was in zijne betrekking zijnen
ambtgenooten behulpzaam, en heeft o.a. deel gehad in Goudriaan's plan tot
watervoorziening van Amsterdam uit de Lek. Ook werd hij lid van het in Jan. 1809
opgerichte Comité centrale van den waterstaat.
Bij de annexatie door Napoleon I werd van Delen naar Parijs ontboden en hem
eene hooge betrekking aangeboden, waarvoor hij evenwel bedankte, terwijl hij bij
keizerlijk decreet van 20 Febr. 1811 tot ingénieur en chef des ponts et chaussées
in het departement Lippe, ter standplaats Munster, benoemd werd; bij ministeriëele
beschikking van 12 Mrt. 1811 werd hij in de 2e klasse gerangschikt. Hier had hij
weder veel arbeid, in het bijzonder door den aanleg van den grooten weg van Parijs
naar Hamburg, waarvan een groot deel door zijn departement liep. In het laatst van
1813 trad hij in pruisischen dienst, als majoor onder de orders van generaal von
Bülow; bij den tocht van het pruisische leger door Nederland sloeg hij eene brug
over de Waal bij Zalt-Bommel, en ontving voor het daar gepraesteerde den warmen
dank van zijn chef. Hij nam in 1814 deel aan de gevechten bij Laon, Soissons en
andere, en ging vervolgens in nederlandschen dienst over, waarin hij als
luitenant-kolonel bij den generalen staf geplaatst werd. Als zoodanig onderscheidde
hij zich bij Waterloo. Vervolgens werd hij, als luitenant-kolonel, chef van den staf
der 3e divisie van het nederlandsche legerkorps in de zuidelijke Nederlanden, belast
met geodetische opnemingen.
In 1816 verzocht hij hoofdingenieur van den waterstaat in het voormalige
departement Zuiderzee te mogen worden; bij de 7e organisatie van den waterstaat,
die met 1 Jan. 1817 in werking trad, werd hem evenwel op voorstel van J. Blanken,
die zijne talenten kende, eene betrekking van meer gewicht, namelijk de 3e divisie
als inspecteur opgedragen, bestaande uit de provinciën Zuid-Brabant, Henegouwen,
Namen en Luxemburg, terwijl hem Bergen in Henegouwen als standplaats werd
aangewezen. Hier had hij een zeer werkzaam leven, zooals daaruit blijkt, dat hij in
het voorjaar van 1820 bij eene aanvraag om verlof, ten einde zijne bezittingen in
Gelderland te bezoeken, mededeelt, sedert zijne plaatsing te Bergen geen verlof
gehad te hebben. In hetzelfde jaar deed hij eene dienstreis naar Engeland tot
onderzoek van verscheidene bouwwerken, in het bijzonder met het oog op de
kanalen, waarmede koning Willem I de Zuidelijke Nederlanden wilde begiftigen.
Een jaar later overleed hij.
Van Delen werd in 1809 correspondent van het Koninklijk Hollandsch Instituut
van Kunsten en Wetenschappen, en bij de vervorming daarvan

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

387
tot Nederlandsch Instituut in 1816 lid van dit lichaam.
Hij was gehuwd met eene nicht, C.H.W. baronesse v a n D e l e n , die 19 Mei
1826, ruim 58 jaren oud, overleed; zij hadden geene kinderen.
Zie: Alg. Konst- en Letterb. 1821, II, 98.
Ramaer

[Delruelle, Lodewijk Pascal]
DELRUELLE (Lodewijk Pascal), volksdichter in het maastrichtsch dialect, geb. te
Maastricht in 1735 en daar overl. 30 April 1807, zoon van J e a n en A n n a C a t h .
B a r c h o n . Hij was eerst ruim 20 jaar hulppastoor en daarna 25 Oct. 1783 pastoor
der St. Martinus-parochie te Wijk-Maastricht. Hij was zeer bemind bij zijn
parochianen, had veel te verduren tijdens de eerste jaren van het fransch bestuur
in Limburg, 1794-1800, en moest wegens het weigeren van den eed vluchten, o.a.
naar het kasteel te Geul, waar hij de kinderen van den rentmeester onderwees.
Zijne gedichten, waarvan eenige in Maasgouw 1882, 629-635, 653-654, zijn
uitgegeven en vele nog in handschrift te Maastricht in omloop zijn, getuigen van
een goeden blik en kennis van het volksleven, dat hij geestig, wel eens al te
realistisch, schetst, maar altijd vol leven en dramatisch.
Zie: C. M u l l e n e r s in Maasgouw 1882, 629, 653.
Flament

[Denijs, Henricus]
DENIJS (Henricus), geb. te Nijmegen 1518, gest. te Maastricht 8 Nov. 1571. In 1539
promoveerde hij te Leuven tot magister artium en was daarna als kanunnik van de
Stephanuskerk te Nijmegen met veel vrucht en ijver onder de ingezetenen werkzaam.
Op raad van Dirk Canisius volbracht hij de geestelijke oefeningen volgens de
methode van Ignatius, met het gevolg, dat hij in 1554 naar Rome toog en er door
den stichter zelf, Ignatius van Loyola, in de Sociëteit van Jezus werd opgenomen.
Na twee jaar, in 1556, werd hij met de taak belast, nu in Keulen, waar juist toen de
Jezuïeten een college openden, de H. Schrift uit te leggen en er te prediken en werd
in 1558 door den aartsbisschop als domprediker aangesteld. Na in 1560 den
catechismus van Mosheim bestreden te hebben, vertrok hij in 1561 ter prediking
naar Brunswijk, waar hij twee jaar onderwijzend en vermanend rond trok; daarna
hervatte hij voor korten tijd zijn werkzaamheid te Keulen en in 1564 aanvaardde hij
het rectoraat der universiteit van Dillingen.
Tegen de moeielijkheden van deze betrekking, waarin met zooveel gevoeligheden
rekening moest worden gehouden, was D. niet bestand en hij vertrok dan ook reeds
in 1565, op verzoek van den bisschop van Luik, Gerard van Groesbeek, naar
Maastricht. In deze stad begon juist de nieuwe leer het hoofd op te steken, zoodat
‘de apostel van Maastricht,’ gelijk de bevolking hem heette, handen vol werk had,
om het katholieke geloof bij de inwoners te bewaren en op verbetering van zeden
aan te dringen. Binnen enkele jaren zwoeren meer dan duizend personen de nieuwe
leer af en werden de vreemde en niet-gevolmachtigde predikanten uit de stad
gewezen. De hertog van Alva verklaarde dan ook, dat D. hem nuttiger was dan een
heel regiment troepen. Een poging van den bisschop van Ermeland, Hosius, D. voor
zijn diocees te benuttigen, mislukte: Maastricht behield hem en om nog nauwer de
Jezuieten aan zich te binden, ijverde de burgerij er voor, om in haar stad een college
der paters te verkrijgen, een wensch, die eerst eenige jaren na D.'s dood vervuld
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langen tijd den kerkelijken overheden ergernis had gegeven. Bij den dood van D.
vergezelden de voornaamsten der stad de lijkstatie naar de kerk der kruisheeren,
waar zijn lichaam in het koor ter linkerzijde van het hoogaltaar begraven werd. Of
zijn portret, dat in 1774 door den pastoor van St. Nicolaus gekocht werd, nog bestaat,
is onbekend.
Vgl.: W.v. N i e u w e n h o f in Studien LXXIV (1910) 233.
Derks

[Deppen, Joannes Philibertus]
DEPPEN (Joannes Philibertus), geb. te Boxtel 12 Mei 1808, overl. te Haaren op
Gerra 1 Juni 1877. Priester gewijd te Munster 29 Sept. 1832, werd Deppen in 1835
tot kapelaan van St. Servatius te Maastricht benoemd. In 1840 volgde zijne
aanstelling tot leeraar in de godgeleerdheid en in 1842 tot professor in het kerkelijk
recht te Nieuw-Herlaer. 15 November 1853 volgde zijn verheffing tot hulp-bisschop
van Mgr. Joannes Zwijsen, wiens secretaris hij tevoren geweest was. 2 April 1854
had in de kapel van het Seminarie te Haaren de wijding van Deppen plaats, door
den aartsbisschop van Utrecht, Zwijsen.
Vgl.: L.H.C. S c h u t j e s , Kerkel. Geschiedenis van het Bisdom v. Hertogenbosch
II, 175; Dienstlijsten. (Achief Bisdom 's Hertogenbosch).
Smits

[Dercksen, Jacobus Marinus Everhardus]
DERCKSEN (Jacobus Marinus Everhardus), 31 Dec. 1825 te Leiden geb. en 29
Febr. 1884 ald. gest. Zijn ouders, H. D e r c k s e n en A.J.A. V l a a n d e r e n ,
behoorden tot den eenvoudigen burgerstand: een geletterde opvoeding heeft hij
niet ontvangen. Na de fransche school van van der Koog te hebben afgeloopen
bekwaamde hij zich op een paar notariskantoren daar ter stede voor het vak zijner
keuze en legde in 1851 met goed gevolg het examen voor candidaat-notaris af.
Negen jaar later, 25 Sept. 1860, werd hij tot notaris te Leiden benoemd en trad het
volgend jaar in 't huwelijk met M.L. v a n P r a a g . Zijn rechtsgeleerde studiën voor
het notarisambt had hij trouw afgewisseld met letterkundige oefeningen in het
reciteergezelschap ‘Vondel’ enz. Reeds van zijn 20ste jaar af plaatste hij bijdragen
in proza en poëzie in het Jaarboekje voor Rederijkers, in verschillende
volksalmanakken, in de dichtbundels Aurora, Vergeet-mij-niet enz. Zijn leven lang
is Dercksen zoowel op belletristisch als op notarieel gebied ijverig werkzaam
geweest. Zijn letterkundige nalatenschap is zeer aanzienlijk. Slechts het voornaamste
laten wij hier volgen: Denis Auguste Affre, aartsbisschop van Parijs (1850); Een
proces in den dop. Tooneelspel (1857); Lijden en vreugde. Novellen uit onzen tijd
(1857); Negen leeslessen over de Natuurlijke Historie, onder het pseudoniem E e n
n e e f j e v a n d e n S c h o o l m e e s t e r (1858); Wilhelmus van Nassouwen (1858);
De Legende van den Pilatusberg (1859); Hollands vloot; een zang des tijds (1859);
Leidens omstreken wandelend geschetst (1859); Het land in gevaar. Oorspronkelijk
blijspel (1860); Eerste bundel gedichten (1861); Het leven van een groot man.
Tollens en zijn tijd (1861); Elk wat wils. Tweede dichtbundel (1863); Slavernij en
vrijheid. Zang des tijds (1863); St. Nicolaasavond (1868; 3de dr. 1879); Signor
Carabinelli, of de tribulatiën van een beroemd man. Blijspel (1869); Een
Poortersdochter uit de 17de eeuw. Hist. roman in 2 dln. (1872; 3de dr. 74); Aan Mac
Mahon (1873); 1849-1874. Een lied voor den Koning (1874); Korte beschrijving van
Leiden (1874); Gedenkboek der feestvieringen der Hoogeschool te Leiden (1875);
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uit de 17de eeuw. Hist. roman in 3 dln. (1879); Uit drie
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eeuwen. Een bundel hist. romantische schetsen (1879); Zwervelingen. Derde of
laatste dichtbundel (1879). Verder leverde Dercksen bijdragen van verschillenden
aard in tal van tijdschriften en was hij van 1863-65 redacteur van Regt en Wet,
tijdschr. voor het notariaat, waarin hij een aantal opstellen plaatste over
rechtsgeleerde vraagstukken. In 1867 richtte hij het Jaarboekje voor het Notarisambt
op, dat tot kort voor zijn dood door hem geredigeerd werd. D. was lid van de Holl.
Maatsch. v.K. en W. en van de Maatsch. der Ned. Letterk. Als lid van den
gemeenteraad, waarin hij zitting had van 1869 tot zijn dood, behoorde hij tot de
conservatieve partij en was hij vooral een zuinig beheer van de financiën toegedaan.
Zie: Levensber. Letterk. 1884, 101.
Zuidema

[Deutecum, Wilhelm van]
DEUTECUM (Wilhelm v a n ), misschien een zoon van Antonius Deutekom (die
volgt), was evenals deze stadstromper te Utrecht; van 1675 tot 1685 was een
D e u t o k a m viola da gambist in de kapel van den landgraaf Karl te Cassel, blijkens
een bericht in de Gallerie Casselscher Tonkünstler, aangehaald bij G e r b e r , Neues
Lexikon der Tonkünstler I (1812) 879. Buiten twijfel wordt daarmede dezelfde persoon
bedoeld, omdat bij resolutie van 7 Sept. 1685 Wilhelm ‘aen 't Hoff van den Landgraeff
van Hessen’ wordt overgehaald weer naar Utrecht als stadstromper te komen.
Zie: v a n R i e m s d i j k , Het Stadsmuziekcollegie te Utrecht 34.
Enschedé

[Deutekom, Antonius]
DEUTEKOM (Antonius), overleden in 1672, werd 4 Mei 1657 bij provisie aangesteld
tot stadstromper te Utrecht. In datzelfde jaar, toen hij aldaar woonde in de Korte
Juffrouwstraat, bij den Smeetoren in de Nieuwe Maan, liet hij voor eigen rekening
bij Willem Wier te Utrecht zijn Psalmboek drukken, waarin hij de prozavertaling der
psalmen volgens de Staten-overzetting van 1637 door tekstherhaling en door elisie
en samentrekking aanpastte aan de vigeerende psalmmelodieën. Blijkens de voor
in het boekske gedrukte beoordeelingen waren de hoogleeraren Johannes
Hoornbeek, Andreas Essenius, Johannes Leusden en de predikant Jodocus van
Lodensteyn met dit, inderdaad niet buiten bedenking zijnde, procédé ingenomen.
Zie: v a n I p e r e n , Kerkelyke historie van het psalm-gezang I, 180, 182; v a n
R i e m s d i j k , Het Stadsmuziekcollege te Utrecht 32; Alg. nederlandsch Familieblad
XII (1895) 37.
Enschedé

[Deventer, Henricus van]
DEVENTER (Henricus v a n ), a D a v e n t r i a , Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te
Deventer of omstreken, overl. te Hoei (België) 23 Mei 1539, was een tijdlang
Provinciaal Overste der Kruisheerenorde in Friesland en Westphalen, sinds 24 Mrt.
1538 de 31ste Magister-Generaal der Orde.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 17,
19.
Brandsma

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

[Diaken, Willem]
DIAKEN (Willem), of D e e c k e n s , te Utrecht, verkrijgt 13 Mei 1627 vergunning
van de regeering van Utrecht op de a.s. Kermisse van Maria Magdalena te vertoonen
een muziekinstrument, een combinatie van een orgeltje met een clavecimbel, dat
automatisch speelt; 13 Oct. 1627 (oude stijl) wordt door Peter Pampres te Amsterdam
bij notarieele verklaring het recht van prioriteit op deze inventie voor zich gevindiceerd
(Tijdschr. muziekgesch. IV (1894) 54 vlg). 13 April 1635 woonde D. te Alphen (Alg.
ned. Familieblad XII (1895) 37). 8 November 1641 contracteerde hij met
burgemeesteren en schepenen van Goes over den bouw van een orgel in de Groote
Kerk
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aldaar (contract in Rijks-archief te Middelburg); hij woonde toen te Haarlem, waar
blijkens resolutie van burgemeesteren van 9 April 1641 de vinders van het
timmermansgilde hem hadden willen dwingen tot het doen van een gildeproef.
Enschedé

[Diehl, Zegerus Theodorus]
DIEHL (Zegerus Theodorus), geb. 28 Sept. 1849 te Lichtenvoorde, waar zijn vader
predikant was, en overl. 13 Oct. 1907 te Alkmaar. Hij studeerde te Leiden, waar hij
8 Apr. 1876 tot dr. in de wis- en natuurkunde promoveerde op een proefschrift: Over
dialyse en hare toepassing, en was achtereenvolgens leeraar a.d.H.B.S. te Enkhuizen
(1873-76), te Goes (1876-82), te Zierikzee (1882-86), aan het Kon. Instituut voor
de Marine te Willemsoord (1886-90), directeur der H.B.S. te Goes (1890-98), leeraar
a.d.H.B.S. en het gymnasium te Leiden (1898-99), directeur der H.B.S. te Brielle
(1899-1901), directeur der H.B.S. te Sneek en leeraar a. het gymnasium ald.
(1901-03) en directeur der R.H.B. te Alkmaar (1903-07). Te Goes was Diehl tot lid
van het Zeeuwsch Genootsch. der wetenschappen benoemd, te Alkmaar was hij
voorzitter van het Natuur- en letterk. genootsch. ‘Solus nemo satis sapit’, bestuurslid
van het departement der Maatsch. tot Nut v. 't Alg. en voorzitter van het bestuur der
Ambachtsschool. In de Alkmaarsche Courant van 15 Oct. 1907 werd een woord
van hulde aan zijn nagedachtenis gewijd. Als boeken vonden wij van hem vermeld:
Het onderzoek der voornaamste voedingsmiddelen en dranken (1880) en Verkeerd
gespeeld (1882), het laatste een roman, onder het pseudoniem J o h a n v a n
B e v e l a n d geschreven.
Zuidema

[Diepen, Armand]
DIEPEN (Armand), geb. te Tilburg 5 Mrt. 1846, overl. aldaar 23 Febr. 1895, behoorde
tot een aanzienlijk geslacht van industrieelen, dat zich vooral toelegde op het
fabriceeren van uniform-lakens. Hij was de zoon van J a n D i e p e n en M a r i a
H e r m a n s . Behalve als fabrikant maakte hij zich naam als voorvechter voor het
protectionisme. Zijne voornaamste geschriften zijn: Graanrechten, Broodprijzen,
Loon en nog wat Economie (1886); Mr. N.G. Pierson en de Sociale Quaestie
(Gorinch. 1887); Het Arbeidersvraagstuk (1887); Het verslag der Tilburgsche
Wol-Industrie en Hendrik Muller Azn. of Bescherming contra Vrijhandel (Tilb. 1887);
De jongste Uitingen van het Anti-Protectionisme in Nederland (1889); De Waarde
en de Waarde van den Handenarbeid (Gorinch. 1895); De Arbeidswet. Toelichtingen
en Beschouwingen voornamelijk met het oog op de Tilburgsche Wolindustrie.
Zie: B. D i j k s t e r h u i s , Een Industrieel geslacht (1808-1908) (Tilburg 1908).
Meindersma

[Diepenburch, Claes van]
DIEPENBURCH (Claes v a n ), ridder, overl. Aug. 1440, zoon van G i j s k i n v a n
D i e p e n b u r c h en L i j s b e t v a n R e i m e r s w a a l . Hij wordt vermeld als
rentmeester van Kennemerland; sinds 1 October 1426 was hij baljuw en schout van
's Gravenhage, terwijl hij in de memorialen van het Hof van Holland over 1434-40
voorkomt als raad van hertog Albrecht van Beyeren.
In 1386 werd hij beleend met het huis te Diepenburch, gelegen in Maasland in
het ambacht van De Lier en in 1430 met het leen Kortenbosch gelegen aan het
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einde van het Westeinde te 's Gravenhage. Hij huwde A l i j d v a n Z w i e t e n ,
dochter van Boudewijn van Zwieten en Lutgard van Nijenrode. Zij hertr. met E v e r t ,
bastaard van Holland heer v a n H o o g e w o u d e .
Zijn wapen staat vermeld bij S l i c h e r (mss.
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Rijksarchief); zie verder Haagsch Jaarboekje 1896, 258-260; Die Haghe. Bijdragen
en Mededeelingen 1900, 328.
Morren

[Diepholt, Johannes de]
DIEPHOLT (Johannes d e ), rechtsgeleerde, werd magister artium, kanunnik van
de kapittels te Oldenzaal, Amersfoort en Deventer, van het laatste tevens scholaster.
Dan komt hij in 1474 te Bologna, waar hij den doctoralen graad in de beide rechten
verwierf en in 1476 rector der juristen was. In 1482 werd hij tot vicaris-generaal van
den proost van Deventer gekozen, en werd later zelf proost (in een acte van 10
Sept. 1492 treedt hij als zoodanig op). Daarna werd hij kanunnik van St. Jan en was
tal van jaren raad en officiaal van den utrechtschen bisschop. Onder de tot priester
gewijden van 1507 (Archief Aartsb. Utrecht XXIII, 407) vinden wij ‘J o h a n n e s d e
D i e f f h a u t , can. si. Johannis Traject. officialis.’
Zie verder: Archief XXI, 30, 47, 68; F r i e d l ä n d e r e t M a l a g o l a , Acta nationis
Germ. Univ. Bononiensis (Berol. 1887) 218 en 221; J.G.C. J o o s t i n g , Bronnen
kerkelijke Rechtspraak (O. Vad. Rbr. II: 11) 738; S. M u l l e r F z ., Regesten archief
o

der stad Utrecht (Utr. 1896) n . 970 en 1302; J. d e W a l , ms. Maatschappij Ned.
o
letterk. n . 1155, II, 85. Het Album Stud. Aurelian. nat. Germ., 2, vermeldt een
Domkanunnik J o h . d e D i e p h o l t onder het jaar 1459.
van Kuyk

[Diepholt, Jonker Otto van]
DIEPHOLT (Jonker Otto v a n ), of D e f f o l t , gelijk S. Benninghe hem noemt, die
van hem spreekt als van een ‘bastaard van de deffoltsche heeren’, een geoefend
krijgsman uit den aanvang der 16e eeuw, werd door graaf Edzard van Oostfriesland,
die toen te Aurich was, naar de Groningers gezonden, om hen bij te staan tegen de
troepen van George van Saksen, in het begin van 1514 weder in aantocht tegen
hunne stad. Op zijn (Otto's) raad, werden de vestingwerken bij Slogteren en Hoogkerk
verbeterd en in staat van tegenweer gebracht. Toen Diepholt een paar duizend man
onder zijne bevelen had, heroverde hij nagenoeg alles, wat de Saksers reeds
genomen hadden, o.a. de sloten van Farmsum en Oterdum en de kerk te Reide;
uit de laatste plaats werden zij zelfs geheel verdreven. Door dit succes ondervond
het werk van Königstein, door den Keizer tot George gezonden, opnieuw vertraging,
daar hij den Raad van Groningen er toe wilde brengen om Edzard te verlaten.
Slechts tot een wapenstilstand kwam het, maar de strijd werd dra hervat, daar de
partijen te ver van elkaar stonden. Met eene groote macht Groningers, Oostfriezen
en huurlingen trokken Edzard en Diepholt op in de richting van Aduard, waar levendig
geschermutseld werd, doch het klooster in die plaats niet kunnende veroveren,
keerde Edzard, met achterlating van zijn bevelhebber, op het bericht van de nadering
van Hendrik van Brunswijk en van een saksische vloot op de Eems eerst naar
Groningen, daarna naar zijn land terug. In den verderen oorlog heeft Diepholt zich
voornamelijk onderscheiden door zijne krachtige verdediging van Appingedam, dat,
21 Juli 1514, door de troepen van de hertogen van Saksen, Luneburg en Brunswijk
en van von Leisnig en de graven van Bentheim en Stolberg geweldig werd aangetast.
Hardnekkig verdedigden zich, onder Diepholts kranige leiding, de belegerden, een
800 soldaten, gesteund door gewapende burgers en boeren. Op 3 Aug. op drie
plaatsen tegelijk stormend. slaagden de belegeraars, mede ten gevolge van het
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verraad van een zekeren H a n s t e r M o l e n , na herhaaldelijk door het zware
vuur
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en de pekkransen der bezetting en burgers te zijn teruggeworpen, er ten slotte in,
de stad binnen te dringen. Een algemeene slachting werd toen, vooral door de
‘zwarte wacht’, aangevangen. Diepholt zelf werd in zware ketenen geklonken als
een misdadiger gevankelijk naar Medemblik of, volgens anderen, naar Leeuwarden
‘opt huys’ weggevoerd, tegelijk met C o r n e l i s F u n c k v a n A n h a l t , kapitein
van eene compagnie. Na korten tijd is D. uit de gevangenis ontvlucht en bij Edzard
teruggekomen, in wiens dienst hij later, toen de graaf nog voor zijn wegzinkend
gezag in de Ommelanden zocht op te komen, nog een, hoewel vruchteloozen,
strooptocht ondernam (1518). Nog éénmaal ontmoeten we den naam van Diepholt.
Het is bij de capitulatie van Dokkum 27 Aug. 1523 (I kol. 953); Diepholt was toen
n.l. een van de vertegenwoordigers der Bourgondiërs daarbij.
Zie, behalve de oostfriesche, groningsche en friesche kronieken, de schrijvers
van dien tijd. Voornl.: Tegenw. staat der Nederl. XX: Beschr. v. stad en Lande (1793)
296, 304 vlg.; T.D. W i a r d a , Ostfr. Gesch. (Aurich 1792) II, 233, 255, 256; E.J.
D i e s t L o r g i o n , Gesch. Beschr. der stad Groningen (Gron. 1852) I, 365; H.
R e i m e r s , Edzard der Grosze 86, 100 (Abh. und Vortr. zur Gesch. Ostfr. XII-XIV),
ook nog: C.V.V. in Gron. Volksalmanak 1846, 184-185.
Kooperberg

[Dikninge, Arnoldus Wilhelmi, abbas in]
DIKNINGE (Arnoldus Wilhelmi, abbas in), in zijn tijd beroemd rechtsgeleerde, abt
van het benedictijnerklooster Dikninge bij Meppel, meestal daarnaar genoemd. De
tijd, dat hij aan het hoofd dier inrichting stond, is niet zeer juist aan te wijzen. In elk
geval reeds vóór 1400. Het archief bevat een oorkonde van 20 Aug. 1402, waarin
hij als abt ‘A e r n t ’ optreedt. In 1415 wordt een ander als zoodanig vermeld. Acquoy
noemt in Archief Ned. Kerkgesch. VI (1887) 168, in de boekerij van de abdij Egmond
een boek Decretalen met de glosse van Johannes Andree, ‘quod habuit ds.
A r n o l d u s W i l h e l m i monachus Egmondensis ad studium proficiscens’. Is dit
dezelfde, dan is hij vóór 1390 als monnik te Egmond geweest en van daar uit ter
studie gegaan. Hoewel hij zich in adviezen decretorum professor noemt, schijnt hij
slechts Dr. decr. geweest te zijn. Als gezaghebbend jurist werd hij meermalen door
bisschop Frederik van Blankenheim geraadpleegd. Zoo vroeg deze zijn advies over
de aanspraken van den utrechtschen bisschop op Groningen. Verder is van hem
bekend een zeer merkwaardig stuk over het erfrecht van monniken. Een advies van
2 Dec. 1397 over hem voorgelegde vragen betrekkelijk geestelijke genootschappen
en de lectuur van geestelijke boeken - in de volkstaal gesteld - berust in het archief
der stad Keulen. Ook zijn stuk over het erfrecht bestaat in middel-eeuwsch-dietsche
vertaling. Een en ander is uitgegeven door K. H ö h l b a u m in Mittheilungen a.d.
Stadtarchiv v. Köln XIII, 1-27.
Zie verder: J.G.C. J o o s t i n g , Archief der abdij te Dikninge 104; F r e d e r i c q ,
Corpus Docum. Inquis. II, 172 v.v.; J.S. M a g n i n , De voormalige kloosters in
Drenthe (Heerenveen 1846) 29, 49, 69 en 113; G. D u m b a r , Analecta I (Dav. 1719)
48 en 88.
van Kuyk

[Dillenius, Jan]
DILLENIUS (Jan), letterkundige en geschiedkundige, geb. te Maastricht in 1580 en
aldaar overleden 1640. Hij was licentiaat in de beide rechten en schepen van
brabantsche zijde in zijn geboortestad in 1619 en 1622, gezworene in 1618, en
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1624, burgemeester in 1621. Hij schreef twee werken die men gewoonlijk bijeen
o

vindt: 1 .

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

393

Panegyricus serenissimae Isabellae Clarae Eugeniae Hispaniarum infanti et Belgicae
principi scriptus; additae notae, cum exegesi rerum memorabilium a serenissimo
o
archiduce Alberto gestarum; 2 . De origine Francorum eorumque regibus, et
stemmate Habsburgi- Austriacorum archiducum ab his deducto usque ad
serenissimos Albertum et Isabellam nunc regnantes Belgicae principes historicae
Dissertationes.
Zie: Biogr. Nat. de Belgique VI, 75; Lijst van den magistraat (Rijksarch. Maastr.)
enz.
Flament

[Dionysius De Kartuizer]
DIONYSIUS DE KARTUIZER, eigenlijk geheeten v a n L e e u w e n , ook wel:
L e v i s , L e e u v i s , L e e u v e n , L i e u v e , of verlatijnscht: d e L e e u v i s , werd
in 1402 te Rijckel, een gehucht halverwege St. Truiden en Looz, in belgisch Limburg,
geb. en overl. 12 Maart 1472 te Roermond. Zijne ouders waren van goede, misschien
adellijke familie. Het eerste onderricht ontving hij op de school der Lievevrouwekerk
te St. Truiden. Aanstonds gaf hij blijk van ongewone begaafdheid en van dien grooten
ijver, die hem tot het einde zijns levens bij zou blijven. Tot dertien jaar zou hij te St.
Truiden op school hebben gegaan. Hij bezocht daarna de school te Zwolle en heeft
er vermoedelijk kennis gemaakt met Jan Cele, hoofd dier school en vriend van Geert
de Groote. Op achttienjarigen leeftijd klopte hij aan het kartuizerklooster te Zelhem
bij Diest. Maar de constituties der orde eischten den leeftijd van 20 jaar.
Teleurgesteld, maar niet ontmoedigd, vroeg hij opneming te Roermond, waar Albertus
Buer of Buez (kol. 272) toen prior was. Deze wees hem niet af, maar wist hem van
het nut van eenige jaren theologische studiën te overtuigen. Na twee jaar, wanneer
hij den vereischten leeftijd bereikt zou hebben, kon hij worden opgenomen.
Op raad van den prior toog hij dan naar Keulen, om theologie te studeeren.
Volgens eigen bekentenis leefde hij hier geheel voor wetenschap en ijdelen roem.
Hij werd na eene studie van drie jaar tot meester in de schoone kunsten bevorderd,
op verdediging van een proefschrift de Ente et Essentia. In deze beroemde kwestie
verdedigde hij toen de ‘realis distinctio’, terwijl hij later van meening veranderde.
Getrouw aan zijn vroeger besluit, trad Dionysius, thans niet alleen met de kennis
der humaniora, maar ook met die der theologie verrijkt, in het kartuizerklooster te
Roermond. Zijn vriend, den vorigen prior Albertus, trof hij er niet meer aan, daar
deze in dezelfde betrekking te Utrecht aangesteld was. In 1423 begon hij zijn novitiaat
en nam hij zijn doopnaam, Dionysius, ook als kloosternaam aan. Al aanstonds staan
wij voor een bijna onoplosbaar raadsel. Een kartuizer wijdt ongeveer acht uur per
dag aan gebed en geestelijke oefeningen; Dionysius ging nog verder dan de regel
hem voorschreef; men mag gerust op elf of twaalf uur schatten den tijd, dien hij aan
het gebed besteedde. Een belangrijk gedeelte van zijn leven werd in beslag genomen
door ordesbedieningen en eene visitatiereis in Duitschland. Veel tijd moet hij besteed
hebben aan zijne groote correspondentie. Welnu, die man, wiens leven goed besteed
geweest zou zijn, al hadde hij niets anders gedaan dan wat wij zooëven opnoemden,
vond gelegenheid met eigen hand zooveel te schrijven, dat men er vijf en twintig
foliodeelen mee zou kunnen vullen; te schrijven over onderwerpen, lastig en
ingewikkeld, waaruit een reusachtige belezenheid blijkt. Hoe heeft hij dit alles in de
vijftig jaar van zijn religieus leven tot stand kunnen brengen?
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Op het einde van dit welbestede leven, heeft Dionysius, op last van zijn oversten,
eene lijst opgemaakt van wat hij zoo al had gelezen: niet enkel de grootmeesters
der scholastiek, niet alleen de kerkvaders, niet uitsluitend de talrijke summa's,
waaronder de reusachtige, thans nog onuitgegevene van Ulrich van Straatsburg,
maar talrijke commentatoren op het Oude en Nieuwe Testament en philosophen,
zooveel hij er in die dagen maar krijgen kon, heeft hij doorgewerkt. Dat hij, al lezende
aanteekeningen maakte, lijdt geen twijfel, maar ook dan nog kwam zijn fabelachtige
memorie hem goed te stade. Want handschriften koopen, daartoe was het arme
kartuizerklooster te Roermond niet in staat. Wat men er bezat, was afgeschreven
door de monniken zelve, of door Dionysius gebedeld. Niet altijd had hij dus de
gelegenheid, zijn eenmaal afgeschreven excerpten met den contekst te vergelijken
en hadde zijn geheugen hem geene uitnemende diensten bewezen, hij zou zich
ongetwijfeld veel meer hebben vergist.
Dionysius was theoloog en asceet, juister theoloog in dienst der ascese. Hij wilde
geleerd zijn om heilig te worden. Zijn stijl was niet schitterend. Er ligt zekere matheid
over die reusachtige menigte geschriften. Maar hij wilde 't zoo, zijn streven naar
eenvoud bracht hem er toe. Aantrekkelijk in dien rustigen stijl is voorzeker de naïeve
voorstelling en de warmte, die alle levensbeschrijvers in den kartuizer hebben
opgemerkt.
Hoezeer zijn liefde voor gebed en eenzaamheid hem ook noopten te Roermond
verscholen te blijven, de roep zijner geleerdheid, de reputatie, die hij zich al
schrijvende verwierf, voerden hem in het gewoel der vijftiend' eeuwsche wereld
terug. 't Begon hiermee, dat velen hem in zijn klooster kwamen bezoeken en
raadplegen. Gemakkelijker werd dit gemaakt, toen men hem als procurator van het
klooster aanstelde, d.i. met de zorg der tijdelijke belangen belastte; daardoor immers
moest hij van zelf dikwijls met de buitenwereld omgaan. Hooggeplaatste mannen
namen tot hem hun toevlucht: zoo bewerkte hij in 1459 de verzoening van Adolf
van Gelder met zijn vader, zoo werd hij de raadsman en vriend van Brugman en
Cusa. Op verzoek van den eerste stelde Dionysius zijn de Doctrina et Regulis vitae
christianae op, kostbaar ook heden nog, om den stichtenden inhoud en de gegevens
aangaande het leven van toen. Van meer belang is zijn verkeer met Nicolaas van
Cusa. Deze kardinaal was op het eind van 1450 door Nicolaas V belast met een
visitatiereis in Duitschland, ter afkondiging van het jubilee en ter voorbereiding van
een kruistocht tegen de Turken. In September 1451 kwam de kardinaal te Roermond
aan. Cusa was er op uit zich met geleerde en deugdzame mannen uit de streken,
die hij bezocht, te omringen; 't kan ons dan ook niet bevreemden, dat hij Dionysius
in zijn gevolg opnam. De kardinaal en zijn gezelschap reisden uiterst eenvoudig,
maar onder allen muntte Dionysius uit in bescheidenheid. Hij hield niet van de lange
en plechtige ceremonies van ontvangst en afscheid; zijn eerste werk, bij aankomst
in een andere plaats was zich naar een of ander klooster te begeven en daar de
bibliotheek te bestudeeren. Overigens was het ook niet altijd vriendelijkheid, waarmee
Cusa en zijn gevolg werden bejegend. Duitschland was doortrokken met de
conciliaire ideeën van Bazel, wars van verbeteringen in het godsdienstig en
monastiek leven. Ook in Nederland, en met name te Luik, wachtte den kardinaal
geen vriendelijk onthaal; hij werd er niet als legaat erkend en moest onverrichter
zake vertrekken. Bij die gelegenheid onderscheidde onze kartuizer
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zich door de vrijmoedige woorden, die hij den bisschop van Luik toevoegde. Gelukkig
hielden de opgestane luiksche geestelijken het tegen de straffen des kardinaals niet
uit en werd de vrede drie maanden later geteekend. De reis van den kardinaal ging
verder nog naar Brussel, Keulen en Mainz. Of de kartuizer hem ook op deze verdere
reis heeft vergezeld, is niet uit te maken.
Hoe lang het samenzijn van Cusa en Dionysius eigenlijk geduurd heeft, valt niet
met zekerheid te zeggen; zeker niet langer dan eenige maanden. Dan scheidden
beide groote mannen voor het leven; hunne briefwisseling, ten deele bewaard,
getuigt van hun innige vriendschap.
Had Dionysius zich ook al voorgesteld, thans weer de zoetheid van het
contemplatief leven te zullen smaken, zijne benoeming tot rector van een nieuw, te
's Hertogenbosch op te richten klooster, moet die verwachting bitter hebben te leur
gesteld. Hier was alles te doen. Het terrein, aanvankelijk bij schenking aan de
kartuizers afgestaan, bleek ongeschikt; men vond een ander, dat evenwel zoo
moerassig was, dat slechts met de grootste moeite de grond voor het bouwen gereed
gemaakt kon worden; huisraad, voedsel, alles moest door bedelen worden verkregen.
Ten slotte bleek ook het laatste terrein onbruikbaar en juist toen Dionysius door een
visioen, naar hij zelf verhaalt, de plaats had geschouwd, waar God het nieuwe
klooster wilde hebben, werd hij van gebrek en ellende ziek. Zelfs zijn ijzersterk
gestel, zijn hoofd van staal, zijn maag van brons, zooals hijzelf schertsend zeide,
konden tegen zulke ontberingen niet op. Hij vroeg en kreeg verlof terug te keeren
naar zijn geliefd Roermond. Hier sleet hij de laatste jaren zijns levens in gebed.
Merkwaardig einde van zijn loopbaan als schrijver, tevens symbool van zijne oprechte
vroomheid: zijn laatste werk schreef hij over de overweging: de Meditatione. Hij
werd te Roermond begraven.
Een overzicht van Dionysius' werk te geven, staat gelijk met een boek te schrijven.
We moeten daar derhalve van afzien. Overigens zal men in de aangehaalde
litteratuur, vooral bij M o u g e l volledige inlichting aantreffen. Hier is het voldoende,
te wijzen op de hoofdgroepen der door hem geschreven tractaten. Zeven werken
schreef hij over exegese, waaronder een commentaar op de geheele H. Schrift, van
Genesis tot Openbaring. Zes philosofische traktaten stelde hij op, waarvan drie niet
tot ons zijn gekomen. Negentien werken handelen over theologie en canoniek recht,
waarvan er twee verloren zijn gegaan en waartoe behooren de drie merkwaardige
boeken over paus en concilie, die Dionysius doen kennen als aanhanger der
gematigde conciliaire theorie. Van tien polemische geschriften, waaronder die tegen
de Mohammedanen en de simonie, hebben wij er nog acht. Twee van de veertien
liturgische werken zijn nog niet teruggevonden. Drie en dertig traktaten schreef hij
over ascese, vijf er van zijn nog niet ontdekt. Men kan verder nog vijf en twintig
parenetische en sociologische werken noemen, waarvan er vijf, dertien werken over
monastiek, waarvan er twee en zeven varia waarvan er vier verloren zijn gegaan,
om niet te spreken van de dubia. We volstaan met samen te vatten: van Dionysius
hebben wij 109 geschriften over; 25 zijn er nog niet teruggevonden, 6 zijn er
twijfelachtig.
De volledige uitgave zijner werken werd door de Kartuizers in 1896 begonnen en
is thans nog niet voltooid; 14 deelen verschenen te Montreuil s.M. (Monstrolii), 25
te Doornik ter drukkerij van de kartuizerkloosters aldaar.
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In den refter van het oude kartuizerklooster te Roermond moeten drie portretten
van Dionysius hebben gehangen, van de hand van Schumaker. In T h e v e t ,
Pourtraits des hommes illustres, ziet men een afbeelding van hem, afkomstig uit
het kartuizerklooster te Keulen. In de keulsche editie van zijn werken vindt men,
hetzij als titelblad, hetzij achterin, een staand portret, omgeven door een aureool,
den duivel vertredende, of in de rechterhand houdende een nymbus, waarin de
woorden: ‘benedictus Deus in secula’. Aldus staat hij in het eerste deel der nieuwe
editie op blz. 84. Ook komen in de keulsche edities afbeeldingen voor, waarop hij
knielend een boek aan de H. Maagd aanbiedt.
De hoofdbron voor Dionysius leven is het Vita etc. door L o ë r a S t r a t i s , op
nieuw afgedrukt in het eerste deel der nieuwe editie. De oudere literatuur vindt men
volledig opgegeven in: D.A. M o u g e l , Denys le Chartreux, 1402-1472, sa vie, son
rôle, une nouvelle édition de ses ouvrages (Montreuil-sur-Mer 1896). Onder de
nieuwere literatuur noem ik: O. Z ö c k l e r , Dionys des Kartäusers Schrift de
Venustate mundi, in Theol. Stud. u. Kritiken 1881, 636-665; H. W e l t e r s , Denys
le Chartreux, sa vie et ses ouvrages in Public. de Limbourg XIX (1882) 259-370; P.
A l b e r s , Dionysius de Kartuizer en zijne werken in Studiën op godsd. wetenschap.
en lettk. gebied IL (1897) 203-255; de vertalingen van het zooeven genoemde werk
van M o u g e l in het duitsch: Dionysius der Karthäuser 1402-1471, Sein Leben etc.
aus dem franz. mit einigen Ergänzungen etc. (Mühlheim a.d. Ruhr 1898), in het
italiaansch door R. M o n t a g n a n i , Un eminente scolastico troppo dimenticato
(Montreuil s.M. 1898); K. K r o g h - T o n n i n g , Der letzte Scholastiker. Eine Apologie
(Freiburg i.B. 1904), in welk werk hij vooral als theoloog gehandhaafd wordt;
J o s e p h L ö h r , Methodisch-kritische Beiträge zur Geschichte der Sittlichkeit des
Klerus u.s.w. (Münster i.W. 1910), waarin opmerkelijke beschouwingen worden
voorgedragen, over de waarde die Dionysius' mededeelingen aangaande het verval
der zeden hebben; W. M u l d e r , Dionysius de Kartuizer en de conciliairc theorie in
de Katholiek CLXI (1912) 253-281; A. R ö s l e r , Die Schrift des Kartäusers Dionysius:
de Venustate mundi, in Hist. Pol. Blätter CIL (1912) 1 April.
Zie voor zijn portretten: A.M.E. I n g o l d , Essai iconographique sur Denys le
Chartreux in Oud- Holland XIV (1896) 229.
Mulder

[Dirk, van Holland]
DIRK v a n H o l l a n d , waarschijnlijk een bastaardzoon van graaf Willem II of van
een van diens broeders. Hij wordt van 1287 tot 1307 meermalen gemeld als
landcommandeur van de Duitsche Orde te Utrecht en was in 1303 tegelijkertijd
commandeur te Coblentz. Men schrijft aan zijn verwantschap met het gravenhuis
de vele gunstbrieven van Floris V en Willem III ten bate der Orde toe.
Zijn portret, dat wel weinig bewijs van gelijkenis kan vertoonen, hangt in het
Duitsche Huis te Utrecht en werd gegraveerd door Boland voor het te vermelden
o

werk van de Geer (M o e s , Iconographia Batava, n . 2005).
Zie: d e G e e r , Archieven der ridderlijke Duitsche orde (Utr. 1871) LXXVII en de
oorkonden nos. 274, 296, 552, 553 en 601, waarbij te voegen is een stuk in v.
M i e r i s , Charterboek II, 50-51.
Obreen

[Dirk, burggraaf van Leiden]
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DIRK, b u r g g r a a f v a n L e i d e n , waarschijnlijk opvolger van Jacobus (zie art.),
wiens broeder hij was. Hij wordt als burggraaf vermeld in 1243 en 1245. In 1251
reeds komt Christina
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(kol. 304) als burggravin voor; waarschijnlijk was zij zijne dochter.
2

Zie: B l o k , Gesch. eener Holl. stad I, 18.
Obreen

[Dispa, Johannes Franciscus]
DISPA (Johannes Franciscus), vicaris-generaal van het bisdom Roermond, geb. te
Roermond 1691 en overl. aldaar 3 Juli 1778. Hij werd priester gewijd 8 Dec. 1714
en was secretaris van bisschop d'Ongnies, toen de abdis der Munsterkerk te
Roermond hem 13 Febr. 1718 tot pastoor van Aldekerk (in Pruisen) benoemde. 18
Mei 1720 kreeg hij het personaat van Sevenum en werd 16 April 1721 tot scholaster
benoemd, na kort tevoren tot gegradueerd kanunnik te zijn gekozen. (Hij was
licentiaat in de godgeleerdheid van de keulsche universiteit). 16 Maart 1743
benoemde Maria Theresia hem tot kapittel-deken. 16 Aug. 1741, na het overlijden
van bisschop Sanguessa, werd hij tot vicaris-capitularis gekozen en tevens officiaal,
wat hij bleef tot de benoeming van bisschop van Werbrouck of liever tot zijn
inbezitneming des bisdoms, wat door Dispa geschiedde 16 Sept. 1743. Ook tijdens
de afwezigheid van den bisschop was Dispa meermalen vicaris-generaal.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. Bisdom Roermond II, 112; III, 555-566 en daarna passim.
Flament

[Doedes, Gualtherus]
DOEDES (Gualtherus), geb. 10 April 1845 te Hall bij Zutphen, overl. te Velzen 31
Jan. 1876, zoon van den volg. en Wilhelmina Kemink, die hij op 17-jarigen leeftijd
verloor. Hij bezocht het Erasmianum te Rotterdam en werd daarna leerling van het
gymnasium te Utrecht, waar hij ook in de theologie studeerde. Hij huwde met mej.
A.C. S w e l l e n g r e b e l , die hij spoedig door den dood verloor en werd 2 Nov. 1869
door zijn vader te Bieselinge bij Goes in zijn ambt bevestigd. Het optreden van Dr.
Kuyper maakte diepen indruk op hem. Van nu af aan stond bij hem vast, dat de kerk
radikaal moest worden hervormd. De vrijmaking van de kerk uit het Ned. Herv.
kerkgenootschap stond sedert met groote letters in zijn program. Hij had tevens een
vurige bewondering opgevat voor Mr. Groen van Prinsterer, met wien hij in drukke
briefwisseling trad en persoonlijk kennis maakte. Aan de meerdere verbreiding van
zijn denkbeelden wijdde Doedes zelfs een deel van zijn kracht. In de Stemmen voor
Waarheid en Vrede van 1871 en 1872 gaf hij een drietal overzichten van de
Nederlandsche Gedachten. In April 1873 verwisselde hij Bieselinge met Velsen. In
1875 verscheen zijn Wijziging der gedragslijn op kerkel. gebied, brief aan Dr. A.
Kuyper. Tot de uiterste consequentie werd daarin het denkbeeld ontwikkeld om
allen die van de Geref. gezindheid waren te doen optreden in volkomen isolement
van alle andere kerkelijke partijen om de kerk te ontslaan van de synodale
organisatie. In April 1875 hertrouwde hij met J o h a n n a K e t e l a a r te Rotterdam.
De Brightonbeweging greep hem machtig aan. Een korte ongesteldheid sleepte
hem ten grave.
In het archief Groen zijn 37 brieven van hem.
Zijn portret met levensschets door A.W. B r o n s v e l d in: Ter Gedachtenis, zes
leerredenen van G. D o e d e s (Amst. 1876.)
Wumkes

[Doedes, Jacobus Isaac]
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DOEDES (Jacobus Isaac), geb. 20 Nov. 1817 te Langerak, waar zijn vader predikant
was, overl. 19 Dec. 1897 te Utrecht. Hier studeerde hij van 1834-1841, toen hij tot
doctor in de godgeleerdheid werd bevorderd na verdediging eener dissertatie de
Jesu in vitam reditu. 9 Juli 1843 werd hij predikant te Hall bij Zutfen, en 5 Sept. 1847
te Rotterdam, waar hij werkzaam bleef tot
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dat hij in 1859 als opvolger van den hoogleeraar Bouman naar Utrecht trok. Zijne
inaugureele oratie de Critica studiose a theologis exercenda gaf aan de Génestet
stof voor een zijner leekedichtjes (XXX).
Hem was opgedragen het onderwijs in de exegese van het N.T., encyclopedie
en theologia naturalis. Vooral de eerste bezat zijne liefde, en een zijner leerlingen
getuigde: ‘hij heeft ons een exegetisch geweten gegeven’. In 1844 had zijne door
Teyler's Genootschap met goud bekroonde verhandeling over de Tekstcritiek des
N.V. het licht gezien.
Zijn theologisch standpunt werd door hem in de Inleiding tot de leer van God en
De leer van God omschreven als het supranaturalistisch theïsme. In verscheidene
polemische geschriften heeft hij zich tegen de moderne theologie verzet; en ook in
den kerkelijken strijd tegen de moderne richting, waartoe zijn lidmaatschap van de
Synode hem mede de gelegenheid bood.
Van groote beteekenis is zijne werkzaamheid geweest voor de waarde en het
gebruik van ‘zeldzame boeken’; vooral wat hij gegeven heeft op het gebied der
nederlandsche bijbeluitgaven. Met zijn ambtgenoot v a n O o s t e r z e e e.a.
redigeerde hij sinds 1845 de Jaarboeken voor wetenschappelijke theologie, tot 1858,
toen zij onder den titel Nieuwe Jaarboeken verschenen onder redactie van Dr. D.
H a r t i n g (tot 1863). Behalve een werk over den Heidelbergschen catechismus in
zijne eerste levensjaren in 1867 gaf hij in 1880 eene beschouwing over De Ned.
Geloofsbelijdenis en de Heid. catechismus als belijdenisschriften der N.H. kerk.
20 Nov. 1887 bereikte Doedes den 70-jarigen leeftijd, zoodat hij het volgende
jaar afscheid moest nemen van zijne betrekking; maar uit de lijst zijner geschriften
blijkt, dat de emeritus steeds werkzaam bleef.
In 1843 huwde hij W i l h e l m i n a K e m i n k , die in 1862 hem ontviel; vier jaren
later hertrouwde hij met C a t h a r i n a v a n L o e n e n , wed. van Dr. W.C.L.
Clarisse.
In 1873 werd hij andermaal weduwnaar. Ook vele zijner kinderen gingen hem in
den dood voor, de meeste op jeugdigen leeftijd; twee zoons zijn in voorg. en volg.
art. besproken.
Doedes' portret is gelithographeerd door M. Miechielsen.
Eene lijst van zijne geschriften is geplaatst achter de levensbeschrijving door G.H.
L a m e r s in Levensb. Letterk. 1898, 87. Zie verder Doedes' eigene Biografische
herinneringen, en J. H e r d e r s c h e ê , De modern-godsdienstige richting in
Nederland.
Herderscheê

[Doedes, Nicolaas Dirk]
DOEDES (Nicolaas Dirk), geb. te Rotterdam 9 Mei 1850, overl, te Utrecht 29 Juni
1906, zoon van den voorg. en Wilhelmina Kemink, genoot voorbereidend onderwijs
te Rotterdam en Utrecht, waar hij ook in Sept. 1868 als theol. student werd
ingeschreven. Maar zijn geloofsovertuiging dwong hem deze studie in 1872 op te
geven; hij bereidde zich daarna voor tot het afleggen van het examen geschiedenis
M.O., dat hij in 1874 met goed gevolg deed. Hij was daarna als journalist werkzaam,
totdat hij 1 Nov. 1880 optrad als leeraar in de geschiedenis aan de R.H.B.S. te
Leeuwarden, welk ambt hij tot einde 1900 heeft bekleed. Hij was 17 Mei 1877
gehuwd met W.J.J.M. C l a r i s s e , die 9 Juni 1907 te Utrecht stierf.
Doedes was een man van fijn oordeel en uitgebreide belezenheid, van geestelijke
zelfstandigheid en grooten wetenschappelijken aanleg; hij miste evenwel volharding;
vandaar dan ook,
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dat hij niet heeft gegeven, wat zijn rijke aanleg beloofde. Hij heeft zeer veel over de
meest uiteenloopende onderwerpen geschreven; afzonderlijk verschenen alleen
zijn leerboeken Volken en hoofdpersonen. Schets der algemeene geschiedenis
(Leeuwarden 1887, herdr. 1889, 1893, 1900); De Nederlanders. Een schets onzer
vaderlandsche en koloniale geschiedenis (Leeuw. 1890, herdr. 1898, 1901); Kort
overzicht der algemeene geschiedenis (Gron. 1894, herdr. 1900), die terecht zeer
werden gewaardeerd.
Zie: J.C. C o s t e r u s in Levensb. Lett. 1907, 73 vlg.
Brugmans

[Does, Charles van der]
DOES (Charles v a n d e r ), geb. te Amsterdam 6 Maart 1817, overl. te 's
Gravenhage 30 Jan. 1878, pianist, directeur der haagsche muziekvereenigingen
Polyhymnia, Caecilia en de Maatschappij ‘De toekomst’, was van 1838 tot 1874
werkzaam als hoofdonderwijzer voor het pianospel aan de koninklijke Muziekschool
aldaar. In de laatste jaren van zijn leven was hij pianist van Z.M. den Koning en
commissaris van Zr. Ms. pensionnaires. Zijn opera's L'esclave du Camoëns en La
trompette de Monsieur le Prince werden in 1850 en 1851 opgevoerd door de fransche
opera te 's Gravenhage.
Zie: Caecilia 1873, 164; 1874, 145; 1878, 39; V i o t t a , Lexicon der toonkunst I,
440; Die Haghe 1904, 413.
Enschedé

[Does, Johan Hendrik van der]
DOES (Johan Hendrik v a n d e r ), geb. 1 Dec. 1727 te 's Gravenhage, overl. te
Rotterdam 14 Sept. 1781 en te Schiedam begraven, was een zoon van Mr. J o h a n
v a n d e r D o e s , raadsheer in den Hoogen Raad van Holland, Zeeland en
Westfriesland, thesaurier-generaal der Unie, en van C o r n e l i a v a n d e r H e i m ,
een dochter van A d a m v a n d e r H e i m en A n n a v a n B o c h o l t . Hij werd
26 Juli 1745 student te Leiden (met onjuisten leeftijd in het gedrukte Alb. Stud.) en
promoveerde aldaar in de rechten. 18 Nov. 1748 als poorter geëed te Rotterdam,
werd hij in 1759 daar tot lid der vroedschap gekozen, welk ambt hij tot zijn dood
bekleedde. Verder vermelden wij van hem, dat hij sinds 1760 herhaaldelijk
gedeputeerde ter dagvaart was, burgemeester in 1780 en van 1768-1775 lid van
het college der admiraliteit van Zeeland. Ook was hij van 1774-1781 hoogheemraad
van Schieland en sinds 1780 bewindhebber der O.-I.C. van de kamer Rotterdam.
Hij was heer van Goudswaard en huwde 12 Nov. 1759 met J a c o b a P r i n s , wed.
van G e r a r d S c h e p e r s .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. II, 159; Jaarb. Ned. Adel, 1892/3,
46.
Moquette

[Doesburgh, Mr. Hendrik Gerard van]
DOESBURGH (Mr. Hendrik Gerard v a n ), zoon van den volg. en Anna Wilhelmina
de Vries, geb. 13 Maart 1836 te Rotterdam overl. 14 Dec. 1897 te Voorburg; geh.
20 Juni 1873 te Helder met J a c q u e l i n e Z u r M ü h l e n . Hij bezocht het
erasmiaansch gymnasium te Rotterdam, kwam als theol. stud. te Leiden aan (6 Juli
1854), promoveerde aldaar 7 Juni 1862 tot dr. in de beide rechten, trad in de
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rechterlijke macht als ambtenaar van het openbaar ministerie bij de kantongerechten
te Amsterdam, werd later commissaris van politie en hoofdcommissaris van politie
aldaar tot 1 Maart 1894. Hij nam een werkzaam aandeel aan de reorganisatie der
politie en onderscheidde zich bij verschillende gelegenheden als bij Palingoproer
enz.
de Vries van Doesburgh

[Doesburgh, Ds. Herman Gerrit Jacobus van]
DOESBURGH (Ds. Herman Gerrit Jacobus v a n ), zoon van Ds. J a c o b u s v a n
D o e s b u r g h en H e n d r i n a G e r a r d i n a v a n d e n B e r g h , geb. 7 Febr.
1800 te Heerewaarden,
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overl. 17 April 1874 te Rotterdam; geh. 23 Mei 1827 te Edam met A n n a
W i l h e l m i n a d e V r i e s uit het bekende enkhuizensche geslacht. Op 15-jarigen
leeftijd te Utrecht als student ingeschreven werd hij in 1820 met goud bekroond voor
de beantwoording der prijsvraag Quaenam et qualis sit φιλεχϑϱία quam commendant
Jesus et apostoli, uitgeschreven door de groningsche academie (in Ann. acad. Gron.
1820-21). Hij was achtereenvolgens predikant, in 1823 te Neerlangbroek, in 1827
te Schiedam en 1830-65 te Rotterdam, lid en voorzitter der Synode van de ned.-herv.
Kerk 1851-1859, bestuurder van het Ned. zendelinggenootschap en
Bijbelgenootschap, oprichter der vereeniging ‘Nederig en menschlievend’ te
Rotterdam.
Hij schreef o.a. eene Aanprijzing der Bijbelverspreiding (Rotterdam, 1845) en gaf
in 1868 te Amsterdam met J.J. P r i n s en W. M u u r l i n g in opdracht van de
Algemeene Synode eene nieuwe overzetting uit den grondtekst uit van het Nieuwe
Testament.
Van Doesburgh was een beschaafd, zelfstandig, welsprekend en, door zijn
vermogen daartoe in staat gesteld, zeer liefdadig voorganger der gemeente.
Er bestaat van hem een steendrukportret op rijpen leeftijd, door S. Altmann 1869.
Zie de periodieken bij gelegenheid van zijn overlijden en G.J. M u l d e r ,
Levensschets (Rott. 1881) 305.
de Vries van Doesburgh

[Doesburgh, Dr. Thade van]
DOESBURGH (Dr. Thade v a n ), zoon van den voorg. en Anna Wilhelmina de Vries,
geb. 2 April 1828 te Schiedam, overl. 19 April 1895 te Rotterdam; geh. 28 Maart
1860 te Kralingen met G e n i a J a n n e t t a W e y s . Na het erasmiaansch
gymnasium te Rotterdam bezocht te hebben, studeerde hij te Utrecht en
promoveerde aldaar in 1855 tot doctor in de natuurwetenschappen op eene
dissertatie de Colorum Mixtione et Dimensione. Hij was directeur van het Bataafsch
Genootschap der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam, directeur der
lichtfabrieken aldaar, bestuurslid van de ambachtsschool en academie van beeldende
kunsten en technische wetenschappen te Rotterdam, lid van bijna alle provinciale
wetenschappelijke genootschappen en correspondeerend lid van de Société
Académique de Cherbourg, lid van het Kon. Instituut van Ingenieurs, van den raad
der gemeente Kralingen en adviseur van verschillende maatschappijen; ouderling
der waalsche gemeente te Rotterdam. In 1871, bij het dreigend choleragevaar,
voorzag hij de gemeente Rotterdam van gezuiverd drinkwater volgens eene door
hem sedert 1867 toegepaste methode en omstreeks dien tijd werkte hij krachtig
mede aan de voorbereidende werkzaamheden voor de wet op den ijk der gasmeters.
Hij hield uitgebreide correspondentie met zijne utrechtsche vrienden de professoren
Buys Ballot en G.J. Mulder. Hij gaf o.a. in het licht: Ligchamelijke en bolvormige
driehoeksmeting; en zijne bewerking van G a n o t s Handboek der Natuurkunde
beleefde zes drukken. Hij wordt genoemd de vader van de meer wetenschappelijke
opvatting der gasindustrie hier te lande en hij vormde een school van leerlingen in
dit vak. Zijn olieverf-portret bevindt zich in de collectie van Directeuren van het
Bataafsch Genootschap te Rotterdam.
Zie over hem de dagblad-artikelen en periodieken bij gelegenheid van zijn
overlijden en G.J. M u l d e r , Levensschets (Rott. 1881) 305.
de Vries van Doesburgh

[Dompselaer, Harman van]
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DOMPSELAER (Harman v a n ), geb. omstreeks 1534, overl. te Amersfoort 1607
of later, zoon van
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A n t h o n y (in de Ridderschap der Veluwe) en van M a r g r i e t L o d e w y x
H e n d r i k s d r . te Amersfoort. Hij was raad te Amersfoort 1569 enz.; schepen 1578
enz.; vijve 1579; burgemeester 1587, 91, 92, 99, 1607. Hij en zijn zwager Peter van
Dam (I kol. 681) behooren vermoedelijk tot de voormannen der beweging, waarbij
Amersfoort in Maart 1579 tot het protestantsch geloof overging en tot de Unie van
Utrecht toetrad. Hij werd ook door Amersfoort gecommitteerd om de Unie namens
die stad te ‘beteekenen’ (24 Maart 1579) en werd sedert dien tal van malen naar
Utrecht afgevaardigd, om den nieuwen gang van zaken te helpen bevorderen of
voor de belangen van Amersfoort op te komen. Ook bij de overname van de St.
Joriskerk te Amersfoort door de Protestanten trad hij handelend op. Hij was gehuwd
met J o h a n n a v a n D a m , dr. van P i e t e r v.D., raad en schepen te Amersfoort,
en Maria Verburgh (kol. 336). Eene genealogie van Dompselaer berust bij den
Hoogen Raad van Adel (coll. van Spaen, deel V).
van Dam van Isselt

[Doorenbos, Willem]
DOORENBOS (Willem), 28 Mei 1820 te Deersum in Friesland geb. en 18 Febr.
1906 te 's Gravenhage overl. Zijn vader was predikant, en stierf reeds in 1827; de
weduwe, M a r t h a D o o r e n b o s , geb. L i e f s t i n g , vestigde zich toen voor de
opvoeding harer kinderen te Groningen, waar de 7-jarige Willem (hij was de zevende
van de 12) ter school werd gedaan bij meester Rijkens. Reeds op zijn 12de jaar kon
hij naar 't gymnasium gaan, op zijn 16de (in 1835) werd hij student, ingeschreven
voor de theologie. In '38 ging hij van Groningen naar Franeker, om Prof. Juynboll's
colleges in de oostersche talen te kunnen volgen, en toen deze hoogleeraar het
volgend jaar te Leiden benoemd werd, trok ook Willem Doorenbos daarheen. In
1840 keerde hij naar Groningen terug. Oostersche talen, vooral het Hebreeuwsch
en Arabisch, bleven ook hier zijn lievelingsstudiën; zijn medestudenten noemden
hem ‘den knappen Arabier’. Inmiddels was hij van de theologie naar de letteren
overgegaan en rekte zijn academische studiën (de kinderen bleken bij den dood
der weduwe niet onbemiddeld te zijn) tot 1844, zoodat hij ruim 9 jaren student
gebleven is, zonder zijn tijd te verspillen. 21 Dec. van laatstgenoemd jaar
promoveerde Doorenbos ‘summa cum laude’ tot dr. in de letteren op een dissertatie:
de Moribus Creontis qualem descripsit Sophocles. In 1845 werd hij rector der
latijnsche school te Zaandam, in 1851 trad hij in het huwelijk met A n t o i n e t t e
P a u w , die hem 6 kinderem schonk, en nog in ditzelfde jaar werd hij tot rector van
het gymnasium te Winschoten benoemd, als opvolger van den naar Assen vertrokken
M.J. Noordewier. 10 jaar is Doorenbos te Winschoten gebleven, al dien tijd kampende
met buitengewoon moeilijke levensomstandigheden. De laatste 5 of 6 jaren was hij
er tevens redacteur van de Nieuwe Winschoter Courant. In 1861 vertrok hij naar
den Haag, waar hij medewerker werd, later redacteur, van het toenmaals vrijzinnige
Dagblad voor Zuid- Holland en 's Gravenhage. Weldra werd hij hier ook vaste
medewerker aan den Nederl. Spectator, in welk blad hij sedert 1865 een lange reeks
Bibliofagieën heeft geschreven, onder den schuilnaam K e e r o m , die zeer de
aandacht trokken: meerendeels boekbeschouwingen vol tintelend vernuft. Van den
Haag vertrok Doorenbos in 1865 naar Amsterdam, waar hij door den invloed van
Thorbecke tot leeraar in de ned. letterkunde en geschiedenis aan de H.B.S. met
5-jar. cursus was benoemd. Tot 1881 is hij hier gebleven, in steeds ruimeren
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kring zijn kennis ten beste gevende. Zoo hield hij er in ‘Felix Meritis’, zijn bekende
voordrachten over geschiedenis, die zeer druk bezocht werden en door E l i s e
H a i g h t o n in het licht werden gegeven onder den titel Voorlezingen over
geschiedenis van Dr. W. D o o r e n b o s , 4 dln. (1872-75). Ook schreef hij hier veel
in het Weekblad de Amsterdammer (meestal onder de initialen O.P.), in Onze Tolk,
in de Portefeuille en in de Amstelbode (gewoonlijk met D i x i onderteekend). Het
was tijdens zijn verblijf te Amsterdam dat van Doorenbos de bezielende invloed is
uitgegaan op de letterkundige generatie van 1880, aan 't hoofd waarvan Willem
Kloos, Albert Verwey, Jacques Perk en Frank van der Goes stonden.
Op ruim 60-jarigen leeftijd gepensionneerd, begaf Doorenbos zich in 1881 met
zijn gezin naar lxelles bij Brussel, waar hij veel is blijven werken, doch van waar hij
na eenige jaren naar den Haag terugkeerde, opnieuw de vruchten zijner studie aan
den Ned. Spectator e.a. geschriften ten beste gevende.
Doorenbos was een man van buitengewone talenten, ervaren in oude en nieuwe
letteren als weinigen. Zij, die hem gekend hebben in de bruisende kracht van zijn
leven, zullen niet licht dien geestigen kop met zijn fijne gelaatstrekken en gloedvolle
oogen vergeten. Bescheiden in zijn optreden, was hij een vijand van aanmatiging
en uitwendig vertoon, een vriend van al wat waar was, eenvoudig en echt. Van zijn
geschriften noemen wij hier nog: Het doel van het gymnasiaal onderwijs (1854);
Petrarca, de profeet van het humanisme (1860); Handleiding tot de geschiedenis
der letterkunde, vooral van den nieuweren tijd, 2 dln. (1869-71; 2de dr. 1882) en
Pieter Cornelisz. Hooft, een feestrede uitgesproken bij gelegenheid van Hooft's
300sten verjaardag (1881).
Zie: Ned. Spect. 1906, 57 en de levensschets van E l i s e H a i g h t o n in dien
jaarg. bl. 108, 113, 121, 129 en 137; ook de schets van F. v a n d e r G o e s in
Woord en Beeld 1901, 136, ter begeleiding van het bekende mooie portret van D.
door Haverman.
Zuidema

[Doorman, Johannes Diedericus]
DOORMAN (Johannes Diedericus), geb. te 's Gravenhage 15 Mei 1865, overl. te
Leiden 9 Nov. 1898. In Juni 1890 bevorderd tot arts, is hij later opgetreden als
inwonend assistent in het academisch ziekenhuis te Leiden op de afdeeling van
den hoogleeraar in de verloskunde, H. Treub. In April 1892 werd hij, terwijl hij als
geneeskundige te Leiden gevestigd was, benoemd tot uitwonend assistent van
denzelfden hoogleeraar, waarbij hem werd opgedragen de studenten behulpzaam
te zijn in de verloskundige polikliniek en bij de oefeningen op het phantoom. 6 Febr.
1893 promoveerde hij cum laude tot doctor in de geneeskunde na verdediging van
een proefschrift, getiteld: De vasthechting van de kiemblaas aan den uteruswand
bij het konijn (Leiden 1893). Tot in het jaar 1897 bleef hij als uitwonend assistent
werkzaam en bij het neerleggen van deze betrekking mocht hij den dank van de
studenten ontvangen voor de wijze, waarop hij zijne moeilijke taak had waargenomen.
Op wetenschappelijk gebied leverde hij verschillende bijdragen:
Een tumor in het ligamentum rotundum in Ned. Tijds. v. Verloskunde en
Gynaecologie III (1891) 165; Casuistische bijdragen, ibid. IV (1892) 16; De
behandeling van ruptura uteri durante partu, ibid. V (1894) 40; Ruptura uteri durante
partu, ibid. V (1894) 281; Conservatieve sectio caesarea met verwijdering van een
in het kleine bekken ver-
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groeid subsereus fibromyoma uteri in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1895, II, 620;
Synclitisme en asynclitisme van den schedel op de bekkeningang in Ned. Tijds. v.
Verlosk. en Gynaec. VI (1895) 225; De vasthechting van de kiemblaas aan den
uteruswand van het konijn, ibid. VII (1896) 25; Baring bij een algemeen te klein en
in de dwarse afmeting vernauwd scoliotisch bekken in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1898,
I, 886.
Simon Thomas

[Doornbos, Jan]
DOORNBOS (Jan), leeraar a.d.R.H.B. en arr.-schoolopziener te Assen, geb. 19
Apr. 1835 te Holwierde, prov. Groningen, en overl. 25 Juli 1895 te Assen. Hij ontving
zijn opleiding tot onderwijzer op de kweekschool van B. Brugsma, behaalde eerst
den 4den, 3den en 2den rang, later ook de acten van bekwaamheid voor
landbouwkunde, voor wis- en natuurkunde (art. 72 der wet op 't L.O. van 1857) en
voor boekhouden M.O. en was achtereenvolgens hoofdonderwijzer te Zijldijk, gem.
't Zand (1859), lector in de wis- en natuurkunde aan de latijnsche school te Hoorn
(1861), leeraar in diezelfde vakken aan 't gymnasium te Assen (1862), leeraar in
de wiskunde en het boekhouden a.d.R.H.B. ald. (1868) en schoolopziener in het
arrondissement Assen (1880). De beide laatstgenoemde betrekkingen heeft hij
waargenomen tot zijn dood.
Van Doornbos' geschriften noemen wij: Leesboek over de landbouwkunde (1865);
Java en zijne bewoners (1878) en Huisboek voor den landman (1890). Geruimen
tijd was hij ook redacteur van de Nieuwe Drentsche Courant.
Zuidema

[Doorninck, Mr. Martinus van]
DOORNINCK (Mr. Martinus v a n ), geb. te Deventer 27 Juli 1775, overl. aldaar 7
Juni 1837, was zoon van Mr. D a m i a n J o a n v a n D o o r n i n c k en van
W i l h e l m i n a E l i s a b e t h M e c h t e l d V i j f h u i s . Hij huwde te Deventer 28
Juli 1805 A d r i a n a M a r i a L a m b e r t s , geb. te Deventer 30 Juli 1785, overl. te
Olst 20 Dec. 1857, dochter van J a n en van J o h a n n a v a n D u r e n . Na 20 Dec.
1796 aan de universiteit te Leiden tot doctor in de rechtswetenschap te zijn
gepromoveerd, keerde hij naar zijn vaderstad terug, waar hij reeds in 1798 tot lid
van de municipaliteit werd gekozen; bij de politieke verandering in 1802 kreeg hij
een plaats als gecommitteerde uit de burgerij, welke betrekking hij in 1808 met die
van vroedschap verwisselde; tot zijn dood toe bleef hij lid van den stedelijken raad,
terwijl hij van 1831-1837 burgemeester van Deventer was. Voorts was hij van
1820-1824 en van 1829-1837 lid van de Provinciale Staten van Overijsel en eenige
jaren gedeputeerde en van 1824-1827 lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal. In al die openbare betrekkingen legde hij groote kennis en ijver
aan den dag.
Reeds van den beginne van zijn intrede in de maatschappij had de gesteldheid
der dijken en wateren in den omtrek van Deventer zijn bijzondere aandacht
getrokken; hij had als heemraad van Salland, waartoe hij in 1798 gekozen werd,
de gelegenheid om zich in bijzonderheden op de hoogte te stellen. Toen dan ook
in 1805 het Departementaal bestuur van Overijsel een prijsvraag uitschreef over de
beste wijze, waarop de afkoop der bijzondere dijkplichtigheid van de dijken langs
den IJsel, behoorende tot de Zallandsche en Brixkampsche Schouwen en het
brengen van deze onder één directie konde plaats vinden, had van Doorninck het
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geluk, dat zijn antwoord met de gouden medaille bekroond werd. Hij was zegt een
tijdgenoot: ‘de vraagbaak van allen en werd overal gebruikt, waar het belangen van
dezen aard gold’. Bij Kon. Besl. van 20 Juni
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1810 n . 4 werd hij benoemd tot president der ringcommissie, ingesteld tot beheer
der dijken, in den ring van den Beneden-IJsel.
Als burgemeester van Deventer richtte hij in de eerste plaats zijn aandacht op
een goede, overzichtelijke administratie der geldmiddelen; alle van vroeger
ingeslopen misbruiken werden streng geweerd. Zooveel de geldelijke middelen het
toelieten, werden openbare werken uitgevoerd en in de zes jaren van zijn bewind
werden talrijke verbeteringen en verfraaiingen aan straten en openbare gebouwen
aangebracht. Het onderwijs lag hem na aan het hart: zoo kwamen onder zijn bestuur
o.a. de kleine-kinderscholen tot stand, terwijl hij zeer ijverde voor een betere inrichting
der armenscholen. Van Doorninck was een grondig kenner van de oude geschiedenis
van Overijsel en van Deventer en ordende met Mr. A.G. Besier een deel van het
deventer archief. Zijn met veel zorg en kennis verzamelde muntenkabinet telde vele
zeldzame exemplaren.
Hij was lid van het koninkl. genootschap Concordia te Brussel, van de Mij. der
Nederl. Letterkunde te Leiden en van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van
kunsten en wetenschappen.
Hij schreef: Verhandeling over de voet en wijze, waarop de dijken onder de
Zallandsche en Brixkampsche Schouwen behorende, onder ene directie konden
worden gebragt en de dijkplichtigheid afgekocht (Deventer 1807); Aanmerkingen
op het ontwerp van afleiding van den Rijn langs den IJssel en door de Provincie
Overijssel (Deventer 1828); Memorie van den Raad der stad Deventer over het
Rapport aan Z.M. den Koning uitgebragt door de Commissie tot onderzoek der
Beste Rivierafleidingen (Deventer 1828); Gedenkpenningen en munten uit de
penningkas van een liefhebber der hedendaagsche penningkunde te Deventer
(1833).
Zie: W.H. C o s t J o r d e n s in Jaarboekje voor de Provincie Overijssel 1838, 15;
Deventer Courant 9 Juni 1837; Handelingen Letterk. 1837, 49-51; P.N. v a n
D o o r n i n c k , Oorkondenboek van het geslacht Doorninck (1895) 591, 603, 607
en 608.
H. Kronenberg

[Dopff, Willem Jacob Frederik baron von]
DOPFF (Willem Jacob Frederik baron v o n ), generaal in staatschen dienst, geb. te
Nedercanne 27 Febr. 1721, overl. te Amsterdam 30 Juli 1794. Hij was de zoon van
F r e d e r i k C h a r l e s v o n D o p f f e n van C o r n e l i a C l a r a H u y s s e n
v a n K a t t e n d y k e . Hij was eigenaar van een regiment infanterie, eerste adjudant
van den stadhouder Willem V en commandant van de stad Amsterdam. 9 Februari
1755 huwde hij met jvr. S e y n e A n n a E l i s a b e t h v a n B o r s s e l e n v a n
der Hooge.
Zie: E. P o s w i c k , Notice historique sur la seigneurie de Nedercanne, près de
Maestricht.
Dyserinck

[Dorp, Jacob van]
DORP (Jacob v a n ), geb. omstreeks 1518, broer van den volgende. Hij wordt in
1563 en 65 vermeld als schout van Monster en daarna als vroedschap van 's
Gravenhage tusschen de jaren 1544-85, weesmeester van 1571-72 en 1577-78 en
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burgemeester van 's Gravenhage omstreeks 1575-80. 28 Febr. 1557 ontving hij
admissie van het Hof van Holland als notaris aldaar. Hij huwde C l a e r k e n C o e n s .
Zie: Transportreg. 's Gravenhage 1568 fol. 189; Die Haghe, Bijdr. en Meded.
1902, 360.
Morren

[Dorp, Jan van]
DORP (Jan v a n ), zoon van W i l l e m v a n D o r p . Hij was van 1540-42 schepen,
tusschen de jaren 1550-70 vroedschap van 's Gravenhage, en van 1557-59
kerkmeester van de St. Jacobskerk aldaar.
Hij huwde G e e r t g e n of G e e r t r u i d S o n d e r d a n c x W i l l e m s d r . Zijn
kinde-
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ren zijn: Willem (die volgt), G e e r t r u i d geh. met D i r c k M i n n e s a n c k ,
deurwaarder van 't Hof van Holland; M a r i t g e n geh. met T h o b i a s J a n s z .;
o

o

B e a t r i s geh. 1 . met T h i e l m a n B l o c k G e r r i t s z ., verver te Delft en 2 . met
G e r r i t J a n s z . D e l f t ; A n n e k e n geh. met W i l l e m v a n B r o n c k h o r s t
N i c o l a a s z ., brouwer te Delft en T r i j n t g e n geh. met A e r n t H e y n r i c x s z .
v a n S t o c k u m , brouwer te Delft.
Zie: Transportreg. 's Gravenhage 10 Juli 1571 fol. 68 vs., 9 Juni 1572 fol. 104, 2
April 1582 fol. 110 vs., en 30 Jan. 1587 fol. 269; d e R i e m e r , Beschr. v. 's Grav.
III, 108 e.v.
Morren

[Dorp, Willem van]
DORP (Willem v a n ), zoon van den voorg. en Geertgen Sonderdancx, was schout
van Delft en baljuw en dijkgraaf van Delfland. Hij huwde L i j s b e t h v a n d e r
W o l f . v.d. A a p. 284 verwart hem waarschijnlijk met een naamgenoot.
Zie: Transportreg. 's Gravenhage 30 Mei 1577 fol. 293 en 2 April 1582 fol. 110.
Morren

[Dou, Florentius]
DOU (Florentius), of D o u w , geb. te Leiden in 1647, begr. aldaar 1 Dec. 1703, zoon
van den landmeter Johannes D. (1) en Catharina Thier (kol. 408), werd 11 Apr. 1659
als student ingeschreven te Leiden, promoveerde daar in 1670 op eene dissertatie
de Suppressione menstruorum (Lugd. Bat. 1670), opgedragen aan zijn vader en
zijn broeder Johannes (2) (kol. 409) en werd als med. dr. Collegii Ordinum nogmaals
hon. c. 11 Juni 1675 ingeschreven. In 1675 gehuwd met C h r i s t i n a S c h o u t e n
van Weesp, volgde hij in 1690 zijn broer op als kastelein op Swanenburg (Halfweg),
waar hij en zijne vrouw kinderloos overleden.
Zie: A m e r s f o o r d t in Tijdschrift Kon. Inst. van Ing. 1872/73, 49, 63, 64.
de Waard

[Dou, Gerrit Pietersz.]
DOU (Gerrit Pietersz.). of D o u w , was munt meester van Holland te Dordrecht,
waar 2 Dec. 1569 de inventaris van zijn inboedel is opgemaakt (Navorscher XXIV
(1874) 199-201). Hij was gehuwd met G y s e l k e n K l a a s d r ., die in 1575 als zijne
weduwe voorkomt en als regentes van het armweeshuis te Dordrecht (Navorscher,
XXIV (1874) 597). Een zoon van hen was wellicht de P i e t e r G e r r i t s z . D. of
D o u w e , essayeurgeneraal te Dordrecht, wien bij resolutie van de Staten-Generaal
van 29 Nov. 1605 drie jaren van zijn tractement werd geaccordeerd en die nog
blijkens resolutie van 21 Nov. 1618 als zoodanig werkzaam was (D o d t , Archief IV
(1844) 143 en VII (1848) 47).
de Waard

[Dou, Herman Pietersz.]
DOU (Herman Pietersz.), geb. te Leiden in 1569, zoon van den kuiper P i e t e r
A d r i a e n s z .ofP i e t e r A r e n t s z . C u y p e r enD i e u w e r t j e H a r m a n s d r .,
werd, evenals te voren zijn broeder Jan Pietersz. (kol. 406), in 1601 aangesteld als
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wijnroeier en straatmeter te Leiden. Hij huwde in Mrt. 1609 met H e n d r i k a
H e n d r i k s d r . V l i e t e n t h o o r n , teekende met zijn broeder 31 Oct. 1602 een
kaart van landen onder Alphen, in 1637 een van het nieuwe pesthuis te Leiden en
leefde nog in 1638.
Zie: A m e r s f o o r d t in Tijdschr. Kon. Inst. van Ing. 1872/73, 49, 52, 60.
de Waard

[Dou, Jacob]
DOU (Jacob), of D o u w , geb. te Leiden in 1672, begr. aldaar 16 Aug. 1704, zoon
van den landmeter Johannes (2) (kol. 409), werd 24 Febr. 1684 te Leiden
ingeschreven als stud. jur., wonende bij zijn oom Florentius, werd in 1693 advocaat
te Leiden en huwde Sept. 1695 S u s a n n a C o o n e , waaruit in 1698 is geboren
J a n D., gehuwd Jan. 1723 met E l i s a b e t h v a n H o o g m a d e en gest. in 1778,
nalatende een zoon J a n B a l -
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t h a s a r D. (geb. omstr. 1739 of 40), ingeschreven te Leiden als stud. jur. 15 Sept.
1752, gepromoveerd 15 Apr. 1760, advocaat, raad en oud-schepen van Leiden
1778 en nogmaals hon. c. als jur. dr. 5 Nov. 1790 aldaar ingeschreven.
Zie: A m e r s f o o r d t in Tijdschrift Kon. Inst. van Ing. 1872-3 49, 65.
de Waard

[Dou, Jan Pietersz.]
DOU (Jan Pietersz.), geb. te Leiden in 1572 of 1573, begr. aldaar 8 Aug. 1635, zoon
van den kuiper P i e t e r A d r i a e n s z . of P i e t e r A r e n t s z . C u y p e r en
D i e u w e r t j e H a r m a n s d r ., komt reeds in 1590 voor als opmeter (geassisteert
door Pieter Bruyns) en vervaardiger van een kaartboek van landen aan het IJ en
Haarlemmermeer. Zeker met het oog op zijn toekomstigen werkkring en bemerkt
hebbende, dat hij op 18-jarigen leeftijd minder wist van rekenen, schrijven en lezen
dan op 9-jarigen, legde hij zich opnieuw op de wiskunde toe en noteerde sinds 1592
het resultaat zijner studien in een hs. Den Hutspot der geometrya, waarin hij o.a.
behandelde ‘de questie die Willem Goudaen, gesworen lantmeter tot Haerlem aldaer
aan de kerk deure hadde aangeslaghen’ (1581 en 1583) die ook de aandacht had
getrokken van Claes Pietersz. (I kol. 1414) en Ludolf van Ceulen en waarin hij ten
slotte in 1596, eene verdeeling der velden behandelde, op eene wijze, zooals nog
niemand vóór hem had gedaan, welk hs., doordat Samuel Crop, verlof gekregen
hebbende er eenige deelen uit te copieeren onder belofte van geheimhouding doch
niettemin de copie vertoond hebbende aan Johan Sems, groote vijandschap
veroorzaakte tusschen Crop en D., tot eerstgenoemde de copie aan Sems en deze
weer aan D. terug gaf (het hs. vermeld bij V o r s t e r m a n v a n O y e n ,
Honderdvierenveertig vraagstukken (Schoonhoven 1868) 5, 15-16 en t.o. der
beschreven instrumenten door d e n z . in Bull. di storia e di bibliogr. delle Sc. nat. e
fis. III (1870) 327-28, 44-48, berust sinds 1898 in de bibliotheek van het Wisk. Gen.
(Amst. bibl. univ.). In 1597 werd D. aangesteld tot landmeter en wijnroeier der stad
Leiden en huwde 14 Juli 1598 aldaar met M a r y t g e L o u r i s , jd. van Segwaert.
Met den leidschen secretaris Jan van Hout, Simon Fz. van Merwen, Ludolf van
Ceulen en Math. Minten werkte D. ook aan de Corte onderrichtinge dienende tot
het maecken van de reductien van de jaercustingen tot gereede penningen (Leiden
1599; herdr. Haarlem 1879), waarin, zeker op het voorbeeld van Stevin, gebruik
wordt gemaakt van decimale breuken. Dit geschiedt ook in het met den frieschen
landmeter Sems ondernomen werk, dat D.'s nieuwe veldverdeeling bevat, doch om
bovengenoemde redenen met andere voorbeelden, verschenen met opdracht aan
prins Maurits (Leiden 11 Oct.) als Practijck des landmetens, leerende alle rechte
ende cromsijdige landen, bosschen, boomgaerden ende ander velden meten, soowel
met behulp des quadrants als sonder hetselve, mitsgaders alle landen deelen in
ghelijcke ende onghelijcke deelen op verscheijden manieren, met eenighe nieuwe
ghecalculeerde tafelen (Leiden 1600) te zamen met Van het gebruyck der
geometrische instrumenten (Leiden 1600) (zie hiervoor V o r s t e r m a n v a n O y e n
in Bull. III (1870) 323-44), herdrukt met vraagstukken van Sybr. Hans (Cardinaal)
(Amst. 1612 en Amst. vermoedelijk 1620). Behalve o.a. een kaart van Leiden en
omstreken (gedr. 1604) en een ms. kaartboek van het weeshuis (1606-7), bewerkte
hij destijds uit het fransch en duitsch (hoewel anders in die talen onervaren) de
oudste nederlandsche vertaling van E u c l i d e s en gaf ze ‘deur heftighe
aenporringhe van verscheyden deser constliefhebbers, voorna-
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melick Frans Cornelisz., collecteur vant ordinaris waeckghelt dezer stede ende
meester Johannes Vernave’ met opdracht aan Jan van Hout (19 Mei 1616) uit als
De ses eerste boucken Euclidis van de beginselen ende fondamenten der geometri,
waerbij gevoecht sijn eenige nutticheden uyt deselve boecken ghetrocken, mitsgaders
de specien in geometrische figuren (Leiden 1606, lang als schoolboek gebruikt en
herdr. Amst. 1626, Rott. 1632, 1647, 1681, Amst. 1701 en door C o e t s Amst. 1702).
Hetzelfde jaar (29 Apr. 1607, zie ook Oud- Holland XXVI (1908) 46) hertrouwde hij
met de in 1583 te Gent, vermoedelijk uit een graveursfamilie geborene J o s i n a
P h i l i p s d r . S a d e l a e r , wat D.'s financieele positie schijnt te hebben verbeterd.
Met de landmeters Lucas Jansz. Sinck van Amsterdam, Augustijn Bas van Alkmaar
en Schout Reier van Warmenhuizen mat hij in 1608 voor hare drooglegging de
Beemster op. Daarbij werd gebruik gemaakt van een dubbelmetend compas, dat
hoek, sinus en cosinus gaf, omgeven door twee cirkels met een wijzer waarop eene
decimale graadverdeeling (in de theorie destijds meermalen gebruikt (zie M e h m k e
in Jahresber. deutschen math. Verein VIII (1900) 140-41), zooals ‘hij doen nog
ghene also gheordonneert ghesien had’; men mat er mede hoeken op het veld en
de distantie der graden tusschen de sterren, son ende maan en om zijn veelvuldig
nuttig gebruik en aansporen der genoemde landmeters deed D. de afbeelding met
beschrijving drukken als Tractaet van 't maken ende gebruycken eens nieuw
geordonneerden mathematisch instrument (Amst. 1612, herdr. ib. 1620). Op last
van Maurits, die hem reeds eerder raadpleegde, deed B. in 1613 opmeetingen in
Cuyck, zond o.a. in 1616 uit Leiden aan Seb. Curtius te Neurenberg, die weldra bij
Blaeu een duitsche vertaling van alle geschriften van D. uitgaf (Amst. 1616-18),
vraagstukken ter oplossing (zie C u r t i u s ' Comp. arithm. (Neurenb. 1642) 192) en
blijkt, ondanks tijdens zijn ouderlingschap in 1616 uitgesproken remonstrantsche
gevoelen, nog zoozeer bij Maurits in de gunst te staan, dat hij in 1617 op diens last
een kaart vervaardigde van de oculaire inspectie van Grave en omstreken en van
de geprojecteerde vaart uit de Peel (uitgegeven in 1647 door den nijmeegschen
uurmaker en landmeter Jan van Call). Lid der leidsche vroedschap geworden 22
Juli 1617 werd hij bij de omzetting door Maurits op 13 Oct. 1618 ontslagen, doch
hem werd 18 Oct. d.a.v. toegestaan nevens zijn landmeterschap het notariaat waar
te nemen. Met Will. Snellius, Melch. van Kerckhoven, Jan Kunst en Joris Carolus
reeds 1 Nov. 1617 aangewezen door de Staten-Generaal ter examinatie van de
beweerde inventie der lengten op zee van Jan Hendricx Jarichs van der Ley,
onderteekende D. met beide eerstgenoemden en Sam. Marolois op 5 Jan. 1619
een rapport over de daarmede op zee opgedane ervaring (D o d t , Archief VII (1848)
17-18, 50-52). Hetzelfde jaar 1619 legde de leidsche schout hem ten laste, dat hij
den leidschen predikant Adr. van den Borre naar de rotterdamsche anti-synode had
helpen committeeren, en eischte, behalve een boete, vervallen-verklaring uit zijne
bedieningen en verbanning uit Leiden, een eisch, dien hij alleen liet vallen op
voorspraak van Maurits ‘wegens D.'s kennisse in de meet- en telkomst en 's prinsen
liefde tot die edle wetenschappen’ (B r a n d t , Hist. der reformatie IV, 182).
Van ernstiger aard nog was de verdenking die tegen D. rees als medeplichtige
in den beraamden aanslag op prins Maurits, waarom hij 14 Febr. 1623 door schout
Bont uit zijne woning

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

408
werd gehaald, in de gijselkamer gebracht, evenals Paulus Stockius ‘scherpelijk
ondervraagd’ en eerst 5 Mrt. onder borgtocht ontslagen (B r a n d t a.w. IV, 953-54).
In 1624 nam D. deel aan besprekingen omtrent de bedijking van den Wormer,
graveerde een kaart van den Lisserpolder en nam weldra ook deel aan de bedijking
van de Soetermeer; de laatste gaf aanleiding, dat de leidsche magistraat hem
belastte met het voorslaan van nieuwe middelen tot de waterverversching in de
stadsgrachten, wat D. een merkwaardig Concept om Suyt en Noort- Holland door
een kanaal aan de Breesaep water te doen loozen (1628) in de pen gaf met een
Provisioneel verhaal van de doorgraving (1629) (uitgegeven door A m e r s f o o r d t
als Een oud plan van doorgraving van Holland op zijn smalst in Tijdschr. Kon. Inst.
Ingenieurs 1872/73). Om met zijn vorig werk een geheel te vormen had hij op verzoek
van Blaeu eenige jaren vroeger een Tractaet van de fortificatien geschreven, doch
gaf slechts, met opdracht van 30 Oct. 1629 aan dijkgraaf en hoogheemraden van
Rijnland als derde stuk een Tractaet der roeden en landmaten (Amst. 1629, herdr.
Dordr. 1664) waarin o.a. een waterpasinstrument wordt beschreven om op verre
afstanden te gebruiken (luchtbelwaterpas dateert van Thevenot 1661). In plaats van
den gestorven Adriaan de Bruyn werd D. ten slotte 12 Sept. 1631 aangesteld tot
landmeter van Rijnland. Hij overleed aan de pest of de typhus, nalatende o.a. P h i l i p
J a n s z . D., passementmaker, geb. 10 Febr. 1609, gest. 1668, N a t h a n i e l D. en
Jan Jansz. D., die volgt. Zijn portret, naar een gravure van Persyn (vgl. ook
Navorscher VII (1857) 46) is opgenomen in de studie over de D.'s van
A m e r s f o o r d t in Tijdschrift Kon. Inst. van Ingenieurs 1872/73. Door D.
vervaardigde kaarten en kaartboeken, die door juiste lijnen en goed standhoudende
kleuren toonen, hoever hij zijn kunstgenooten vooruit was, vindt men opgegeven,
zoowel daar als bij H i n g m a n , Invent. der kaarten op het Rijks-archief II ('s Grav.
1871) 3-5, 184, 193, 206, 215, 238, 251, 254, 255, 256 en 285. Als facsimile heeft
men uitgegeven een Chaertbouc van straten binnen deser stadt Leyden en
Chaertbouc van de stadtswateren, gemeten bij S a l o m o n D a v i d s s o o n v a n
D u l m a n h o r s t en J a n P i e t e r s z . D o u (in: W. P l e y t e , Leiden vóór 300
jaren, ald. 1874), waarin echter alleen de achternaam voorkomt en zinsneden als
o.a. blz. 112; ‘geteekend door Douw, nagezien door J. van Hout 15 Juli 1583’ toch
wel moeielijk op onzen Jan Pietersz. kunnen betrekking hebben.
Als nagelaten werk schrijft men hem ook toe: Compendium Euclidis curiosi dat
is meetkonstigh Passerwerck (Amst. 1673), (B i e r e n s d e H a a n Bibl. neerl.
(Rome 1883), 325). Zie voorts ook B i e r e n s d e H a a n Bouwstoffen V (Amst.
1874) 7; VIII (ald. 1876) 21; X (1875) 3; XXI (1883) 48-50; XXII (1883) 3, 10 en XXIII
(1884) 25-28.
de Waard

[Dou, Johannes (1) of Jan Jansz.]
DOU (Johannes (1) of Jan Jansz.), of D o u w , geb. te Leiden in 1615, begr. aldaar
28 Mrt. 1682. zoon van den voorg. en Josina Sadelaer, werd 8 Mrt. 1634 te Leiden
ingeschreven als stud. math. zoodat hij leerling van den ouderen van Schooten zal
geweest zijn. Na het overlijden van zijn vader in 1635 werd hij met Steven van
Broeckhuizen landmeter van Rijnland en komt vanaf 1637 ook voor als notaris te
Leiden. Hij huwde Juni 1641 te Leiden op het stadhuis (behoorde dus tot de
dissenters) met E v a L o u y s S i t t e e n . jd. uit die stad, 9 Apr. 1644 met
C a t h a r i n a T h i e r en 28 Mei 1669 met A e l t j e B e -

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

409
s e m e r , wed. van Dr. J o h a n n e s T y e r of T h i e r . In 1661 ontwierp hij de
trekvaart van Leiden naar Utrecht. werd in 1672 ook in den veldtocht tegen de
Franschen gebezigd en voltooide in 1675 zijn groote kaart van de Uitwaterende
Sluizen, in 1677 gesneden door Coenraad Dekker te Amsterdam. De univ. bibl. te
Leiden bezit van hem: Chaert-bouck van alle de landen de Unyversyteyt binnen de
stadt Leyden int geheel ofte deel toebehoorende ... gemaeckt by my J o h a n n e s
D o u , geswooren landmeter van Rynlandt 4 Sept. 1643 - 10 Aug. 1645 en een copie
door F. d e R o o s uit 1700 van: Caerte van de Tienden in Voorhout, Sassenhem
ende Lisse toebehoorende de Univ. d.s. Leyden door J o h a n n e s D o u w , 1662.
Andere kaarten en kaartboeken van hem vindt men opgegeven bij H i n g m a n ,
Invent. kaarten Rijks-archief II ('s Grav. 1871) 4, 5, 6, 11, 122, 216 (met W.J.
Stampioen en C.M.C. van Innevelt), 244 (met Matthijs v.d. Velden), 255, 56, 62, 63
en 71 en bij A m e r s f o o r d t in Tijdschr. Kon. Inst. van Ingenieurs 1872/73, 60-64;
meded. Letterk. 1870/1, 89. Zie echter ook bij den volg.
de Waard

[Dou, Johannes (2)]
DOU (Johannes) (2), of D o u w , geb. te Leiden in 1642, gest. op Swanenburg in
1690, zoon van den voorgaande en Eva Sitteen, werd 23 Mrt. 1665 om tot assistentie
van zijn vader te worden gebruikt, aangesteld als landmeter van Rijnland. Hij verliet
Leiden waarschijnlijk in 1669 om te gaan wonen te Spaarndam, waar hij opzichter
van den dijk en kastelein op Swanenburg (Halfweg) werd, in welke functie hij is
opgevolgd door zijn broeder Florentius (kol. 405). Zijn dochter M a r g r i e t huwde
Mr. D a n i ë l B a s i u s (geb. te Rotterdam 1662, leefde nog 1707); over zijn zoon
Jacob zie kol. 405. Misschien teekende hij reeds kaarten vóór zijn benoeming en
schuilen enkele van zijn hand onder de bij zijn gelijknamigen vader opgegevene
vóór 1665 geteekenden; na dien zijn misschien van hem afkomstig de bij H i n g m a n
a.w. bl. 255, 62 en 71 genoemde, hoewel A m e r s f o o r d t na 1665 zeker geene
noemt, die aan hem kunnen worden toegeschreven.
de Waard

[Dou, Simon]
DOU (Simon) of D o u w , geb. te Delft, zoon van S t o f f e l D., huwde Aug. 1645 te
Leiden met H e s t e r K e r s t y n t j e A c k e r m a n s , die hem een, 20 Aug. 1648
te Rotterdam gedoopten zoon schonk. Hier was D. stadshorlogemaker, in welke
functie hij in 1657 moeielijkheden had, omdat de stadsklokken in slechten staat
verkeerden. D. vervaardigde een slingeruurwerk, dat veel geleek op dat, waarvoor
Chr. Huygens en Salomon Coster 16 Juni 1657 octrooi hadden gekregen, doch
hierin verschilde, dat de lange slinger plaats maakte voor een korten en de dan te
snelle schommelingen door een tegenwicht werden gematigd. Ook D. ontving (8
Aug. 1658) octrooi van de Staten-Generaal, doch werd, vooral na zijn
octrooiaanvrage op 7 Oct. 1658 aan de Staten van Holland, in strijd gewikkeld met
Huygens en Coster. Merkwaardig is, dat op D.'s verzoek 9 Oct. de rotterdamsche
horlogemakers Benjamin Lisle en Johannes van der Thoorn (op 10 Oct. komen ook
de haagsche Johannes en Adriaan Roussel (Rüssel) en de lib. art. mag. D. van
Nieuwenhoven) verklaarden, dat in zijn inventie geen pendulum is ‘sooals de inventie
van de voorsz. Huygens is, die alleen ende simpelyck in het pendulo is bestaande,
bij Galileo gepractiseert, soo hij, Huygens, op de comparitie .... bekent heeft ende
bij hem, soo hij secht in de horologien geappliceert,’ terwijl men aanneemt, dat
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H. het eerste nauwkeurig bericht omtrent Galilei's uurwerk van prins Leopold de
Medici eerst 20 Aug. 1659 verkreeg. Overigens werd aan D. op 17 Dec. 1658 een
derde van de door het octrooi te verkrijgen emolumenten door de Staten toegewezen.
Zie: Album der Natuur 1884, 25-31 en Navorscher XXXIV (1884) 298-99, die de
stukken in H u y g e n s , Oeuvres II (La Haye 1887) reg. aanvullen; voorts Bibliotheca
mathematica S. III T.V (1904) 235, 41.
de Waard

[Douslagher De Daventria, Johannes]
DOUSLAGHER DE DAVENTRIA (Johannes), D o u s l e g e r , D e w s l e g h e r , geb.
te Deventer, waar het geslacht Douslagher reeds in de oudste cameraars-rekeningen
voorkomt, en overl. in 1485. Na wetenschappelijke vorming, o.a. genoten te Keulen,
waar hij in 1449 geïmmatriculeerd werd, verwierf hij den titel van magister en doctor
in de rechten. Kanunnik te Deventer en in de kerk van St. Plechelmus te Oldenzaal,
is hij in 1461 en 1462 procurator causarum aan de curie te Rome. Toen de decanie
van St. Plechelmus door den dood van Gerardus ten Bosse was opengevallen,
richtte hij zich bij suppliek van 23 Sept. 1472 tot Sixtus IV om met deze waardigheid
te worden bekleed. Hij was toen kapelaan van Oliverius Carafa, kardinaal-priester
van S. Eusebius. De paus willigde het verzoek in. Dit belette echter niet, dat dezelfde
decanie weldra aan een ander werd geschonken. Het daarover te Rome gevoerde
proces leidde tot erkenning der oudere rechten van Douslagher. Zijn teleurgestelde
mededinger wendde zich 28 Jan. 1473 bij suppliek tot den Paus om eene uitkeering
van tien rijnsche guldens uit de opbrengst der decanij, wat Sixtus IV inwilligde.
Zie: K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 392; Archief Aartsb. Utrecht XV, 145
en 364; G. B r o m , Archivalia in Italië I, nos. 1424, 1427. 1428 en 1433.
van Kuyk

[Doyen, Gillis]
DOYEN (Gillis), bouwkundige te Maastricht, bouwde daar in het begin der 18de
eeuw de gewelven van den middenbeuk der O.L. Vr. kerk en voltooide de steenen
bogen van de Maasbrug.
Zie: A r n . S c h a e p k e n s in An. de l' Acad. d' Archéol. de Belgique XX (1863)
365.
Flament

[Draxdorff, Veit, Vijt von]
DRAXDORFF, (Veit, Vijt v o n ), D r a c h s d o r f f , saksisch veldoverste, afkomstig
uit Meiszen, was, tijdens de afwezigheid van hertog George van Saksen, bevelhebber
van diens krijgsvolk in het Noorden en voerde als zoodanig met Edzard van Emden
in 1505-1506 den krijg tegen Groningen. Zijn hoofdkwartier was daarbij gevestigd
te Aduard; vooral van daar uit, gelijk van het fort Weerdenbras en van dat te Winsum,
werd de vijand door strooptochten en afsluiting in het nauw gedreven. Juist toen de
Groningers in hun nood aan overgave begonnen te denken, kwam er voor hen, wier
hoop op Karel van Egmond gefaald had, uitred ding. De ‘duitsche dronk’ heeft die
waarschijnlijk gebracht, als het verhaal althans juist is, dat v. Draxdorff zich bij den
beker beleedigend tegen Edzard zou hebben uitgelaten. In elk geval mag gesproken
worden van eene verwijdering tusschen beiden, daar de graaf zijnerzijds het beleg
van de stad plotseling opbrak.
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Nu was hare burgerij, reeds vertoornd op den Raad in verband met diens weigering
om met den te hooge eischen stellenden Veit te onderhandelen, ten slotte van dezen
eveneens afkeerig geworden, te meer daar de saksische bevelhebber, die op haar
had trachten te werken, zijne zaak geheel bedierf door buitensporige wreedheden.
Thans wendden de belegerden zich liever tot graaf Edzard,
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die hun minzaam tegentrad en met de stad een verdrag sloot, ten gevolge waarvan
hij zich erkend en gehuldigd zag, Bij Draxdorff, Grumbach en andere saksische
bevelhebbers wekte de zaak even groote verbazing als teleurstelling, doch zij
moesten er zich ten laatste bij neerleggen. Het blijkt niet, dat uit het gebeurde toorn,
laat staan blijvende ongenade van hertog George voor Draxdorff is voortgevloeid.
We treffen hem althans nog vele jaren later in diens dienst aan; zoo
vertegenwoordigde hij, met Taubenheim, Pack e.a., dien hertog nog op eene
samenkomst met Edzard en zijn Oostfriezen te Munster (10 Maart 1513).
F a b i a n v. D r a e c h s d o r f f , die een jaar later tijdens den hernieuwden
groningschen oorlog, als admiraal-generaal de saksische vloot op de Eems
aanvoerde, zal wel met dezen Veit verwant, misschien wel een broeder van hem
geweest zijn. Wellicht was hij ook tevens kastelein geweest van Sjaerdemahuis bij
Franeker, vroeger door de saksische hertogen tot hun zetel bestemd en als zoodanig
gebruikt.
Zie de literatuur onder art. Edzard in dit deel en vgl. Chb. v. Vriesl. II, 61, 62; D.
G a n n e g i e t e r , Geschiedenis van oud-Sjaerdema en Sjaerdemaslot te Franeker
(Franeker 1902); A. A n d r e a e , Hendrik, Graaf v. Stolberg (Kollum) 7; H.O. F e i t h ,
Reg. v/h. Archief v. Groningen I, 307, 308; W. Z u i d e m a , Willem Frederici 87, 90,
95; E. D i e s t L o r g i o n , Gesch. Beschr. v. Groningen I, 354.
Kooperberg

[Druten, Johan van]
DRUTEN (Johan v a n ), geb. 29 Oct. 1837 te 's Gravenhage, overl. 22 Mrt. 1895 te
Assen. Na te Delft voor ingenieur gestudeerd te hebben, werd hij in Dec. 1857 tot
arrondissements-ijker te Goes benoemd, in welke betrekking hij het volgend jaar
werd overgeplaatst naar Assen, waar hij 20 Dec. 1869 bevorderd werd tot ijker, chef
van dienst. Tevens was hij hier sedert 1867 lid van de plaatselijke schoolcommissie
en sedert 68 arr.-schoolopziener en leeraar in de wis- en natuurkunde aan de
industrieschool. In 1880 verwisselde hij zijn betrekking bij het ijkwezen met die van
districtsschoolopziener in de prov. Drente. J. van Druten was gehuwd met
A n t o i n e t t e L a m b e r t h a W i l h e I m i n a B e r t r a m , geb. te Assen in 1845,
bij wie hij acht kinderen had.
Zuidema

[Druten, Johan Frederik van]
DRUTEN (Johan Frederik v a n ), oom van den voorgaande, was boekhandelaar en
uitgever te Sneek, waar hij 22 Juli 1817 geb. werd en 4 Dec. 1882 overl. Na in 1838
zich hier gevestigd te hebben, associeerde hij zich in 1845 met A n d r i e s
B l e e k e r , sedert welk jaar de zaak gedreven werd onder den naam f i r m a v a n
D r u t e n e n B l e e k e r te Sneek. In A.C. K r u s e m a n 's Bouwstoffen voor een
gesch. v.d. Ned. Boekh. II, 641 worden de uitgaven dezer firma met lof vermeld. Na
het uittreden van A. Bleeker in 1874 werd de zaak weer voortgezet onder den naam
J.F. v a n D r u t e n , tot 1881, toen zij overging aan de beide zoons van den stichter:
J a n J a k o b u s en W i l h e l m u s J o h a n , terwijl bij den dood van laatstgenoemde
in 1893, de eerste eigenaar der zaak werd; hij zette haar voort onder den naam der
bestaande firma J.F.v. Druten.
Van Druten, aan 't hoofd van dit art. vermeld, is tevens in tal van maatschappelijke
en kerkelijke betrekkingen te Sneek ijverig werkzaam geweest en werd om de wijze,
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waarop hij deze bekleedde, algemeen geacht. Hij was gehuwd, sedert 1848, met
G r i e t j e W i e r s m a , geb. te Sneek in 1825, die hem zes kinderen schonk
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Als enkele uitgaven zijner firma mogen genoemd worden: de werken van P ü t z en
G r u b e over aardrijkskunde en geschiedenis, van S c h l ö m i l c h over meetkunde,
van C o l e n s o en L o b a t t o over algebra, van S c h o e d l e r over natuurkunde,
van v a n M o e r k e r k e n over ned. letterkunde, van H o e k s t r a over bijbelsche
geschiedenis. Verder de bekende wetboeken van M e i j e r en H a r t m a n , de
woordenboeken van C a l i s c h , G é r u z e t en G a l l a s , van M e h l e r , M o n t i j n
e.a. Van algemeene bekendheid waren ook een tijdlang de uitgaven van van Druten
en Bleekers ‘Goedkoope bibliotheek voor alle standen’ (1855 e.v.), waarin populaire
werken verschenen van D i e s t e r w e g , v o n R o t t e c k , S t o l l , B e r g h a u s ,
B u r m e i s t e r , J o h n s t o n e.a.
Zuidema

[Duckers, Franciscus]
DUCKERS (Franciscus), architect, geb. te Luik in het midden der 18de eeuw. Hij
was bouwheer van het bisschoppelijk hof aldaar. De roem van zijn kunst verschafte
hem veel werken en de prinses-abdis van Thorn, Cunegondis van Saksen belastte
hem o.a. met haar abdij aanzienlijk te vergrooten, wat 29000 guldens kostte, zooals
uit het contract van 1 Oct. 1781 blijkt. Dit werk voerde hij zoo goed uit, dat hij de
architect van dit kapittel werd en de man van vertrouwen der abdis, in het koopen
van kunstvoorwerpen enz. Hij liet een zoon na F r a n s J o s e p h A u g u s t geb.
15 Dec. 1792 te Luik en aldaar overl. 1831. Een neef van hem, J o s e p h genaamd,
bouwde aan kasteelen in Limburg, woonde lang te Roermond en werkte ook daar
aan gebouwen. Hij gebruikte de plannen van zijn oom Frans, die in zijn bezit waren.
Zie: A r n . S c h a e p k e n s in An. de l' Acad d' Archéol. de Belgique XX (1863)
367-368 en Biogr. Nat. de Belgique VI (1878) 268; A l e x . P i n c h a r t in Messager
des Sciences hist., des Arts ... de Belgique 1856, 211; en de Archieven v.h. kap.
der vorstel. Rijksabdij Thorn ('s Gravenh. 1899) II, 191-92.
Flament

[Dulcken, Jan Lodewijk]
DULCKEN (Jan Lodewijk), zich later noemende J o h a n n L u d w i g en J e a n
L o u i s , zoon van J a n L o d e w i j k D u l c k e n en C h a t r i n a C o n i n c k , werd
9 Aug. 1761 te Amsterdam gedoopt (Nieuwe Kerk). Althans sedert 1781 was hij
klavierbouwer te München. Zijn relatie tot Jan Daniel Dulcken te Antwerpen (later
te Brussel) van wien klavieren uit 1744, 1755 en 1764 in de verz. Snoeck (Cat.
(1903) 61, Cat. (1894) no. 231; vgl. Sammelbände der Int. Mus. Gesellscha/t III,
575) en in het museum van het Conservatorium te Brussel (Cat. III no. 1608) blijkt
niet, evenmin tot den klaviermaker Louis Dulcken te Parijs (1783). Van Jan Lodewijk
is een hamervleugel uit omstreeks 1800 in verz. Heyer te Keulen (K i n s k y , Katalog
des musikhist. Museums I 182, 225.)
Enschedé

[Dulken, Gerrit van]
DULKEN (Gerrit v a n ). Met zijn naam op het titelblad verscheen een stichtelijk
rijmwerk: Het gereinigt herte door 't geloof. Aangetoond in verscheide dichtkundige
uitbreidinge, en nader gedachten over sommige spreuken der H. Schrift .... (Amst.
1715); de voorrede is gedateerd Amst. 28 Aug. 1715; de platen zijn opgewerkte
afdrukken van die gegraveerd door C. de Mallery voor het werkje Cor Jesu amanti
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sacrum. Voorts: De meid, kaptein, schutter en tamboer, kluchtspel (Amst. 1714,
1718, 1735; van dit laatste jaar twee verschillende uitgaven, beide bij Iz. Duim).
Alleen met de letters G.v.D., doch in v.d. M a r c k , Naemrol, ook aan van Dulken
toegeschreven, zag het licht: Don Diego. Treurspel (Amst. 1713)
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misschien bewerkt naar A l v . C u b i l l o d e A r a g o n , La marga de Sarracino.
Zie: W o r p , Gesch. Drama II, 157.
Ebbinge Wubben

[Du Monceau, Jean François graaf]
DU MONCEAU (Jean François graaf), geb. te Brussel 1 Maart 1790, overl. te 's
Gravenhage 1 Maart 1884, was de zoon van Joannes Baptista Du M. en van Anna
Maria Apolonia Colinet (I kol. 761). 30 Maart 1809 werd hij tegelijk met zijn vader
als Hollander erkend.
19 Oct. 1799 trad hij als kanonnier volontair in bataafschen dienst bij het 4e
bataljon artillerie te Groningen, en 25 Juni 1805, dus op 15-jarigen leeftijd, werd hij
benoemd tot 2en luitenant bij het regiment bataafsche dragonders, in welke
betrekking hij deel uitmaakte van den staf van zijn vader, die in dat jaar de bataafsche
divisie in den veldtocht in Duitschland en Oostenrijk aanvoerde. Het volgende jaar
behoorde hij tot het detachement garde-huzaren bij het noorderleger dat, onder de
bevelen van koning Lodewijk, eerst stelling had moeten nemen bij Wesel, om deelen
van het pruisische leger te binden, en den pruisischen opperbevelhebber in het
onzekere te laten omtrent Napoleon's plannen, en dat, na den slag bij Jena, Munster,
Hessen-Kassel, Osnabrück en Hannover moest bezetten. 6 Nov. 1806 verdiende
hij voor het eerst zijn sporen tegenover den vijand in eene charge tegen het
gedeeltelijk uitgerukte garnizoen van Hameln in de nabijheid van die vesting. Bij de
inlijving van Holland bij het fransche keizerrijk ging het hollandsche regiment
garde-huzaren over bij de fransche keizerlijke garde onder den naam van 2de
regiment gardelanciers, met welk korps Du M. als ritmeester den veldtocht van 1812
in Rusland medemaakte. Nadat dit regiment aldaar als het ware vernietigd was
geworden, werd Du M. benoemd tot eskadronschef bij het 5e regiment jagers te
paard, hetwelk destijds in Spanje dienst deed, van waar hij in het eerste halfjaar
van 1813 in een marsch van 66 dagen twee eskadrons, samengesteld uit recruten
en enkele oud-gedienden naar het oorlogstooneel in Duitschland voerde. Onderweg
had hij zijn troep in die mate geoefend, dat hij dien in de beste orde en in zeer
bruikbaren toestand 10 Juli 1813 te Leipzig afleverde. In 1814 onderscheidde hij
zich zoodanig - o.a. 2 Jan. bij Remagen, waar hij aan het hoofd van 50 jagers een
kanon heroverde, en 23 Febr. bij Troyes, waar hij de voorste was, die op eene
vijandelijke batterij losstormde - dat hem nog tijdens den veldtocht, 18 Maart 1814,
op een veld, waar hij dienzelfden morgen blijken van moed en beleid gegeven had,
in de nabijheid van Léchelle (oostwaarts van Provins) het kruis van het Legioen van
eer werd uitgereikt. Na den eersten troonsafstand van Napoleon bleef hij in franschen
dienst, dien hij eerst 9 Nov. 1815 op zijn verzoek met eervol ontslag verliet.
In Nederland teruggekeerd, werd hij eerst 19 Febr. 1819 in actieven dienst gesteld
bij het nederlandsche leger, doch in één rang lager, - als majoor bij het regiment
huzaren no. 6 - dan hij 't laatst in het fransche leger bekleed had (luitenant-kolonel).
Dit heeft intusschen niet verhinderd, dat hij in nederlandschen dienst tot den hoogsten
rang, dien van luitenant-generaal en inspecteur der cavalerie (8 Sept. 1852) is
opgeklommen, en dat hem de hoogste onderscheidingen zijn toegekend.
Uit dit gedeelte van zijn diensttijd valt nog te vermelden, dat hij - 10 Aug. 1827
benoemd tot adjudant van den Prins van Oranje - dien prins als zoodanig 1 Sept.
1830 vergezelde, toen
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deze zich, alleen vergezeld door officieren van zijn staf, in het oproerige Brussel
waagde; terwijl hij in het najaar evenzeer met den prins medeging naar Londen.
25 Maart 1831 werd hij eervol van zijn adjudantschap ontheven, en als
luitenant-kolonel benoemd tot commandant van het regiment lichte dragonders no.
5 - een regiment, dat door de desertie der Belgen in bijna ontbonden toestand
verkeerde, en dat als het ware nieuw moest worden samengesteld uit recruten en
ongelijksoortige bestanddeelen, afkomstig van andere regimenten. Het volgend jaar
nam het regiment en zijn chef met eere deel aan den Tiendaagschen veldtocht,
tengevolge waarvan hij 31 Aug. 1831 benoemd werd tot ridder in de 4e klasse van
de Militaire Willemsorde, en 28 Nov. 1840 tot de 3e klasse dier orde bevorderd werd.
29 Mei 1854 werd hij benoemd tot chef van het militair huis des konings en
president der hofcommissie, in welke betrekking hij 9 Sept. 1854 werd
gepensionneerd.
Du Monceau was 13 Jan. 1819 te Brussel in het huwelijk getreden met T h é r è s e
A n n e G h i s l a i n e d'A u b r e m é , bij wie hij 3 dochters en 2 zoons verwekte, van
wie nog eene ongehuwde dochter en een zoon - de tegenwoordige
luitenant-generaal, chef van het Militair Huis der Koningin - in leven zijn.
Evenals zijn vader heeft hij als mensch en als officier een vlekkeloozen naam
nagelaten.
Zie: B o s s c h a , Neerlands heldendaden te land (Leeuwarden 1875). III, 294;
B o s s c h a , Het leven van Willem den Tweede (Amsterdam 1865) 295;
W ü p p e r m a n n , De geschiedenis van den tiendaagschen veldtocht in Augustus
1831 ('s Grav. 1881), en verder alle eenigszins uitgebreide werken over dien
veldtocht, voornamelijk bij de gevechten van Kermpt en Curingen.
Uit eene necrologie en familie-aanteekeningen.
Koolemans Beijnen

[Dumoulin, Franciscus Lambertus Josephus]
DUMOULIN (Franciscus Lambertus Josephus), muntkundige en verzamelaar, zoon
van L a m b e r t u s J o s e p h u s G u i l i e l m u s en M a r i a S o p h i a F r i j n s ,
geb. te Maastricht 7 April 1829 en overl. aldaar 1 Mei 1894. Reeds op 14-jarigen
leeftijd, tijdens zijne opleiding aan het athenaeum te Maastricht, begon hij met het
verzamelen der munten die nog veelvuldig voorkwamen en maakte hij zich de
beginselen der muntkunde eigen. Na zijne letterkundige studiën legde hij zich op
het notariaat toe en werd 15 Nov. 1860 notaris te Sittard, 17 April 1866 te Maastricht.
Reeds v a n d e r C h i j s gewaagt van zijn muntenkabinet, p. 277 van zijn werk
over de munten van Brabant en Limburg en meer nog in zijn werk over de leenen
van Brabant en Limburg. Toen in 1871 de permanente commissie tot het
samenstellen van een ontwerp tot het schrijven en uitgeven eener Historia
numismatica zou tot stand komen, werd ook hij door den minister van binnenl. zaken
geraadpleegd. Van zijn uitgebreide kennis op muntkundig gebied gaf hij vooral blijk
door het samenstellen van den prachtigen en nauwkeurigen Catalogus der fraaie
en groote verzameling munten nagelaten door Baron Michiels van Verduynen (te
Maastricht) in 1872 (drie dln. met inbegrip van de eerste twee dln. die de andere
verzamelingen beschrijven). Hij was lid van verschillende numismatische en andere
genootschappen in Nederland en België; en de voornaamste muntkundigen van
België, Nederland, Oostenrijk, Duitschland en Frankrijk waren met hem in
briefwisseling o.a. C h a l o n , die twee brieven van hem uitgaf in de Revue
Numismatique
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Belge 5e sér. 1 (1869) 55. Hij bezat zelf een buitengewone rijke verzameling,
waaronder vooral de merovingische munten belangrijk waren, alsmede de
maastrichtsche en limburgsche. Deze allen werden bij Bom te Amsterdam in 1894
verkocht.
Zie: L. S c h o l s in Publ. de Limb. XXXVIII (1902) 245-250 met portret.
Flament

[Dussen, Adriaen van der]
DUSSEN (Adriaen v a n d e r ), geb. te Delft, als zoon van J a c o b B r u y n s z .
v a n d e r D u s s e n en C o r n e l i a F r a n s d . D u y s t v a n S a n t e n , overl.
te Rotterdam en begr. 4 Oct. 1642 aldaar in de Prinsenkerk, heeft in onze koloniale
geschiedenis geen onbelangrijke rol gespeeld. In 1602 is hij waarschijnlijk als
koopman op het schip ‘Erasmus van Rotterdam’, behoorende tot de vloot van
Warwijck, naar Oost-Indië gegaan; in 1607 vertrok hij opnieuw met den admiraal
Pieter Willemsz. Verhoeff daarheen en werd in Nov. 1609 door den vice-admiraal
Simon Jansz. Hoen als eerste commies en kapitein aangesteld over het op de
Spanjaarden veroverde fort op het eiland Batsjan, dat door Hoen Barnevelt genoemd
was. Tot 1611 bleef van der Dussen op dezen post en knoopte onderwijl
handelsbetrekkingen aan met de bewoners van den zoogenaamden
Waigioe-Misoel-Archipel. Om zijn onzedelijk gedrag werd hij door den
gouverneur-generaal Both uit zijne ambt ontzet, maar hij werd door diens opvolger
Reynst weer in genade aangenomen en in Aug. 1614 als opperkoopman en gezant
naar den koning van Djohor gezonden. In Sept. 1615 deed hij op last van den
gouverneur der Molukken, Dr. Laurens Reaal, een rooftocht naar Siauw, een der
Sangi-eilanden ten noorden van Celebes, bij welke gelegenheid meer dan 400
personen tegen hun zin en op slinksche wijze ingescheept en naar Banda
overgebracht werden om daar in het gebrek aan werkkrachten bij het inzamelen
van den oogst der nagelboomen te voorzien. Van der Dussen bleef daar als
luitenant-gouverneur over de eilanden van Banda; in April 1616 nam hij een
werkzaam aandeel aan de verovering van Poelo-Ay door den nederlandschen
commandeur Lam en hem werd het bevel opgedragen over het daar gestichte fort
Revengie.
Eenige maanden daarna echter kwam dit eiland opnieuw in opstand en van der
Dussens optreden en levensgedrag maakten hem zoo gehaat, dat de inlandsche
hoofden zelfs de souvereiniteit over hun landen aan de kroon van Engeland
opdroegen. In 1617 zag de gouverneur-generaal Reael zich dan ook genoodzaakt
dezen dienaar der O.-I. Comp. te ontslaan, al roemde hij ook zijn ijver en de
discipline, die hij onder zijn volk wist te handhaven. Deze deugden hebben ten
tweeden male zijn slechte eigenschappen doen vergeten en van 1620-1623 vinden
wij hem terug als koopman en opperhoofd te Djambi, terwijl hij ook onder de raden
van Indië in dien tijd voorkomt. Van 1629-1636 treffen wij hem aan te Rotterdam,
waar hij in die jaren lid was van verschillende regeeringscolleges o.a. in 1632, 1633,
1635 en 1636 van de schepenbank. 12 Juli 1632 werd hij benoemd tot bewindhebber
der W.-I. Comp. van de kamer Rotterdam. Waarschijnlijk is hij na 1636 door de
Heeren Negentien als hooge en secrete raad van Brazilië daarheen afgevaardigd
om zich met eigen oogen van den toestand aldaar te kunnen overtuigen. In den
winter van 1639/40 schijnt hij in het vaderland teruggekomen te zijn en bracht toen
1 Maart 1640 zijn rapport uit over den staat der zaken, zooals hij die bij zijn vertrek
had achtergelaten. In 1641 was hij te Rotterdam. Hij was gehuwd met H e l e n a
B e s e m e r , een rotterdamsche.
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Zie: d e J o n g e , Opkomst enz. III, 104, 270' 335-338, 396; IV, XXXI, 274; T i e l e ,
Bouwstoffen I, 68, 70-79, 132-162, 163; II, XXV; v. R h e d e v.d. K l o o t ,
Gouverneurs-generaal enz. van Ned. Ind. 338 vlg.; Bronnen Gesch. Rott. I;
H o o g s t r a t e n , Woordenb. IV, 220; Bijdr. en Med. v.h. Hist. Gen. te Utrecht II
(1878) 379 vlg.
Moquette

[Duynen, Lambertus ten]
DUYNEN (Lambertus t e n ), geb. te Deventer in 1489, overl. 25 Apr. 1552, werd 10
Sept. 1528 geadmitteerd tot een prebende in het domkapittel, 12 Sept. 1532 tot het
kapittel en 8 Juli 1535 tot een supp ementum. Bovendien officiaal van den domproost,
overl. hij als proost van Westfriesland. Behalve magister was hij icentiaat in de beide
rechten. Brock roemt hem als geleerd jurist. Gerardus Suggerode benoemde hem
tot executeur van zijn testament. Zijn tijdgenoot C o n r a d u s t e n D u y n e n was
kanunnik van St. Jan en ten Dom.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht VII, 39, 179; Register charters en bescheiden O.
o

Archief Kampen n . 1656; D r a k e n b o r c h , Aanhangsel op de kerkel. oudh. van
Nederland 416-8; J.G.C. J o o s t i n g , Bronnen gesch. kerk. rechtspraak (O. Vad.
Rbr. II: 11) 740 en 759; D o d t 's Archief IV (1844) 53 en 57; J. d e W a l , Collectanea
(ms. univ. bibl. Leiden) VIII, 65; B r o c k 's ms. rijksarchief Utrecht D. 1355.
van Kuyk

[Duyschot, Andries]
DUYSCHOT (Andries), geb. 1676, orgelmaker, herstelde in 1713 het orgel in de
Nieuwe Kerk te Middelburg (Archief Zeeuwsch Genootsch. VIII: 5 (1902) 11
Bouwsteenen II, 14); 21 Febr. 1731 werd hij ingeschreven in het leidsche Album
studiosorum (Bouwsteenen III, 5). Hij was denkelijk een zoon van den volgende.
Enschedé

[Duyschot, Johannes]
DUYSCHOT (Johannes), geb. te Amsterdam in 1646, overl. c. 1722, zoon van den
volg., was orgelmaker te Amsterdam, eerst sedert c. 1680 te samen met zijn vader,
sinds 1686 alleen, toen hij een herstelling uitvoerde aan het orgel in de Bovenkerk
te Kampen (Bull. v.d. Oudheidk. Bond VIII (1907) 90). Zijn orgels zijn: 1688
vergrooting Zuiderkerk te Enkhuizen (Het Orgel 1 Mei 1890); 9 October 1694
overeenkomst onderhoud Oude- en Nieuwe kerk te Delft (t.a.p. 1 Sept. 1888); 1696
Walsche kerk te Delft (H e s s , Dispositien 21, 35); 1700-1702 nieuwbouw Nieuwe
kerk te 's Gravenhage (H e s s , t.a. p. 35, Kunstbode 1881, 210); 1703-1705
herstellingen kleine en groote orgel Sint Laurens, en kapel te Alkmaar (H a v i n g a ,
Oorspronk envoortgang (1727), 111, 125, 131, 170); 1712 nieuwbouw herv.-Kerk
te Zaandam (H e s s t.a. p. 79); 1722 nieuwbouw Begijnhof te Delft (H e s s t.a.p.
verv. 8).
Enschedé

[Duyschot, Roelof Barents]
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DUYSCHOT (Roelof Barents), orgelmaker te Amsterdam, zeer waarschijnlijk dezelfde
R o e l o f B a r e n t s , die in 1659 als knecht werkzaam was bij den orgelmaker
Jacobus Galtus van Hagerbeer (zie hierachter), was na diens overlijden c. 1670 als
zoodanig zelfstandig werkzaam, van omstreeks 1680 tot omstreeks 1686 in
gemeenschap met zijn zoon Johannes (zie hiervoor). Om welke reden H a v i n g a
(Oorspronk en voortgang (1727) 158) hem laat komen uit Goor blijkt niet; dit niet
waarschijnlijke bericht is sedert herhaaldelijk nageschreven. Zijn orgels zijn:
1670-1673 bijbouw van het derde klavier Nieuwe kerk te Amsterdam (Amsterdamsch
Jaarboekje 1897, 21); 1679 nieuwbouw in bestaande kast Westerkerk te Enkhuizen
(Het Orgel 1 Mei 1890, gesloopt 1899, t.a.p. Aug. 1911, 96); 1683-1686 nieuwbouw
Westerkerk te Amsterdam (H e s s , Dispositien 9); 1684-1685, ombouw Sint Laurens
te Alkmaar (H a v i n g a , t.a.p.).
Enschedé
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[Dijk, Jan Melles van]
DIJK (Jan Melles v a n ), geb. 16 April 1830 te Tzum, overl. 15 Jan. 1909 te
Doetinchem, was de derde zoon van M e l l e H a n z e s v a n D i j k (geb. 22 Jan.
1801) en J e t s k e D i r k s A n d e r i n g a (geb. 17 Maart 1803), die in hun huwelijk
(18 Mei 1823) zes kinderen hadden. Zijn vader een echte Standfries, landbouwer
op de sathe Welgelegen te Tzum en lid van den gemeenteraad van Franekeradeel,
tot bekeering gekomen onder de prediking van Ds. J.W. Becking te Heeg, werd
spoedig een der voormannen van het friesche Réveil en een ijverig lid der Provinciale
Vereeniging van Vrienden der Waarheid. Zijn zoon Jan hegaf zich eerst in den
handel en vestigde zich na zijn huwelijk met C o r n e l i a D i r k s te Franeker op het
‘Noord’, waar hij een mattenwinkel en koemelkerij had. Hij werd in 1856 lid der
afgescheiden gemeente, niet omdat hij het beginsel der afscheiding was toegedaan,
maar uit behoefte aan zielevoedsel. Onder leiding van den afgescheiden predikant
K.J. Pieters, een man van zeldzame redeneergaven en grondige dogmatische
kennis, bekwaamde hij zich voor het examen als predikant in de Chr. Geref. Kerk
volgens art. 8 der dortsche kerkenorde. De kleine gemeente te Doetinchem, waarvan
eenige leden een zegen gehad hadden van friesche soldaten tijdens den
Tiendaagschen veldtocht, wenschte bepaald een friesch predikant en haar oog viel
op van Dijk. Deze werd dan ook beroepen 21 Dec. 1862 op een tractement van ƒ
400, dat de gemeente niet kon opbrengen en waarvoor v. Dijk weldra bedankte. Hij
was in zijn hart hervormd gebleven, liet gezangen zingen en had niet het
gereformeerde cachet van de andere afgescheiden predikanten. Veeleer was de
geest der Evangelische Alliantie, die 18 Aug. 1867 te Amsterdam gehouden werd
en welke hij zijn geschrift Alliëren door Alliantie’ opdroeg, de zijne. Een vurige
begeerte bezielde hem om mee te werken tot herstel van de ned.-herv. Kerk en
daartoe gaf hij huisvesting aan drie jongelingen, die de latijnsche school te
Doetinchem bezochten met het doel hen tot herv. predikant op te leiden. Gesteund
door jhr. A. Klerck, Dr. L.A. Beynen, Mr. Groen van Prinsterer, jhr. Mr. J.W. van
Loon, Mr. G.H. de Marez Oijens e.a. kwamen in 1868 zeven jongelieden zich onder
zijn leiding stellen. Intusschen hadden de kerkelijke vergaderingen allerlei grieven
tegen hem ingebracht, die leidden tot zijn afzetting als predikant op de Synode te
Middelburg (2 Juni 1869), doch nagenoeg tegelijkertijd zeide hij met de gemeente
de afgescheiden Kerk vaarwel om te constitueeren de Ned.-herv. Zendingsgemeente.
In 1867 had hij opgericht de Vereeniging tot bevordering van inwendige Zending,
bedoelende opleiding tot predikanten. Deze vereeniging is het middel geweest, dat
ongeveer 300 jongelieden hun levensdoel als evangeliedienaar mochten bereiken.
Zij vonden een christelijk tehuis op ‘Ruimzicht’, een schoon buitenverblijf op een
kwartier afstands van Doetinchem, dat in 1868 betrokken, in 1872 en 1885 vergroot,
plaats bood aan honderd gymnasiasten. Dit bracht het stedelijk gymnasium, hetwelk
ook van genoemde vereeniging het eigendom was, tot grooten bloei. Vervolgens
gingen de jongelieden studeeren te Utrecht, waar zij in een studentenhuis achter

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

418
St. Pieter en op de Kromme Nieuwe Gracht huisvesting vonden. Als vrucht van het
evangelisatiewerk van v. Dijk zijn te beschouwen de christelijke scholen te
Doetinchem, Zelhem, Wittebrink en Hall. Op zijn initiatief werd in 1882 de
Lukasstichting opgericht ten einde christelijk gezinde geneesheeren te helpen
vormen. Deze stichting kreeg in 1883 te Amsterdam een pand op de N.
Heerengracht, waarin plaats was voor 30 studenten. Verdere bewijzen van v. Dijks
o

arbeid zijn: 1 . de Vereeniging voor voorloopige opleiding, bedoelende hare
kweekelingen voor de gymnasiale studie voor te bereiden en hen te brengen tot de
o

tweede klasse, en 2 . de Groen van Prinstererschool (1878), bedoelende de opleiding
van jongelingen tot chr. onderwijzer.
Van Dijk was een man van niet gewone lengte, met een hoogen schedel en
doordringende, vastberaden oogen. Afkeerig van partijzucht en dogmatisme bestond
zijn christendom in daden. Zijn invloed was verreikend, zijn werkkracht groot, zijn
gebedsleven innig. Hij is genoemd de Oberlin van den Achterhoek. Hij is een steile
figuur onder de Réveilmannen der tweede generatie. Zijn voornaamste geschriften
zijn: Twee toespraken over Jac. 1:25 en Jer. 3:21-23 (Amst. 1865); Toespraak over
Zondag XXXVIII (Amst. 1866); Alliëren door Alliantie (Amst. 1867); Eenvoudige
correspondentie ... betreffende de opleiding etc. (Doet. 1874); De N. Herv.
Zendingsgemeente te D. en hare verhouding tot de N.H. Kerk (Doet. 1874); Waarom
ik tot de N.H. Kerk overging (Doet. 1874); Album der Chr. Philantr. Inrichrichtingen
te D. en Utrecht (Doet. 1881); Na 25 jaren (Doet. 1887); Het 25- Jarig bestaan der
Vereenig. v. Inw. Zending herdacht (Doet. 1892); Heengegaan in vrede (Doet. z.j.);
Ons ervaren en onze bezwaren na 40 jaren (Arnh. 1902); Open Brief aan
belangstellende protestanten in Nederland (Doet. 1906).
o

Zie verder: 39 jaargangen van het Doetinchemsch Weekblad (vooral het n . van
21 Jan. 1909); F.J. F o k k e m a , Ds. J. van Dijk Mzn. en de Afscheiding (Doet.
1910); het friesche tijdschrift Yn us eigen Tael 1911, 108 v.v.; Handelingen van de
Synode der Chr. Afgesch. Kerk (Kampen 1869); Jaarverslagen der Vereeniging to
bevordering v. Inw. Zending.
Zijn portret met karakterschets wordt gevonden in Almanak voor het Chr.
Nederland, uitgegeven door het Diaconessenhuis te Arnhem, 1910.
Wumkes

[Dijk, Johannes Adrianus van]
DIJK (Johannes Adrianus v a n ), hoofd eener openb. lagere school te Leiden en
directeur der normaalschool voor onderw. ald., 12 Jan. 1830 te 's Gravenhage geb.
en 10 Oct. 1908 te Amsterdam overleden.
Hij schreef een Ned. Spraakkunst voor inrichtingen van Middelb. en Lager
Onderwijs. Naar de handleiding en met een voorbericht van H. K e r n (1865; 3de
dr. 1876), verschillende andere taalen leesboekjes voor de jeugd en leverde een
menigte bijdragen in de Taalgids, welk tijdschrift hij met L.A. te W i n k e l van 1862-66
redigeerde (vóór hem was A. d e J a g e r mederedacteur geweest). Ook zag van
zijne hand het licht: Het eeuwfeest van het Genootsch. ‘Mathesis Scientiarum
Genitrix’. Een toespraak (1885).
Zie: Leidsch Jaarboekje 1909.
Zuidema
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E.
[Eberstein, Philipp graaf van]
EBERSTEIN (Philipp graaf van), geb. 1523, overl. 1589. Zijne ouders waren
W i l h e l m en J o h a n n a , dochter van P h i l i p p , graaf van H a n a u in
o

L i g t e n b e r g . Hij is tweemaal gehuwd geweest, 1 . met J o h a n n a v a n
o

B a i l l e u l , overl. in 1565; 2 . met C a t h a r i n a , dochter van L u d w i g graaf van
S t o l b e r g , K o n i g s t e i n en R o c h e f o r t , en van W a l p u r g i s , dochter van
o

J o h a n n , graaf van W i e d . Zijne kinderen waren: 1 . S i b y l l a gehuwd met
o

J o h a n n e s graaf v a n B r o n k h o r s t e n G r o n s i e l d ; 2 . J o h a n n a ; deze
o

o

huwde 1 . met Eitel Friedrich, graaf van Hohenzollern, 2 . met Georg, graaf van
o

o

Köningseck; 3 . F e l i c i t a s ; 4 . M a r i a , gehuwd met Christophorus, heer van
Wolkensteyn.
De graaf van Eberstein was kolonel van een regiment hoogduitsche troepen, uit
de omstreken van Frankfort a.d. Main afkomstig; een deel van het regiment lag van
eind Juli 1567-12 Juli 1568 te Valenciennes in garnizoen. Hij was de eerste militaire
gouverneur van de stad Maastricht; 5 Juli 1567 legde hij den eed van getrouwheid
af aan beide heeren van de stad, zijnde den hertog van Brabant (Philips II) en den
bisschop van Luik. Deze plechtigheid vond plaats in de proostdij van Sint Servaes.
Gedurende zijn verblijf in Maastricht hadden zijne troepen voortdurend met
geldgebrek te kampen, ook werden zij van spaansche zijde niet vertrouwd, daar zij
door overeenkomst van taal met de burgerij konden verkeeren, terwijl er onder hen
verschillende aanhangers van de herhervorming waren. 7 Juni 1568 vertrok hij met
zijne troepen uit Maastricht; in Augustus van dat jaar vereenigde hij zijn regiment
te Thionville met de uit het Zuiden oprukkende krijgsmacht van den hertog van Alva.
Zie: J o h a n H ü b n e r s Geslachtsrekenkundige tafelen; Correspondance du
Cardinal d e G r a n v e l l e II, III; Mémoires Anonymes par J B. B I a e s ;
Raadsnotulen 47 (Gemeente-archief Maastricht).
Dyserinck

[Ecrevisse, Pieter]
ECREVISSE (Pieter), romanschrijver, geb. 3 Juni 1804 te Obbicht (L.), overl. 16
Dec. 1879 te Eecloo (Vlaanderen), zoon van H e r m a n F r a n s D a m i e n E.,
papierfabrikant te Obbicht en M a r i a G e e r t r . C l a e s s e n s . Toen hij drie jaren
oud was, werden de drie achtervingers zijner rechterhand verpletterd door een
stamphamer der fabriek, wat zijne moeder aanleiding gaf om hem grondig te laten
onderrichten, daar hij met handwerk zijn brood niet zou kunnen verdienen. In 1816
ging hij de lessen bijwonen der kostschool van den pastoor van Grevenbicht,
Stanislas van Cooth. In 1820 werd hij leeraar aan de kostschool in de oude abdij
van Godsdal te Charneux, en in 1827, na opheffing dier school, aan de kostschool
van Oudemans te Amsterdam, waar hij in ‘Felix Meritis’ de lessen bijwoonde in de
mathesis, en proefondervindelijke natuur-, wis- en scheikunde. In 1830 ging hij aan
de universiteit te Leuven in de rechten studeeren en werd 1833 I.U. doctor. Hij
vestigde zich te Sittard, huwde daar met H u b e r t i n e B u r g e r s , werd lid van den
raad, gaf er les in
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het collegie van den eerw. heer Kallen in handelszaken en geschiedenis. 3 Juni
1839 werd hij vrederechter te Eecloo, in 1845 door het kanton Eecloo gekozen in
den provincie-raad van Vlaanderen en bleef lid tot 1848, toen de wet op de
onvereenigbaarheid hem uitsloot. Hij was de eerste, die in den provincie-raad in het
Vlaamsch het woord voerde. In dat jaar werd hij lid van den raad der stad Eecloo
en bleef dit tot in 1860. In 1848 stichtte hij den Eecloonaar en hielp al in 1841 te
Brussel met Delaet, Conscience, J. van de Velde en Sleekx het dagblad Vlaamsch
België stichten. In 1841-1843 verschenen zijne eerste romans: De drossaert Clerckx;
De Bokkenrijders; De verwoesting van Maastricht van 1579, die in Limburg spelen
en in 1858 Het Meilief van Geleen
Zijne verdere romans vindt men vermeld in: J. H a b e t s , Levensber. van Pieter
Ecrevisse in Publ. de Limbourg XVI, 516-520.
Flament

[Edam, Nicolaas van]
EDAM (Nicolaas v a n ), overl. in 1476, wordt in B r o c k 's lijst (ms. rijksarchief Utrecht
D. 1355) genoemd als decretorum doctor, ‘auditor Rote’ en proost van St. Andreas
te Keulen. In 1473 verkreeg hij een prebende in het Domkapittel, terwijl hij kort voor
zijn dood het supplementum verkreeg, opengevallen door den dood van Hermannus
Droem (zie I kol. 752).
Het is moeilijk hem nader te identificeeren; wij vinden in de keulsche matrikel een
Nicolaas de Edam in 1418, met de aanteekening ‘postea auditor rote in Romana
curia.’
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 162, 244, 470, 506; G. T o e p k e ,
Matrikel der Univ. Heidelberg I, 297; A. H o f m e i s t e r , Matrikel der Univ. Rostock
I, 8, waar verschillenden van dezen naam voorkomen; G. B r o m , Archivalia in Italië
I, register in voce.
van Kuyk

[Eduard, eig. Edward]
EDUARD (eig. E d w a r d , naar zijn oom, den koning van Engeland), hertog v a n
G e l r e , zoon van Reinald II uit diens tweede huwelijk met Alianora van Engeland;
geb. 12 Mrt. 1336, overl. 24 Aug. 1371 en begr. te 's Gravendaal. Hij sloot zich tegen
zijn broeder Reinald III bij de partij der Bronkhorsten aan en beoorloogde hem sedert
1350 bijna onafgebroken. Verscheidene verdragen werden tusschen de beide
broeders gesloten, waarvan dat van 1353 onder meer aan Eduard voor zeven jaren
het bewind over het hertogdom gaf, maar geen dezer was van bestendigen duur.
Op 25 Mei 1361 versloeg Eduard zijn broeder bij Tiel en zette hem gevangen.
Zijne regeering verliep met het bestrijden der Heeckerens en met oorlogen tegen
den graaf van Kleef. Sedert 1368 was hij verloofd met C a t h e r i n a , dochter van
hertog Aelbrecht van Beieren, ruwaard van Holland, en wilde in 1371 het huwelijk
voltrekken. Vóór dien tijd snelde hij echter zijn zwager Willem hertog van Gulik, die
met zijn halfzuster Maria gehuwd was, te hulp tegen Wenceslaus hertog van Brabant
en hielp dezen verslaan bij Baesweiler (22 Aug. 1371); twee dagen later evenwel
overleed Eduard aan een in den slag bekomen wonde, waardoor zijn broeder Reinald
III weder op den troon kwam.
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Zie: v. S p a e n , Inl. Gesch. Geld. II, 271; N i j h o f f , Gedenkw. II en G o u d a Q u i n t ,
Bibl. Geld. 15.
Obreen

[Edzard I, ]
EDZARD I, graaf v a n O o s t f r i e s l a n d , bijgenaamd ‘de Groote’, geb. 14 Febr.
1462, overl. 15 Febr. 1528 te Emden. was de tweede zoon van U l r i k C i r c k s e n a ,
hoofdeling, sinds 1464 graaf van Oostfriesland, en T h e d a U k e n a . Zijn oudere
broeder Enno was kort na zijne terugkomst van eenen bedevaartstocht, door een
ongeluk, omgekomen. Ook Edzard. wien, evenals den jongeren U k o , nog vóór
Enno's vertrek naar Palestina aandeel aan de regeering was gegeven, maakte zulk
eenen tocht naar het Oosten, waar hij tot ridder van het Heilige Graf werd geslagen.
Na zijn terugkeer wist hij, met medewerking der Groningers, een oorlog bij te leggen,
waarin zijne moeder Theda gewikkeld was met den bisschop van Munster. Na haren
dood (1494) werd Edzard I bevestigd in de regeering, feitelijk reeds in 1491 aanvaard.
Zijn bestuur in Oostfriesland, gedeeld met zijn broeder U k o , tot diens dood in 1507,
staat, ondanks het zelden zwijgende wapengekletter, gunstig bekend, vooral door
eene goede wetgeving.
Doch voor ons land wordt hij vooral van belang door zijne inmenging in de
groningsche zaken. Deze had plaats sinds de Groningers, met name uit de
Ommelanden, zich tot hem wendden om geldelijken bijstand, noodig om de schuld
aan Fox te betalen (I kol. 891). De graaf was genegen 4500 gulden te leenen, op
voorwaarde van zeer spoedige terugbetaling, bij gebreke waarvan gijzelaars moesten
worden gesteld. Sinds ook zal hij, in verband met het streven van Albrecht van
Saksen en diens gezindheid jegens Groningen, zijne plannen gemaakt hebben ten
opzichte van deze stad, waartegen hij, toen het geld niet spoedig genoeg uitgekeerd
werd, opgestookt ook door verschillende bij hem in gijzeling verkeerende
Ommelanders, dan ook weldra optrad. Daartoe verbond hij zich met Wilwolt van
Schaumburg, den saksischen stadhouder van Friesland. Noch bij het toen (13 Aug.
1498) te Sneek gesloten verdrag, noch bij de in het najaar gevolgde besprekingen
met de saksische huldigingscommissie van Pflug c.s., kwam het evenwel tot eene
nadere omschrijving van Edzards positie tot den Gubernator van Friesland. Maar
samen begonnen zij den krijg met Groningen, ondanks de intrigues van Philips van
Bourgondië en de bemiddelingspogingen van den bisschop van Utrecht, welke
laatste slechts een kortstondigen wapenstilstand kon bewerken. Doch weldra
moesten de wapenen beslissen. Ook van oostfriesche zijde werd, mede op aandrang
van Fox, deel genomen aan het beleg van Leeuwarden, dat in Oct. 1498 eindigde
met eene, door Edzards aanvoerder Nijkamer bewerkte, capitulatie.
Doch de daarop gevolgde schorsing was van korten duur. Weldra viel evenwel
bovengenoemde saksische aanvoerder bij Kropswolde, nadat hij en een ander
bevelhebber der saksische garde, Schlenitz, in Oostfriesland in de winterkwartieren
hadden gelegen. Had de graaf diens val niet kunnen voorkomen, ten aanzien van
den laatste was hij gelukkiger geweest, daar hij hem, toen een twist tusschen de
vreemde soldeniers en burgers van Emden was uitgebroken, uit de handen van
dezen wist te redden.
Ook gedurende den wapenstilstand was Edzard zijne aanspraken op het Oldambt
blijven handhaven. Want dat kwartier met Bellingwolde en Blijham was het gebied,
dat hij als schadevergoeding voor de den Groningers vroeger verleende hulp eischte.
En het kwam in 1499 zoover, dat,
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na verovering van den Pekelborch, daarna van Oterdum en ten slotte van
Appingedam, de bevolking der genoemde landschappen hem trouw moest zweren.
Albrecht verpandde ze aan Edzard tegen eene som van 16000 goudgulden (Leeuw.
8 Oct. 1499). Wederom echter trachtte de Bisschop, die ook te Woerden, eveneens
door Edzard bijgewoonde, besprekingen tusschen de partijen had doen houden,
tusschen beiden te komen en eene van de voorwaarden, op de vergaderingen te
Leeuwarden en vooral in het Gerkesklooster voorgesteld, was, dat Edzard de
Ommelanden zou ontruimen en de stad daarentegen voor zijne vorderingen op
deze borg zou blijven en de haar vijandige edelen met rust laten. Onder den
aandrang der gilden verkozen echter de groningsche dertienmannen den oorlog,
doch hun veldheer Ulrik v. Dornum (zie kol. 43) stiet voor Appingedam het hoofd.
Edzard, die zich tegelijk tegen den hertog v. Lauenburg te verdedigen had en daarom
naar zijn land was teruggekeerd, wist een goed deel van Ulriks troepen in zijn dienst
te lokken. Hertog Albrecht had inmiddels, rekenend op Edzards ongelegenheid,
daarvan gebruik willen maken om den graaf te bewegen zijn leenman voor
Oostfriesland te worden, doch hij slaagde hierin niet, ook al had Edzard in den Haag
(25 April) den hertog als gubernator van Friesland erkend; uitdrukkelijk waren
daarvoor in ruil alle den graaf door den Keizer geschonken rechten en voorrechten
bevestigd. Ook te Emden, waarheen de hertog zich begaf, was zijn moeite
vergeefsch. Wel werden ook daar de voor het uiterlijk goede betrekkingen bevestigd,
waar reeds te Leeuwarden Edzard en Uko den ‘eeuwigen’ gubernator en potestaat
den eed van trouw hadden afgelegd, met erkenning intusschen van Edzards rechten,
ook op de bezette Ommelanden, als waarborg voor de den graaf verschuldigde
geldsom.
Het jaar 1500 brak aan en daarmee, in het voorjaar, nieuwe krijg. De Groningers
openden den veldtocht met een aanval op Appingedam, doch Edzard snelde toe
tot ontzet. Op zijne komst braken de Groningers ijlings het beleg op, maar de graaf
achtervolgde en versloeg hen totaal. De plotseling in Friesland uitbrekende opstand
schonk hun evenwel nieuwen moed. Doch reeds naderde de onderdrukker van dien
opstand. Edzard, die naar alle zijden boden gezonden, doch voor het overige eene
afwachtende houding aangenomen had, sloot zich met de zijnen nog wel niet bij
diens voorhoede onder Erik van Brunswijk, maar toch zeker wel bij Albrecht zelf
aan. In verscheidene schermutselingen hadden zij succes tegen de Groningers,
wier laatste hoop vernietigd werd door den slag bij Bomsterzijl (I kol. 62). Want nu
waren zij van de Friezen gescheiden, die weldra ook het beleg van Franeker moesten
opheffen. Kort na zijn, daarop gevolgd, doch vruchteloos beleg van Groningen
overleed Albrecht, die, ziek geworden, zich, op raad van Edzard, naar Emden had
laten vervoeren. Niet lang voor zijn dood had de oude hertog zijn zoons aangemaand
den graaf in eere te houden.
Te Wezel kwam het dan ook in Nov. 1500 tot eene voorloopige bevestiging van
de saksischoostfriesche verhoudingen. Toen de saksische vertegenwoordiger Thurn
naar Duitschland vertrok, nam zoolang Edzard voor hem de zaken der Ommelanden
waar, Dewijl de edelen Edzards zijde kozen, ontstonden er opnieuw moeilijkheden,
daar de Groningers besloten zich zelven recht te verschaffen.
Met nieuw aangeworven, uit Gelre gekomen benden vielen zij Appingedam aan,
dat zij zeven-
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maal bestormden. Telkens echter werden zij afgeslagen; meer succes hadden zij
met Dijkhuizen en Delfzijl. Nu naderde Edzard zelf tot ontzet van Appingedam. Met
1400 soldaten en 2500 boeren uit Oterdum opgerukt, greep hij den vijand aan, die
totaal geslagen en tot op Groningen teruggeworpen werd. Van den anderen kant
rukte van Leisnig, de saksische stadhouder van Friesland, de Ommelanden binnen
en vereenigde zich te Winsum met de troepen van Edzard. Opnieuw werd de
hoofdstad ingesloten. Echter dwong een vijandige inval van Hendrik van Brunswijk
en Johan van Oldenburg in Oostfriesland graaf Edzard van Groningen af te trekken.
Hierop kwam nog, vóór het jaar 1501 ten einde was, door stichtsche bemiddeling,
eene wapenschorsing tot stand, waarbij de Saksen en Oostfriezen de door hen
bezette plaatsen bewaarden, doch beide partijen hunne troepen afdankten of
terugtrokken.
Dit is de wapenstilstand, die telkens weer verlengd werd, tot 1504 en 1505 toe,
maar tot overeenstemming kwamen de partijen niet, daar de saksische eischen den
Groningers te zwaar waren. Anderzijds gaf Sicke Benninge, ooggetuige van al die
beroerten, graaf Edzard de schuld van het doen mislukken der vredespogingen, ten
eigen bate, doch ten koste van Groningen, waarop hij dus ook toen plannen zou
hebben gekoesterd.
Met de saksische hertogen stond Edzard te dien tijde op goeden voet; Hendrik
was, nadat hij het gehate Friesland voor goed den rug had toegekeerd, zelfs eenige
dagen zijn gast te Appingedam. Ook door of namens diens opvolger, George, werd
gewerkt aan pogingen tot eene blijvende overeenkomst tusschen de twistende
partijen, doch ook nu was een wapenstilstand het voornaamste resultaat. Deze
duurde tot 1 April, maar eene verlenging tot Febr. 1506 stonden Edzard en de
Saksers den Groningers niet toe, die op hun beurt de hun gestelde
vredesvoorwaarden niet wilden aannemen. Doch ook Edzard en George
wantrouwden elkaar. De laatste hoopte immers, dat het door hem in 1505 verkregen,
doch nog geheim gehouden keizerlijk mandaat nog eens tot uitvoering mocht komen,
waarbij de graaf gelast werd de leenheerlijke rechten van den hertog gubernator
ten volle te erkennen en dezen den nog steeds nagelaten huldigingseed te zweren;
de Oostfries wenschte zijnerzijds niets liever dan het Oldambt met Appingedam en
de Ommelanden, van de Eems tot het Groningerdiep, als leen des gubernators in
erfelijk bezit te krijgen, in de hoop aldus oostelijk Groningen met Oostfriesland te
vereenigen, het laatste als rijksleen, het eerste dan als leen van dien gubernator.
De zaak zou echter eene voor de Groningers verrassende wending nemen.
Tengevolge blijkbaar van een twist tusschen den saksischen veldoverste Veit von
Draxdorf (kol. 410) en graaf Edzard trok de laatste zijne troepen terug naar
Appingedam en ging zelf weer naar Oostfriesland, een en ander tot groote
teleurstelling van Veit en de Saksers in het algemeen, die echter de stad ingesloten
hielden. Tevergeefs zocht evenwel de veldoverste de in het nauw gebrachte
Groningers voor zich te winnen. Nu dezen ook den bisschop niet recht meer
vertrouwden, wendden zij zich tot Edzard, geen anderen uitweg meer ziende. Na
een voorloopig gesprek te Tjamsweer kwam het op 17 April tot eene overeenkomst.
Eene week later werd het vergelijk, van weerszijden bezegeld, namens Edzard en
zijn broeder geteekend.
De inhoud kwam hoofdzakelijk hierop neer, dat de graven Edzard en Uko, in naam
van
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het Rijk, bezit van de stad zouden nemen Zij zou eene grafelijke bezetting van 800
tot 1000 man innemen, verder graaf Edzard huldigen voor de poorten, vóórdat hij
binnentrok; ook hem de regeering over de Ommelanden toestaan. Hij zou zijn best
doen voor de stad bij de beslissing over de vijandelijkheden met de Saksers, die
overgelaten zou worden aan eenige rijksvorsten. Onder de overige bepalingen was
vooral van belang, dat het stapelrecht aan Groningen en Appingedam gelaten werd.
Zoodra dit verdrag, onderteekend en bezegeld, aan Edzard overhandigd werd,
trok hij met 5 à 600 Oostfriezen en eenige vreemde huurlingen over de Eems, kwam
30 April te Appingedam en den volgenden dag voor Groningen (zie kol. 43). 2 Mei
hoorde de graaf in de Martinikerk eene plechtige mis aan. Dan werd onmiddellijk
begonnen met de oprichting van een nieuw kasteel, aan de zuidoostzijde der stad.
En bij eene samenkomst in het klooster Aduard (aanvang Juli) van den nieuwen
saksischen stadhouder, Stolberg, met Edzard stemde men er in toe, dat de laatste,
tot de beslissing, over de moeilijkheden tusschen den bisschop en den hertog te
nemen, in het rustige bezit van de stad zou blijven en als hertogelijk stadhouder de
regeering over de landen tusschen de Eems en de Lauwers zoo lang zou behouden,
tot daarover de genoemden overeenstemming hadden verkregen en de hertog de
Edzard vroeger voorgeschoten som zou hebben terugbetaald. Dat die som, die ten
slotte tot 3000 gulden gestegen was, moeilijk en misschien wel onmogelijk kon
worden afbetaald, was den Graaf, die, al zou hij later Groningen moeten opgeven,
bij zich zelf niet geneigd was zijne bezittingen van het Ommelandergebied als
waarborg daarvoor op te geven, nog zoo onaangenaam niet.
Toen de Ommelanders vernamen, dat de graaf door hertog George als stadhouder
was aangesteld, begonnen velen hunner te morren en weigerden den eed aan de
Saksers, daar zij wel Edzard wilden, doch niet als dienaar van een ander. Hierdoor,
en doordat de hertog het door Schleinitz met Edzard getroffen vergelijk nooit
geratificeerd heeft, stond de heele overeenkomst op losse schroeven.
Toch bleef zij nog van kracht tot 1514. In die jaren zou dan de graaf ook in
Groningen eene munt hebben laten slaan, met het opschrift ‘Edzardus Comes,
conservator Groningae’ tot ergernis der Saksers, die de munt in Friesland bew.
Lauwers verboden; trouwens een schrijver als Mr. H.O. Feith gelooft niet aan het
slaan van die munt. Verder werd het geschokte financiewezen hersteld. Voor goede
rechtspraak werd zorg gedragen en ook hier wist Edzard door tact en
menschenkennis weldra groote populariteit te verwerven. Intusschen wendde zich
George met klachten over Groningen tot den Keizer, doch de Rijksdag v. Constanz,
waarop ook twee afgevaardigden van Edzard verschenen, bracht de zaak niet
verder.
Evenmin deed dit de utrechtsche bisschop, al werden daartoe Edzard en
Groningen door paus Julius II naar Leuven ontboden. Ook te Schuttorf en dan te
Munster werd gewerkt aan eene verzoening tusschen Edzard en George, doch
steeds zonder resultaat, De eerste ging in Groningen rustig zijn gang, bracht ook
daar, gelijk in zijn eigen land, het rechtswezen op beteren voet, bepaalde de tollen
enz.
Doch de saksische hertog gaf den moed niet op, vooral niet, nadat een voorstel
tot vreedzame overgave in 1509 onbeantwoord was gebleven. Twee jaar later,
bracht hij opnieuw klachten tegen
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Edzard en Gron ngen te berde bij den Keizer, die nu te Neuss eene commissie tot
onderzoek instelde.
In het voorjaar werd Edzard door den Keizer naar Augsburg gedaagd, doch hij
zond een of meer afgevaardigden, daar hij zelf door ziekte verhinderd was of heette.
Wel verscheen hij, 10 Maart 1513, te Munster, al nam hij geen deel aan de
beraadslagingen, daar George afwezig was; hij liet zich daarbij vertegenwoordigen
door Chr. von Taubenheim, Veit von Draxdorf, Puck e.a. Ook hier kwam het niet tot
eene oplossing, evenmin als in Juli te Rothenberg, al scheen men daar over den
afstand der Ommelanden door Edzard elkaar ietwat genaderd. Doch George had
zijne krijgszuchtige plannen al te ver uitgebreid. Wat Edzard, bedreigd met 's Keizers
ongenade, wellicht nog zou hebben toegegeven, verijdelden evenwel de groningsche
afgevaardigden, terwijl ook in Stadthagen (25 Oct.) slechts weinig bereikt werd;
immers slechts dat, dat de graaf van de, uit de Ommelanden getrokken schattingen
bereid was, den hertog rekenschap te geven. Dit werd, ook door toedoen van eenige
rijksvorsten, overeengekomen, in de hoop dat de partijen aldus nader tot het doel
zouden komen. Terwijl men nu echter in het klooster Aduard aan dat werk bezig
was, verscheen een keizerlijk mandaat, dat door Maximiliaan reeds 21 Sept. 1512
onderteekend, doch achtergehouden was in de verwachting van eene vreedzame
verzoening der partijen. Volgens dit mandaat nu moest de graaf den hertog als
erfstadhouder van alle friesche landen, Oostfriesland zelfs niet uitgezonderd, als
zijn leenheer erkennen, van hem het stadhouderschap over de Ommelanden
aannemen en deze terstond weer opgeven, wanneer hij op het punt van zijn
voorschot bevredigd was. Zoo ongunstig was dit stuk voor Edzard, dat onmiddellijk
de bijeenkomst te Aduard werd opgeheven; hierop werd hij, wegens
ongehoorzaamheid, in den rijksban gedaan.
Oude vijanden maakten nu van de prachtige gelegenheid gebruik om hem aan
te vallen, onder voorwendsel van uitvoering van den rijksban, die Edzard immers
tot rebel stempelde.
Van de eene zijde door de Oldenburgers met hunne bondgenooten, van de andere
door de Saksers besprongen, geraakte de graaf in eene netelige positie. Zoowel
Bentheim als Edzard namen werfofficieren in dienst, zoo laatstgenoemde een
zekeren R u d o l f v. M u n s t e r , vroeger uit zijn ambt van drost te Koevorden ontzet
en daarom nu wraaklustig. De Groningers, beducht dat de overmacht den Oostfries
te sterk zou worden, werden aangemoedigd en aangespoord een oproer in 't
Westerlauwersche te bewerken. Echter werd eerst nog een wapenstilstand gesloten,
die evenwel, 16 Jan. 1514 afliep. Naar den vorm ontving nu Edzard van verschillende
vorsten een veetebrief, zoo ook van George. Diens veldheer Leisnig rukte met 4000
man verwoestend het Oldambt binnen en trok dan over de bevroren Eems,
Groningerland in; alles verwoestte hij te vuur en te zwaard, doch hij nam den slag
niet aan, dien de graaf hem aanbood, trok veeleer op Oldenburg terug, toen de
Brunswijkers nog niet opdaagden en de dooi weer inviel. Hier verscheen, aanvang
Febr., ook George zelf, terwijl Edzard van alle zijden den tegenweer voorbereidde.
Intusschen werd ook Groningen weer met den rijksban bedreigd, zoo het niet
onmiddellijk graaf Edzard verliet en hertog George als stadhouder erkende; de
rijksban tegen den eerste werd daar tevens bekend gemaakt. Maar ondanks alle
beloften, zelfs om die stad tot de hoofdstad
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van heel het toekomstige saksische Friesland te bevorderen, bleef zij den graaf
trouw. Ook de bisschop van Munster deed nog eene poging, en wel te Meppen, om
de partijen tot elkaar te brengen, doch alle hoop op vrede bleek ijdel.
14 Febr. viel intusschen Leisnig met de z.g. ‘zwarte garde’ van het Oldenburgsche
uit binnen, doch wachtte verder na eenige stroop- en plundertochten, de komst van
den hertog van Brunswijk af. Edzard zelf verscheen middelerwijl in Groningen om
de noodige maatregelen ter verdediging met de ingezetenen te treffen, doch hij
keerde spoedig naar Aurich terug. Zoo woedde in Oostfriesland zoowel als in
Groningen de kleine oorlog voort, met wisselend succes, later zelfs tot voordeel van
Edzard, althans in Groningerland, van hem en van zijn nieuw benoemden
commandant Otto von Diepholt (zie art.).
Intusschen voerden de keizerlijke gezant, de graaf van Königstein, en Edzards
vertegenwoordigers opnieuw besprekingen en wel in het klooster te Horn, waarvan
de te Dokwerth gesloten wapenstilstand een gevolg was gedurende welken de
vriendschappelijke onderhandelingen te Selwerd werden voortgezet, door Edzard
in persoon bijgewoond. Georges overmoed deed hem echter te zware eischen
stellen, daar Edzard zelfs een voetval in rouwgewaad zou moeten doen.
Na 1 Mei 1514, eindpunt van de schorsing, die de vorsten van Brandenburg en
Munster nog te vergeefs getracht hadden tot vrede te bevorderen, trok de Oostfries
zijne troepen weer bij elkaar en viel de Saksers te Aduard aan. Dan ijlde hij echter
terug om de Brunswijkers en eene op de Eems verschenen saksische vloot te
keeren, welke laatste verdreven werd. Terwijl Edzard het evenwel hard te
verantwoorden had tegen de overmacht van Hendrik van Brunswijk, die echter
sneuvelde, maakte George vorderingen steeds dichter bij Groningen, dat zich
desniettemin kloek hield. Maar Edzard, die te vergeefs wervingen in Holland
beproefde, in steeds moeilijker positie geraakt en toch bereid eerder alles te wagen
dan op dat oogenblik toe te geven, zon op een verbond met een machtig vorst. Na
vele beraadslagingen hierover, trok hij, 28 Juni, Dornum aan het hoofd zijner troep
achterlatend, naar Gelre. Edzard en hertog Karel werden het daar eens; de graaf
kreeg de begeerde hulp en erkenning, maar hij zou zich o a. hebben verbonden
Friesland bew. Lauwers van de fransche kroon in opperleen aan te nemen; Frankrijk
zou dan bijdragen tot de oorlogskosten. Volgens Emmius heeft echter de graaf
geweigerd leenman van dat land te worden; wel zou hij bereid geweest zijn zich
door den hertog zelf, als een duitsch rijksvorst, te laten beleenen met de stad
Groningen, de Ommelanden en Friesland. Edzard begaf zich intusschen wederom
in den krijg, waarin (3 Aug.) eene belangrijke beslissing viel door den val van
Appingedam (zie kol. 44), terwijl hij zelf voortdurend strooptochten ondernam van
uit Groningen, waar hij zich ophield.
Ten slotte waren de geldmiddelen van George en Edzard beiden uitgeput. Elders
beproefde men pogingen tot hun verzoening, doch inmiddels deed de graaf een
beroep op de hulp van den gelderschen hertog, voor wien hij met moeite de beloofde
geldsom bijeenbracht. Veel baatte echter dat beroep niet; het geldersche corps, ten
slotte verzameld, deed niet veel anders dan stroopen in het naburige Bentheimsche,
welks vorst, graaf Everwijn, immers de saksische stadhouder van Friesland was.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

427
Intusschen sneden de in de buurt van Koevorden verzamelde Saksen de stad
Groningen den toevoer af, zoodat zij tot vrede begon over te hellen. Zelfs leende
zij het oor aan vredesaanbiedingen, waarvan het zeer de vraag was, of Edzard er
kennis van droeg. Ook George was in groote verlegenheid, te meer toen hij vernam
dat Lodewijk XII ook heimelijk meedeed; hij zond dezen daarom Simon v. Reischach,
zijn kanselier, hetgeen evenwel geen uitwerking had.
Edzard intusschen doorzag den sluwen hertog van Gelre, die zich aanvankelijk
weinig haastte om te zijner tijd des te beter te kunnen toe tasten en die daarom
Groningen, Edzard en hun vijanden eerst nog maar wat liet begaan.
De graaf noodigde nu de aanzienlijke Groningers tot zich, verklarende, dat hij de
stad niet langer tegen de Saksers kon verdedigen dan tot nadeel van zijn eigen
graafschap en ried daarom als eenig redmiddel tegen dezen aan, Karel v. Gelre als
heer en regent aan te nemen. Aldus werd besloten door de Groningers, die bij het
zichtbaar achteruitgaan hunner zaak en de hardnekkigheid van George, zich al met
Gelre in betrekking hadden gesteld. Overste van Lennep werd naar hertog Karel
gezonden om de stad aan te bieden, juist wat deze begeerd had. Onmiddellijk rukten
nu de Gelderschen onder Willem van Oyen op naar het Noorden, met wien de
Oostriezen zich, onder hun heer, bij Zuidlaren vereenigden. De Gelderschen
weigerden evenwel de Zwarte wacht bij Weerdenbras aan te grijpen, waartoe zij
zeiden geen volmacht te hebben.
Nu begonnen de onderhandelingen met Groningen, waarvan het eindresultaat
was, dat Edzard, al dan niet gedwongen, de burgers van hun eed ontsloeg. Maar
Oyens voorstel zijn graafschap van den hertog van Gelre en van de kroon van
Frankrijk in leen te ontvangen, sloeg hij af.
Zoo eindigde Edzards achtjarige heerschappij over Groningen, dat hij zoo krachtig
tegen eene groote overmacht had verdedigd, om nu de vruchten van die inspanning
te zien vallen in den schoot van een ander, die eenvoudig van de bijzondere
omstandigheden had gebruik te maken. Na nog een paar dagen in de stad vertoefd
te hebben, ter afdoening zijner schulden, nam hij 7 Nov. afscheid van de
burgemeesters en trok met zijn klein gevolg 's nachts heimelijk uit de stad. die nu
in Karel van Gelre een nieuwen meester ontvangen had, machtig door den steun
van Frankrijk. En reeds terstond had George, die nog eene flauwe poging deed om
Groningen goedgunstig voor zich te stemmen en, uitgeput als hij was door den
langdurigen krijg, zich ook in Friesland te verweren tegen de geldersche benden,
die daar op raad van Edzard waren binnengevallen. De Saksenhertog gaf het op;
volgens eene, bij een paar kroniekschrijvers voorkomende anecdote, zouden
vermomde ruiters, vrienden van Edzard, voor zijn woning verschenen zijn met
lantaarns aan lange stokken en zich spottend hebben aangeboden hem, George,
op zijn vlucht naar huis voor te lichten.
De graaf, wien hij den ondergang van zijne heerschappij in Friesland te wijten
had, bekampte nog de resten van het saksische gezag, zoowel te Appingedam, als
bij Dokkum, zijne laatste krijgsdaden op nederlandschen bodem, of men zou nog
moeten meerekenen een mislukten aanslag van hem en den bourgondischen
stadhouder (1517) op de Gelderschen bij laatstgenoemde plaats, van wie hij, die
Groningen had moeten opgeven en ook zijne, trouwens eenigszins twijfelachtige,
aanspraken op een deel der Ommelanden op den
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duur niet meer had kunnen handhaven, al lang weer vervreemd was. Door hen toch,
gelijk door de stad Groningen, sinds hun verbond, om den tuin geleid en ziende,
dat de Ommelanden hem weinig of niet meer gehoorzaamden, maar vooral verbitterd
om het slechten van het kasteel van Delfzijl en de vestingwerken van Appingedam
(April 1516), uit welke plaatsen hij kort te voren de bezetting naar Oostfriesland had
teruggeroepen, begaf Edzard zich in het volgend jaar, met bedoelden stadhouder,
Floris van Egmond. naar Brabant. Daar bevonden zich keizer Maximiliaan en de
reeds tot koning van Spanje gekroonde Karel van Bourgondië en voor hen bepleitte
de oostfriesche graaf zijne zaak, van den eersten inval in Groningen af, zóó goed,
dat niet alleen de rijksban ingetrokken, maar hij zelfs tot stadhouder over de groninger
Ommelanden aangesteld werd. Daar hij niet door de Groningers erkend werd, maar
dezen zich nu nog vaster aan den gelderschen hertog aansloten zond hij in 1518
een legertje van 2000 man onder Otto von Diepholt (zie kol. 391) naar de
Ommelanden, welke troepen echter, verstoken van krijgstucht en slechts op roof
en buit bedacht, niet veel bijzonders verrichtten en spoedig uit elkaar gingen. Deze
inval en de daaruit voortgekomen onaangenaamheden deden ook de Ommelanden
in 1521, besluiten, in plaats van graaf Edzard, den hertog van Gelre plechtig als
heer te erkennen.
Wat genoemden graaf betreft, nog 7 jaar, immers tot zijn dood op 14 Febr. 1528,
heeft hij nog over zijn eigen land geregeerd, dat hem als ‘den Groote’ herdacht, en,
om zijne vele voortreffelijke eigenschappen in den raad als op het slagveld zoowel
als in zijn bijzonder leven, lang betreurd heeft. Zijn lijk werd bijgezet in de kloosterkerk
van Marienthal te Norden. Zijn geschilderd portret is in het museum te Oldenburg.
Graaf Edzard was reeds sinds 17 Juli 1512 weduwnaar van E l i s a b e t h v a n
R i e t b e r g , met wie hij 8 Juli 1498 gehuwd was. Drie jongens en vier meisjes
sproten uit dit huwelijk. Daar zijn oudste zoon, U l r i k , zwakzinnig was geworden,
liet hij bij zijn in 1527 gemaakte (tweede) testament de regeering na aan den tweede,
Enno. De jongste zoon heette Johan.
Zie, behalve de Algem. Deutsche Biogr. en E r s c h u n d G r u b e r , de
kroniekschrijvers van den ouden tijd (vooral: E g g h e r i c B e n i n g a en U b b o
E m m i u s ) en de latere, algemeene, nederlandsche, duitsche en oostfriesche
geschiedschrijvers voor dien tijd. Van de laatsten noemen we hier, behalve: O.
K l o p p , Gesch. Ostfrieslands bis 1570 (Hann. 1854), vooral: W i a r d a , Ostfriesische
Gesch. II (Aurich 1792); doch vóór alles: H. R e i m e r s , Edzard der Grosze (Abh.
und Vortr. z.G. Ostfr. XIII-XIV) en de daar nog opgegeven litteratuur. Vgl. verder
nog: P.J. B l o k , Het Oldambt in oude tijden in Gron. Volksalm. 1890 en de litt.
opgegeven bij George v. Saksen I kol. 922; ten slotte nog: C.V.V.: Groningens
onderwerping aan den graaf v. Oostfriesland, den Hertog v. Gelder en Keizer Karel
V 1506-1536 in Gron. Volksalm. 1846, 173-145; H.O. F e i t h , Bijdr. tot de Gesch.
der Gron. Stads- en Provinciale Munt in Gron. Volksalm. 1844, 94.
Kooperberg

[Eede, Everhard van]
EEDE (Everhard v a n ), ook wel v a n E d e , drukker te Utrecht, bezorgde in 1659
Een belydenisse aengaande de voornaemste leerstucken des christ. godsdienst
van v a n A l d e n d o r p , v a n H e u v e n , A n d r i e s e n v a n M a u r i k (Cat. v.d.
Bibl. der Ver. Doopsgez. Gem. II, 97); in 1668 drukte hij anoniem A d r .
K o e r b a g h 's
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Een ligt schijnende in duystere plaatsen, om te verligten de voornaamste saaken
der gods geleertheyd en godsdienst (M e i n s m a , Spinoza en zijn kring 302).
Enschedé

[Eger, Johannes Coenraad]
EGER (Johannes Coenraad), verdienstelijk onderwijzer, 4 Mrt. 1819 te Utrecht geb.
en 30 Mrt. 1903 te Doetichem overl. Na op 16-jarigen leeftijd den 4den rang behaald
te hebben, was hij meer dan een halve eeuw voortdurend in de school werkzaam,
eerst te Utrecht, Baarn en Appingedam bij het lager- en meer uitgebreid-, vervolgens
te Franeker (1862), Sneek (1864) en Doetinchem (1872) bij het gymnasiaal en
middelbaar onderwijs. Behalve de examens voor den 3den en den 2den rang werden
ook die voor Fransch, Duitsch en Engelsch, teekenen, wis-, natuur- en zeevaartkunde
met goed gevolg door hem afgelegd, zoodat tijdgenooten hem roemden als een
voorbeeld van onvermoeiden ijver en vlijt. Tevens werkte hij met onverdroten liefde
voor de school en voor zijn huisgezin. Te Appingedam was hij ook eenige jaren
beëedigd translateur aan de rechtbank, zoowel voor de noordsche talen als voor
Fransch, Duitsch, Engelsch, Spaansch en Portugeesch.
Van Egers talrijke geschriften noemen wij: Het Klaverblad. Drietal verhalen voor
de jongelingschap, Vertaald uit het Deensch (1857); Rekenkunstig allerlei (1861;
2de dr. 1866); Theorie der Algebra, 2 dln. (1883); Leerboek der meetkunde, 3 dln.
(1885-86) en Nieuw rekenkundig allerlei (1888). Verder bewerkte hij uit het Duitsch
en Engelsch werken over wiskunde van C. A d a m s , O. S c h l ö m i l c h en J.W.
C o l e n s o ; schreef met K.A. v a n L u m m e l een Leerboek der rekenkunde, 2 dln.
(1884; 3de dr. 1893) en met W.H. N i e u w h u i s een Practische algebra, 2 dln.
(1886; 2e dr. 1892).
Zuidema

[Eggink, Cornelis Johannes]
EGGINK (Cornelis Johannes), inspecteur der gymnasiën, geb. 27 Dec. 1850 te
Oegstgeest en overl. 19 Juli 1908 te 's Gravenhage. Hij ontving zijn opleiding op
scholen voor lager en meer uitgebr. lager onderwijs te Leiden en Oosterbeek, bezocht
daarna de gymnasia in den Haag en Bonn en zette zijn studie in de classieke letteren
voort eerst aan de universiteit van laatstgenoemde stad, daarna (1873) aan die van
Leiden, waar hij 23 Nov. 1878 promoveerde op een diss.: Observationes in Plutarchi
Vitam Solonis. Reeds het vorige jaar was hij als doctorandus tot praeceptor aan het
gymnasium te Delft benoemd, van welke inrichting hij in 1883 tot conrector bevorderd
werd. Om aan een grootere school werkzaam te zijn, solliciteerde E. in 1884 naar
een betrekking van leeraar aan het stedelijk gymnasium te Amsterdam, waar hij als
zoodanig benoemd werd. Na vijf jaar die betrekking te hebben vervuld, werd hij in
1889 tot inspecteur van het gymnasiaal onderwijs benoemd, als opvolger van den
toen overleden Dr. I.G. van Eyken (kol. 440), die sedert 1877 voor 't eerst dat nieuwe
ambt had bekleed. Tot zijn dood heeft E. met de grootste toewijding deze omvangrijke
betrekking vervuld.
Zuidema

[Eginhard, of Egihard]
EGINHARD of E g i h a r d , bisschop van Utrecht (circa 845-848). Met zekerheid
komt hij als zoodanig voor in de oorkonde van 21 Maart 845, waarbij keizer Lotharius
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I de Sint-Maartenskerk bevestigde in het bezit der immuniteit van al hare goederen.
Deze bevestiging geschiedde te Aken, op verzoek van Eginhard, die van het Oude
Trecht ‘vocatus episcopus’ heet. Sommigen maakten hieruit op, dat hij niet werkelijk
bisschop van Utrecht is geweest, doch het bestuur van het bisdom slechts zal hebben
waargenomen. Maar deze gevolgtrekking schijnt toch geen steek te
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houden, al is het waar, dat Eginhard in de kroniek van Beka en de oude bisschopslijst
van Utrecht niet voorkomt. Terecht evenwel wordt de bewering afgewezen, als zou
onze Eginhard de beroemde Einhard zijn, vriend en geheimschrijver van Karel den
Groote die later abt werd. Twee personen zijn hier gewis te onderscheiden.
Van bisschop Eginhard is verder niets bekend; doch wijl 12 Aug. 850, mogelijk
reeds 848, Ludger als zijn opvolger voorkomt, moet hij vóór dien tijd overleden zijn.
Zie: W. H e d a , Historia (Ultraj. 1643) 52; Batavia sacra (1714) I, 109; H.J.
R o y a a r d s , Geschiedenis van het gevestigde Christendom en de christelijke Kerk
in Nederland (Utrecht 1849) I, 123; Nederlandsch Archievenblad XX (1911) 30.
Brom

[Egmond, Gerrit van]
EGMOND (Gerrit v a n ), gewettigde zoon van W i l l e m v a n E g m o n d en
M a r g a r e t h a ,dochtervanE v e r h a r d ,heervanH o o g w o u d enA a r t s w o u d ,
was de stamvader der aanzienlijke familie v a n E g m o n d v a n d e N i j e n b u r g .
Zijn zoon, met name J a n (1), werd in 1490 baljuw en kastelein van het in 1287
door graaf Floris V te Oudorp gebouwde kasteel Nieuwburg, verwoest door het
Kaas- en Broodvolk in 1491 en door de geldersche Friezen in 1517. Van 1495 tot
1516 was hij schout en vóór en na dien tijd meermalen burgemeester van Alkmaar;
hij overleed 25 Maart 1523 en werd in het baljuwschap opgevolgd door zijn zoon
J a n (2), die meermalen burgemeester van Alkmaar en dijkgraaf van het
Geestmerambacht was en 11 November 1555 stierf. Zijne erven kochten 2 Mei 1556
van de kon. domeinen de ‘Hofweide’ te Oudorp met de bouwvallen van het kasteel.
Door een en ander werden zij, die oorspronkelijk v a n E g m o n d heetten, v a n
d e N i e u w b u r g e n , vervolgens v a n E g m o n d v a n d e N i j e n b u r g ; de
eersten voerden de kepers van Egmond, de tweeden een bijltje, ook wel eens op
de kepers, de derden gekwarteleerd Egmond en Arkel, ten laatste met Gelder als
hartschild. De familie bezette vele plaatsen in de regeering van Alkmaar en is in de
eerste helft der 18e eeuw, wellicht ten gevolge van onderlinge huwelijken, binnen
weinige jaren uitgestorven.
Bruinvis

[Egmond van de Nijenburg, Cornelis van]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Cornelis v a n ), geb. in 1530, begraven te Alkmaar
14 Nov. 1610, zoon van J a n v.E. v.d. N., die achtereenvolgens tot vrouw had
J o h a n n a v a n N o o r d w e l a n d en M a r i a E v e r s d i j c k . Betrokken in het
verzet tegen Spanje, zag hij zich verplicht de wijk te nemen. 20 Mei 1568 door den
schout te Alkmaar ingedaagd om zich tegen 20 Juni voor Alva of diens
gedeputeerden over zijne verwijdering te verantwoorden, voldeed hij daaraan niet,
zoodat hij 31 Aug. met verbeurdverklaring zijner goederen verbannen werd. Na de
omkeering van 1572 teruggekeerd, is hij vermoedelijk spoedig tot lid der vroedschap
benoemd. Tijdens het beleg der stad in 1573 was hij daar buiten, om in het belang
voor haar ontzet het doorsteken der binnendijken te bevorderen. Gedurende de
jaren 1574, 81, 83, 84, 86, 87, 89 en 90 was hij een der burgemeesters. Ook was
hij dijkgraaf van Geestmerambacht, Schager- en Niedorper-koggen en van de
Hondsbossche. Toen hij bij de regeeringsverandering van 23 Febr. 1610 door de
commissarissen der Staten werd herbenoemd als lid der vroedschap, bedankte hij,
denkelijk wegens zijn hoogen leeftijd. Hij is gehuwd geweest met zijne bloedverwante
E l i s a b e t h J a n s d . v.E. v.d. N., geb. 30 April
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1525, die hem 2 zonen schonk. Zijn 1596 geschilderd portret is nog op Nijenburg
te Heiloo.
Bruinvis

[Egmond van de Nijenburg, Gerard van (1)]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Gerard v a n ) (1), gedoopt te Alkmaar 2 Sept.
1646, overl. aldaar 27 Nov. 1712, zoon van Jan v.E. v.d. N., heer van Vleuten,
burgemeester enz. van Alkmaar, geb. 1618, overl. 1712, en Catharina de Graeff
(zie beneden). Hij was in zijne geboortestad 1671-78 zes maal schepen en
1682-1712 vijftienmaal burgemeester, werd in 1682 bij vrijwilligen afstand van zijn
vader dijkgraaf van de Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en Westfriesland,
12 Juli 1687 lid der alkmaarsche vroedschap. Hij was ook dijkgraaf van de
Heerhugowaard. In 1691 kocht hij voor ƒ 15000 de heerlijkheid van Petten en
Nolmerban, en in hetzelfde jaar voor ƒ 5200 het voormalige ‘hof van Sonoy’, thans
diaconiehuis der herv. gemeente. Vermoedelijk werd hij ook kooper en herbouwer
van het huis IJpenlaan te Heiloo, sedert Nijenburg geheeten en tegenwoordig
bezeten door jhr. Mr. P. van Foreest. Hij huwde 17 Febr. 1675 M a c h t e l d , geb.
te Hoorn 15 Oct. 1642 en begraven te Alkmaar 2 Oct. 1721, dochter van Dirk van
Foreest (3), (I kol. 878) secretaris van Westfriesland te Hoorn, en Hester van Foreest,
die hem 7 kinderen schonk. Zijn geschilderd portret is nog op Nijenburg te Heiloo.
Bruinvis

[Egmond van de Nijenburg, Gerard van (2)]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Gerard v a n ) (2), zoon van den voorg., te Alkmaar
gedoopt 17 Sept. 1679 en overl. 18 Jan. 1727, 20 Oct. 1697 student in de rechten
te Leiden, van 1703 tot en met 1713 zesmaal schepen, bewindhebber der W.I.
Compagnie, sedert 1719 hoogheemraad van de Uitwaterende Sluizen van
Kennemerland en Westfriesland, hoofdingeland van de Schermeer en de
Wieringerwaard, kocht in 1722 van de Staten van Holland voor ƒ 64500 de heerlijkheid
der 3 Egmonden en voor ƒ 11000 de overblijfselen van het slot te Egmond a.d. Hoef
en de achterleenen. Hij huwde te Egmond-binnen 16 Oct. 1724 zijne nicht
M a r g a r e t h a J o h a n n a , dochter van J o h a n v.E. v.d. N., burgemeester van
Alkmaar en baljuw van de Egmonden (overl. 26 Oct. 1712) en H e s t e r v a n
T e y l i n g e n ; zij overleed 28 April 1726, na de geboorte van een dooden zoon.
Bruinvis

[Egmond van de Nijenburg, Jan van]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Jan v a n ), geb. 9 Sept. 1618, overl. 26 Oct. 1712,
zoon van G e r r i t v.E. v.d. N. en S t i j n t j e D i r k s d . B o e l e n s , was te Alkmaar
schepen 1647, 48 en 51, burgemeester 1652, 53, 57, 58, 61, 64 en 65. Lid der
vroedschap geworden 24 Dec. 1650, werd hij op zijn verzoek ontslagen 2 Juni 1687.
Meermalen werd hij gecommitteerd in de Staten-Generaal, den Raad van State en
het collegie van Gecomm. Raden van Noordholland. In 1664 werd hij dijkgraaf der
Uitwaterende Sluizen van Kennemerland en Westfriesland, van welke betrekking
hij in 1682 afstand deed ten behoeve van zijn zoon Gerard (1). In 1678 werd hem
de ridderhofstad Vleuten opgedragen. welke hij in 1700 afstond aan Cornelis van
Minnebeek. Hij huwde in October 1644 C a t h a r i n a , nagelaten dochter van
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C o r n e l i s d e G r a e f f , begraven 9 Sept. 1653, na hem 4 zoons en eene dochter
geschonken te hebben.
Bruinvis

[Egmond van de Nijenburg, Jan Adriaan van]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Jan Adriaan v a n ), te Alkmaar geboren 14
November 1675 en overl. 5 April 1728, werd 31 Maart 1693 student te Leiden, 17
Maart 1713 dijkgraaf van de Hondsbossche en Duinen tot Petten en 26 April v.d.j.
lid der alkmaarsche vroedschap. Hij was schepen gedurende 1699. 1702, 5, 6, 9
en 10, burgemeester
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1717, 18, 20, 21, 24 en 25, raad der admiraliteit 1723, 26 en 27. Hij erfde van zijn
vader de heer lijkheid Petten en Nolmerban en kocht in 1722 voor ƒ 13000 de
heerlijkheid Schoorl en Camp, en was ook heer van de Enge Themate buiten Utrecht.
Hij bleef ongehuwd.
Bruinvis

[Egmond van de Nijenburg, Jan Aegidius van]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Jan Aegidius v a n ), zoon van C o r n e l i s v.E.
v.d. N. en C a t h a r i n a v a n P a n h u y s , gedoopt te Alkmaar 12 April 1693, overl.
te Leiden 11 October 1747. Van 1720 tot 23 deed hij met Johannes Heyman,
hoogleeraar in de oostersche talen te Leiden, een groote reis, door J.W. Heyman,
o

med. doct., neef van laatstgenoemde, beschreven in 2 d. gr. 4 . in 1757 en 58 te
Leiden uitgegeven onder den titel: Reizen door een gedeelte van Europa, klein
Asien, verscheide Eilanden van de Archipel, Syrien, Palestina of het H. Land,
AEgypten, den Berg Sinai enz.
30 Nov. 1723 werd hij, als zijnde doctor in de rechten, eershalve als student aan
de hoogeschool te Leiden ingeschreven. Hij bleef daar wonen, werd er schepen en
raad en in 1739, op voorslag der Staten van Holland, als buitengewoon gezant naar
Napels gezonden om den Koning met zijn huwelijk geluk te wenschen en te
onderhandelen over een verdrag van vriendschap, koophandel en zeevaart, hetgeen
door den invloed van Frankrijk en Engeland niet tot stand kwam. Nadat hij in 1742
de heerlijkheid der Egmonden geërfd had, liet hij in 1744 twee vervallen torens der
voorpoort van het slot opmetselen en met spitse kappen dekken. Hij bleef ongehuwd
en met hem stierf het geslacht v.E. v.d. N. uit.
Bruinvis

[Egmond van de Nijenburg, Maria van]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Maria v a n ), dochter van Gerard (1), geb. te
Alkmaar 22 Mei 1684, overl. op het huis Nijenburg te Heiloo 12 Oct. 1742, huwde
te Egmond-binnen 18 Juli 1729 haren neef D i r k v.E. v.d. N., te Alkmaar gedoopt
1 Jan. 1696 en overl. 22 Jan. 1740, zoon van C o r n e l i s v.E. v.d. N., dijkgraaf van
de Wieringerwaard, schepen van Alkmaar, en C a t h a r i n a v a n P a n h u y s . Dirk
was schepen in 1721 en 22, en werd lid der vroedschap 23 Dec. 1725. Door het
kinderloos overlijden van hare broeders kwam Maria in het bezit van al hunne
heerlijkheden. Zij vermaakte 17 Juni 1741 die der Egmonden aan haar mans broeder
Jan Aegidius (hiervoor), maar zij moest, stierf hij zonder kinderen, komen aan hare
neven en erfgenamen mrs. N a n n i n g en C o r n e l i s v a n F o r e e s t te Hoorn,
overl. 1745 en 1761. Bij eene verdeeling 19 Febr. 1759 tusschen den laatste en de
kinderen van zijn oom Nanning werd de heerlijkheid met het slot van Egmond gesteld
op ƒ 100,000, en deze bij loting toegewezen aan genoemde kinderen tegen eene
uitkeering van ƒ 50,000 aan mr. Cornelis.
Bruinvis

[Egmond van de Nijenburg, Thomas van]
EGMOND VAN DE NIJENBURG (Thomas v a n ), geb. 7 Maart 1599, overl. 24 Sept.
1675, zoon van C o r n e l i s v.E. v.d. N. en E l i s a b e t h v a n C r o n e n b u r g . Hij
werd te Alkmaar lid der vroedschap in 1623, was daar schepen in dat jaar, 1624,
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27, 31 en 32, en burgemeester in 1635, 36, 39, 40, 42, 44, 46, 51, 52, 65, 67 (in
loco), 68, 73 en 74. Hij fungeerde ook als gecommitteerde raad van Noordholland
en afgevaardigde der Staten-Generaal (benoemd 1646). Hij huwde April 1626
W i j n t j e v a n R a e p h o r s t , weduwe van H e n d r i k S o u t h o l m te Amsterdam,
die hem een zoon, C o r n e l i s , schonk.
Bruinvis

[Egons, Theodorus]
EGONS (Theodorus), geb. 12 Aug. 1627, overl. te Wouw 27 Jan. 1692. Als
cisterciensermonnik
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van de abdij St. Bernard aan de Schelde geprofest 1656, werd hij 26 Maart 1657
priester gewijd. Zijn abt stelde hem kort daarop aan als kapelaan te Oud-Gastel en
22 Dec. 1671 tot pastoor te Wouw. De bisschop van Antwerpen droeg hem in 1679
de zorg op voor de parochies Heerle en Kruisland en benoemde hem in 1681 tot
landdeken van Bergen op Zoom. Hij had den graad behaald van licenciaat in de
beide rechten. Zijn geschilderd portret, een zwaar gepruikte figuur, wordt nog
bewaard in de abdij St. Bernard te Bornhem.
Zie: K r ü g e r , Kerk. gesch. Bisdom Breda III, 21, 391, 392, 433, 503; v a n
D o n i n k , Obituarium Loci St. Bernardi (Lérins 1901) 17.
Fruytier

[Eisinga, Eise of Eise Jeltes]
EISINGA (Eise of Eise Jeltes), wolkammer te Franeker, waar hij 27 Aug. 1828 overl.
Geb. 21 Febr. 1744 te Dronrijp, waar zijn vader J e l t e E i s e s , in 1785 op 69-jarigen
leeftijd gestorven, hetzelfde bedrijf uitoefende. Vader en zoon waren beide van een
zeldzame handigheid en vernuft: de vader vervaardigde in zijn vrije uren o.a. een
kabinet-orgel, een zonnewijzer en een kunstdraaibank van bijzondere vinding, de
zoon is beroemd geworden door het door hem zelf ontworpen en in elkaar gezette
planetarium, dat nog te Franeker te zien is. De zoon had in zijn jeugd goed onderricht
ontvangen, eerst te Dronrijp van zijn vader, later in Franeker. Hij las hier o.a. met
W i l l e m W y t s e s eenige hoofdstukken uit E u c l i d e s en was bekwaam in
bolvormige driehoeksmeting en in de kennis van het hemelstelsel. Op 24-jarigen
leeftijd trad hij in het huwelijk met P i e t j e J a c o b s van Hilaard en vestigde zich
in 1768 met haar te Franeker, waar hij tot zijn dood het bedrijf van wolkammer heeft
uitgeoefend, in het huis ‘de Ooijevaer,’ tegenover het stadhuis. In 1787 lid van het
defensiewezen geworden, werd Eisinga in 1792 om staatkundige redenen voor vijf
jaar uit Friesland verbannen. Hij begaf zich naar Visvliet, vanwaar hij reeds in 1795
naar Franeker terugkeerde, met zijn tweede echtgenoote T r i j n t j e E e l k e s
S i c k e m a , met wie hij in 1792 getrouwd was. Weldra zag hij zich gekozen tot lid
van den stedelijken raad te F., terwijl hem tevens andere functies werden
opgedragen, o.a. die van ‘collecteur van 's lands middelen op de brandewijn en
havenspeciën’. Wellicht was dit een gevolg van de uitgave van zijn boek: De Vriesche
koopman, zijnde een uitreekening van alle impositiën en binnenlandsche middelen,
vervat in 's Lands lijst of placcaat enz. (1778; 2de dr 1780). Den grootsten roem
verwierf Eisinga door de vervaardiging van bovengenoemd planetarium, dat een
aanschouwelijke voorstelling geeft van ons geheele zonnestelsel, voor zoover dit
toen bekend was, en getuigt van een buitengewone kennis der wis-, natuur- en
werktuigkunde van den samensteller. Behalve een viertal koperen raderen, die hij
bij een uurwerkmaker bestelde, is het geheele planetarium in den tijd van zeven
jaar (1774-1781) door hem vervaardigd. De hoogleeraar J.H. van Swinden betuigde
den schranderen wolkammer zijn lof en bewondering en gaf er weldra een
beschrijving van in 't licht, die later uitgebreid en met afbeeldingen verrijkt is (1851).
In 1826 werd het huis van Eisinga met het vermaarde planetarium op last van koning
Willem I door het rijk aangekocht.
Zijn door W.B. van der Kooi geschilderd portret is in het stadhuis te Franeker. Het
bestaat ook op steen geteekend.
Zie: J.H. v a n S w i n d e n , Beschrijving van het konststuk, verbeeldende een
volledig hemelstelsel, vervaardigd door Eise Eisinga (1780; 2de dr.
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1825) en W. E e k h o f f , Het leven van Eise Eisinga. Met portret (1851); F. v a n
d e r M o l e n in Eigen Haard 1900, 479.
Zuidema

[Eisinga, Stephanus Jeltes]
EISINGA (Stephanus Jeltes), broeder van den voorgaande, in 1755 te Dronrijp geb.
en 27 Jan. 1814 waarschijnlijk ald. overl. Hij was eveneens van bijzonderen aanleg,
bekwaamde zich in wis- en sterrenkunde en schreef een werk, in handschrift
berustende in de bibliotheek van het Friesch Genootsch. te Leeuwarden, getiteld:
Grondbeginselen der Astronomie of Sterreloopkunde, op een theoretische wijze
verhandeld, waarbij de schrijver later nog voegde een Gnomonica of
Sonnewijzerskunst, alles door passer en lijnpaal afgepast op de noorderbreedte
van Dronrijp. Ook vervaardigde hij fraai teeken- en schrijfwerk, dat mede op de
biblioth. van het Friesch Genootsch. bewaard wordt. Zijn zoon J e l t e E i s i n g a
was wederom een bekwaam wis- en werktuigkundige, gelijk uit een door hem
vervaardigd astronomisch uurwerk blijkt. Hij nam in 1812 deel aan den tocht naar
Rusland en overl. in een hospitaal te Kowno in Polen.
Zuidema

[Ellerus, Van der Marck]
ELLERUS. V a n d e r M a r c k , Naemrol, zet twee anoniem te Amsterdam
verschenen tooneelstukken op zijn naam, nl. De medevrysters, blyspel, (1689), en
De dood van Hannibal, treurspel (1693); het eerste naar P h . Q u i n a u l t , Les
rivales, het tweede naar T h . C o r n e i l l e , La mort d' Annibal.
Ebbinge Wubben

[Elsloo, Herman van]
ELSLOO (Herman v a n ) was een ridder die te Elsloo (Limburg) zijn verblijf hield
en 1218 als kruisvader bij het beleg van Damiate streed. Op 15 Juni van dat jaar
komt hij voor in een akte waarbij graaf Adolf van Berg zijn hoeve te Diederen (bij
Susteren, Limburg) aan de balie te Keulen der Duitsche orde schenkt en die te
Damiate is uitgevaardigd. Een W i n a n d v.E. zou in 1180 een reis naar het H. Land
ondernomen hebben met wonderbare gebeurtenissen door de legende versierd. Of
hij bestaan heeft is niet zeker.
Zie: L a c o m b l e t , Urkundenbuch für die Geschichte des Niederrheins II, 39. J.
H a b e t s , Een woord over Wijnand van Elsloo en diens wonderb. reis naar Jerusalem
1180 in Publ de Limbourg II (1865) 157-158.
Flament

[Elter, Maria Petronella]
ELTER (Maria Petronella, geb. W o e s t h o v e n ), geb. te Dantumawoude 25 October
1760 (niet 1763), overl. te Amst. 26 Jan. 1830, zuster van Catharina Rebecca
Bilderdijk, geb. Woesthoven (kol. 165). In hare jeugd oefende zij zich in talen en
wetenschappen; naderhand legde zij zich met goed gevolg op de dichtkunst toe.
Driemaal werd een gedicht van haar door een genootschap bekroond (1787, 1788,
1789); vele andere staan in U y l e n b r o e k 's Kleine Dichterl. Handschriften. In 1815
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gaf zij een lierzang uit, getiteld: Nederland en Frankrijk in Maart 1815 (Pamfl. Knuttel
o

n . 23996); in 1816 bezong zij het huwelijk van den kroonprins (ib. 24334; zie ook
21862). In den Gezangbundel der Doopsgezinden (1796) komen eenige gedichten
van haar voor. Haar gedicht Ter gedachtenis van P. Nieuwland werd door
C l a v a r e a u in het fransch vertaald.
22 (niet 7) Maart 1785 huwde zij te Amsterdam met den notaris Samuel Elter, die
volgt (huwelijkszang van B i l d e r d i j k , in diens Dichtw. X, 41), welk huwelijk in 't
begin van 1803 door echtscheiding werd ontbonden.
De verzamelde Gedichten van vrouwe M.P. E l t e r g e b . W o e s t h o v e n
verschenen te Utrecht in 1859, door de zorg van J.M. P f e i l , met een levensschets,
en met een waardeerend woord vooraf door J.J.L. t e n K a t e . Zie ook K o l -
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l e w i j n 's Leven v. Bilderdijk (Amst. 1891); M.G. W i l d e m a n , Bild. en de
Genealogie in het Bild. Gedenkboek (1906) en J.G. F r e d e r i k s in Ned. Spectator
1888, 312. Haar portret (indien niet van hare zuster) staat in 't Bilderdijk-Gedenkboek
tegenover bl. 48.
Margadant

[Elter, Samuel]
ELTER (Samuel), notaris te Amsterdam, echtgenoot van de voorg., gedoopt ald.
12 Dec. 1756, overl. ald. 27 Maart 1808, zoon van C h r i s t i a a n F r e d e r i k
E l t e r , apotheker, en A g n e t a B r u y n v i s . Van hem wordt een gedicht gevonden
op bl 75 der Lijkzangen op Rutger Schutte (Amst. 1785).
Margadant

[Embach, Louis Anton]
EMBACH (Louis Anton), geb. te Adorf in Saksen 7 Aug. 1813, overl. te Amsterdam
19 Febr. 1852 na een ziekte van vijf jaar, zoon van den volg., kreeg muziekonderricht
te Amsterdam van J.W. Wilms, ging in 1833 naar Weenen, waar hij leerling was
van Hieronymus Payer en Karl Czerny en vestigde zich in 1834 (?) te Amsterdam,
waar hij als muziekmeester werkzaam werd. Als pianist trad hij op in de maatschappij
Felix Meritis. Zijn Ouverture in C mol door de maatschappij tot bevordering der
toonkunst bij Paling te Rotterdam uitgegeven, werd in 1840 te Leipzig uitgevoerd.
Bij Theune & Co. te Amsterdam zagen enkele pianostukken van hem het licht,
waarvan de bibliografie niet gegeven kan worden bij ontstentenis van exemplaren
en van betrouwbaar apparaat.
Zie: G r e g o i r , Biographie des artistes-musiciens néerlandais (1864) 70;
M e n d e l , Mus. Conversations-Lexikon III, 357; Handboek der nederlandsche
muzieklitteratuur (1890) 45.
Enschedé

[Embach, Ludwig]
EMBACH (Ludwig), geb. blijkens overlijdensakte te Wald Hilbersheim, in 1783,
overl. te Amsterdam 31 Maart 1842, gehuwd met J o h a n n a S o p h i a H e c k e l ,
vestigde zich in 1820 als fabrikant van blaasinstrumenten te Amsterdam. In 1824
kreeg hij nederlandsch octrooi op zijn hoorns en trompetten (M e n d e l , Mus.
Conversations-Lexikon III, 357), die hem ten onrechte den voornaam C h a r l e s
geeft). Op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem Juli 1825 was door de firma L.
Embach en Co. te Amsterdam ingezonden een aantal hoorns, trompetten, bazuinen,
o

fagotten, clarinetten, fluiten en serpenten (Cat. p. 139 n . 2224-2244), waarvoor
hem een zilveren medaille werd toegekend (Rapport der hoofdcommissie 194); na
het overlijden van Embach exposeerde de firma nog te Delft in Juli 1849 een clarinet
en verschillende koperen blaasinstrumenten (Cat. no. 296). Door onderscheidene
wijzigingen heeft Embach gepoogd de factuur der instrumenten te verbeteren.
Dusdanige serpenten zijn in de instrumentenverzamelingen van het Conservatorium
o

te Brussel (afgebeeld (Cat. II (1896) n . 1227), een dusdanige hoorn in het
o

Rijksmuseum te Amsterdam (verzam. Boers n . 42) en een dusdanige hoorn en
o

trompet in de verzameling Snoeck (Cat. (1894) n . 1022, 1036, 1101, 1107).
Enschedé
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[Enckevoirt, Willem van]
ENCKEVOIRT (Willem v a n ), geb. 1464 te Mierlo (N. Br.), uit een oud-adellijk
geslacht, en overl. 19 Juli 1534 te Rome.
Hij studeerde te Leuven, waar hij Adriaan van Utrecht als leermeester zal hebben
gehad en met dezen nauw bevriend werd. Een openbare redevoering, door hem
tot de godgeleerde faculteit gehouden wordt op zijn naam vermeld. Hij werd te
Leuven licentiaat in de beide rechten, maar schijnt reeds spoedig naar Rome te zijn
verhuisd, waar hij ten jare 1497 voorkomt als pauselijk hofbeambte en procurator
aan de Curie. Na eenige jaren werd hij pauselijk kamerheer en schrijver of
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notaris. Hij was ook zaakgelastigde van hertog Philips van Bourgondië, later van
Karel V, wat hem een machtigen invloed aan de Curie gaf en misschien niet weinig
heeft bijgedragen tot de pauskeuze van Adriaan VI (9 Januari 1522). Deze benoemde
hem in Augustus 1522 tot dataris, d.w.z. hoofd der Datarie, welke allerlei gunsten
en voorrechten, met name kerkelijke beneficies, heeft uit te reiken. Ook het bisdom
Tortosa, dat Adriaan had opengelaten, werd 11 Maart 1523 aan Enckevoirt verleend.
Tijdgenooten prezen hem als: ‘de helft van Adriaan's hart en ziel’; deze noemde
hem openlijk zijn ‘ouden en besten vriend’, die natuurlijk in alles met raad en daad
ter zijde stond. Toen Adriaan zijn einde voelde naderen, riep hij voor het laatst de
kardinalen bij zich, om hun mede te deelen, dat hij Enckevoirt tot kardinaal wilde
benoemen. Niet zonder hun tegenzin bracht de paus - vier dagen vóór zijn dood dit besluit ten uitvoer: 10 Sept. 1523 werd Enckevoirt verheven tot kardinaal-priester
van Sint Johannes en Paulus, welken titel ook Adriaan had gevoerd; hij is de éénige
kardinaal, dien de nederlandsche paus benoemd heeft. Ook was hij diens executeur;
als zoodanig liet hij in de nationale kerk van S. Maria dell'Anima een prachtig
grafmonument oprichten, waar 11 Augustus 1533 Adriaan's stoffelijk overschot
plechtig werd bijgezet.
Bij den beruchten ‘Sacco di Roma’ (1527) werd Enckevoirt's paleis geplunderd
en gebrandschat voor een waarde van 150,000 dukaten. Maar zijn groot vermogen
leed hierdoor geen onherstelbaren schok. Want Enckevoirt had als dataris zeer
aanzienlijke inkomsten, waarbij nog kwam de opbrengst der ruim 20 beneficies,
welke hij in en bij de Nederlanden bezat, o.a. het aartsdiakonaat van Kempenland,
de proosdijen van Oudmunster te Utrecht, van Tongeren en van Sint-Rombout te
Mechelen, de dekanij van Sint-Jan te 's Hertogenbosch, kanonikaten in O.L. Vrouw
te Antwerpen, Sint-Servaas te Maastricht, Dom en Sint-Jan te Utrecht enz. Bovendien
werd hem 1 October 1529, toen niet buiten zijn toedoen de verwereldlijking van het
Sticht door den paus goedgekeurd was, ook het door den afstand van Hendrik van
Beieren openstaande bisdom Utrecht verleend. Maar evenmin als Tortosa bestuurde
hij dit zelf. Van het bisdom Utrecht nam hij 24 Juli 1530 bezit door zijn neef Dr.
M i c h a ë l v a n E n c k e v o i r t als procurator; tot vicaris-generaal stelde hij Jacob
Uteneng (kol. 439) aan; als wijbisschop liet hij den karmeliet Laurentius Hartog
benoemen. Verder heeft de kardinaal zich nauwelijks om het bisdom Utrecht
bekommerd, maar zich tevreden gesteld met deszelfs inkomsten van 2000
Carolus-gulden.
Van hebzucht, door zooveel opbrengsten naar zich toe te halen, kan Enckevoirt
dus moeilijk worden vrijgepleit. Tot zijne verontschuldiging diene, dat destijds met
pauselijke dispensatie verreweg de meeste Curie-beambten zoo deden, sommigen
nog heel wat erger; dat E. te goeder trouw zoo handelde; vooral eindelijk, dat hij
van zijn rijke imkomsten een onbaatzuchtig en edelmoedig gebruik maakte. Als
dataris en bovendien als vertrouwde raadsman van Karel V - dien hij 22 Februari
1530, twee dagen vóór de plechtige kroning in Sint-Petronius te Bologna, daar in
de stadhuiskapel het hoofd zalven mocht - was Enckevoirt een der voornaamste
kardinalen. Toch leefde hij zeer eenvoudig. Voor goede werken toonde hij zich
evenwel zeer mild. Te Mierlo stichtte hij reeds in 1506 eene vicarie aan het altaar
van Sint-Jan den Dooper. Aan het Anima-hospitium schonk hij in
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1518 een huis met stalling en toebehooren; daar liet hij de kapel van Sint-Barbara
prachtig beschilderen door Michiel van Coxcie, en als hoofd der provisoren van
deze nationale instelling van liefdadigheid droeg hij wel het meest bij tot den
wederopbouw der Anima-kerk in Bramante-stijl, die nog onze bewondering gaande
maakt. In 1531 stichtte Enckevoirt te Mierlo, uit eigen middelen, het zoogenaamde
Apostelhuis, tot onderhoud van 12 behoeftige oude mannen, met eene kapel, waar
geregeld ook godsdienstoefening plaats hebben moest. Dit Apostelhuis werd
eveneens bij testament ruimschoots door hem bedacht, ofschoon zijn éénige zuster
E l i s a b e t h , gehuwd met G e r r i t M i c h i e l s z . L o m b a e r t s , zijn universeele
erfgename was. De Anima kreeg 400 dukaten, zijn paleis en de belendende huizen,
met de eeuwigdurende fundatie eener jaarlijksche zielmis. Maar zijne begrafenis zoo bepaalde hij uitdrukkelijk - moest geschieden met den grootsten eenvoud. Toch
werd door zijne executeurs een waardige graftombe voor hem opgericht in de
Anima-kerk, tegen wier ingangsmuur zij, vooral door de levensgroote, in slapende
houding afgebeelde figuur van den ontslapene, nog de aandacht trekt.
De vóórlaatste nederlandsche kardinaal moet iemand van zeldzame geestkracht
en vast karakter geweest zijn. Door stille en stoere arbeidzaamheid, door een
ernstigen en vromen levenswandel, door edele milddadigheid muntte hij aan de
Curie steeds uit; daardoor toont hij ook veel overeenkomst met zijn boezemvriend
paus Adriaan. In het altaar van de Barbara-kapel der Anima-kerk, die na zijn
overlijden, maar op zijne kosten werd voltooid, prijkt nog zijn geschilderd portret:
een patriarchale verschijning, met langen, witten baard, die godvruchtig knielt en
opwaarts ziet. Als geslachtswapen voerde E. drie adelaars 2-1 van sabel op een
veld van keel; zijn utrechtsch bisschoppelijk wapen voert dit als hartschild op een
veld van keel met kruis van zilver. Tot het einde der 18e eeuw komen, vooral in
Limburg, nog aldus genaamde leden der familie voor.
Zie: Batavia sacra I (1714) 244-245; C. B u r m a n , Analecta historica de Hadriano
papa VI (Traj. ad Rhenum 1727) passim; Archief kerkgesch. IX (1838) 118-231;
J.A. C o p p e n s , Beschrijving van het bisdom 's Bosch II (1841) 87; III (1843)
394-395; Limburg's Jaarboek VI (1898) 67-96; XIII (1907) 180-182; G. B r o m ,
Archivalia I ('s Gravenh. 1909) register van personen i.v.; d e z . Der niederländische
Anspruch auf die deutsche Nationalstiftung S. Maria dell' Anima (Rom 1909) 21-23;
d e z . in Nijhoff's Bijdragen 4e reeks, VIII (1910) 331-334; L. v o n P a s t o r ,
Geschichte der Päpste IV: 2 (Freiburg 1907) 56-57; D. H u u r d e m a n , De
nederlandsche paus Adriaan VI (Amsterdam 1908) 55 en 143; J. L o h n i n g e r , S.
Maria dell' Anima (Rom 1909) 75-77 en 82-84; De Katholiek CXLI (1912) 247-252;
o

E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 2366.
Brom

[Enderlein, Hendrik Johannes]
ENDERLEIN (Hendrik Johannes), geb. te Alkmaar 7 Maart 1821, overl. te 's
Gravenhage 28 Dec. 1898, zoon van J o h a n n e s E., kapitein bij het 1e bataillon
der 10e afdeeling, en F r e d e r i c a J o s e p h i n a d e K u h l e w e i n , werd in 1836
cadet der genie aan de Kon. Milit. Academie, 11 Aug. 1840 tweede, 4 Maart 1851
eerste luitenant, 7 Mei 1853 kapitein, 27 Juni 1862 majoor, 28 Febr. 1868 luit.-kolonel,
19 Juni 1873 kolonel, 24 April 1875, toen hij commandant der Nieuwe hollandsche
waterlinie bezuiden de Lek was, na alvorens directeur der militaire verkenningen te
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zijn geweest, als opvolger van den genl.-majoor Weitzel minister van oorlog in het
tweede ministerie Heemskerk. Maar reeds 17 Dec. van dat jaar werd zijne
vestingbegrooting door de Tweede Kamer met 37 tegen 36 stemmen verworpen
en hem den 24 op zijn verzoek ontslag verleend. 16 Juni 1877 werd hij
gepensionneerd met den rang van genl.-majoor. Uit zijn huwelijk 14 April 1852 te
Breda, met jonkvr. A. C l i f f o r d C o c q v a n B r e u g e l , zijn 3 dochters
nagebleven.
Zie: Leeskabinet 1875, waarin zijn gesteendrukt portret; Alkm. Courant nr. 1 van
1899. Na zijn overlijden gaf de Wereldkroniek een klein portretje.
Bruinvis

[Eng, Beernt uten (1)]
ENG (Beernt u t e n ) (1), U t e n e n g , W t t e n e n g , uit oud riddermatig utrechtsch
geslacht, waarvan een genealogie berust onder de papieren van Buchelius op het
Rijksarchief te Utrecht, aanvangende met een Beernt in de 13e eeuw en loopende
tot het begin der 17e eeuw. De namen Beernt en Amelis (Melis) zijn erfelijk in het
geslacht. Den hier genoemde ontmoeten wij 10 Aug. 1393 in de matrikel van Keulen,
waar hij tot 1398 als baccalaureus decretorum in tal van akten betreffende de
keulsche universiteit voorkomt. Daarna kwam hij in 1399 te Heidelberg. Als
domkanunnik en licenciatus in decretis werd hij officiaal en vicaris-generaal van den
domproost (1425). In 1442 besteedde hij aan den architect van het domkapittel het
maken van een sacramentshuisje in de kerk van het kapittel.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 56; F.J. v o n B i a n c o , Die alle
Univ. Köln I, Anlagen 49, 58; G. T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I, 69;
D r a k e n b o r c h , Aanhangsel kerkel. oudh. van Nederland 712 v.v. en 724;
Catalogus Cod. Ms. Bibl. Ultrai. I, 56; II, 27 en 42; Obreen's Archief V, 9; Codex
Dipl. Neerl. Hist. Gen. II: 5 (1860) 602-6.
van Kuyk

[Eng, Beernt uten (2)]
ENG (Beernt u t e n ) (2), overl. in 1523, zoon van B e e r n t (zoon van A m e l i s ,
maarschalk van het Oversticht en kastelein van Duurstede, en A e f P e t e r s d r .
G r a u w e r t ) en B e a t r i x v a n Z u y l e n v a n N i j e v e l t . Uit zijn huwelijk met
J o h a n n a O v e r d e V e c h t (D o d t , Archief VII (1848) 163) werden geboren:
A m e l i s , overl. in 1539 zonder zonen; B e e r n t , kanunnik ten Dom; Cornelis,
Jacob en Frederik, die volgen.
Zijn broeder A m e l i s , gehuwd met J o h a n n a T a e t s v a n A m e r o n g e n ,
had een zoon B e e r n t , na een vergeefsche poging in 1597, (Diarium van
B u c h e l i u s , 446-7) later secretaris van Utrecht.
Zie: A.M.C. v a n A s c h v a n W i j c k , Archief II (1851) register; Bijdr. en Med.
Hist. Gen. XXVII (1906) 193.
van Kuyk

[Eng, Cornelis uten]
ENG (Cornelis u t e n ), zoon van den voorg. en Johanna Over de Vecht, overl. in
1578 als scholaster en vice-deken van het kapittel van St. Pieter. Hij had een
o

natuurlijken zoon B e e r n t (G. B r o m , Archivalia in Italië I n . 1999), later kanunnik
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van St. Jan te Utrecht, en een natuurlijken zoon J a c o b , die kanunnik van St.
Lebuinus te Deventer werd.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht XV, 151 en 200; Bijdr. en Meded. Hist. Gen. VIII (1885)
147; S. M u l l e r Fz., Catalogus v.h. archief v.h. kapittel van St. Pieter 72-73.
van Kuyk

[Eng, Frederik uten]
ENG (Frederik u t e n ), zoon van Beernt (2) en Johanna Over de Vecht, als
erfgenaam van zijn oom Amelis heer van de Eng, bekend lid der Staten, gezant
naar Brussel en in 1577 onderteekenaar der satisfactie van Utrecht, overleden
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in 1582. Hij was gehuwd met A n n a v a n R e n e s s e , en bij haar vader van:
B e e r n t , in 1566 een der verbonden edelen en in 1574 te Arnhem onthoofd, en
A m e l i s . Daar de laatste in 1580 vóór zijn vader stierf, ging de heerlijkheid de Eng
in 1582 over op zijn zoon B e e r n t (overl. 1600). Zijn dochter G e e r t r u y d huwde
den leidschen hoogleeraar Cornelis de Groot.
Zie: A. l e C o s q u i n o d e B u s s y , Het ontstaan der satisfactie van Utrecht
(Amsterd. 1910) 161, 191, 199, 202 v.v. en 223; Archief Aartsb. Utrecht. XXV, 258,
269, 274, 280; Kroniek Hist. Gen. VII (1851) 368 v.v.; XIV (1858) 278-9; cf. Diarium
van B u c h e l i u s 423.
van Kuyk

[Eng, Jacobus uten]
ENG (Jacobus u t e n ), zoon van Beernt (2) en Johanna Over de Vecht, overl. te
Utrecht 14 Mei 1569. Hij was magister en licentiaat in de beide rechten,
vicaris-generaal van Willem van Enckevoirt (kol. 435), kanunnik en sinds 1541 deken
van het kapittel van St. Pieter. Als officiaal trad hij op in een akte van 22 Dec. 1543
o

(Register Charters en Besch. O. Archief Kampen n . 1956). In 1547 deed hij met
anderen een uitspraak over het bezit der kerk van Renkum. Bij testament stichtte
hij een gasthuis voor 14 arme mannen, bekend als het Apostelgasthuis.
Zie: H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta, III A 244; D r a k e n b o r c h ,
Aanhangsel kerk. oudh. van Nederland 171-2; Diarium van B u c h e l i u s 19; S.
M u l l e r F z ., Gesch. der Fundatiën (Utrecht 1900) 99 v.v.; d e z e l f d e , Verslagen
van kerkvisitatiën (Werken Hist. Gen. III: 29) 468-9; Archief Aartsb. Utrecht III 400;
XII, 377 v.v.; XXIV, 50; XXXI 50, v.v. Over het geslacht: Geneal. en Herald. Bladen
III, 465 v.v.
van Kuyk

[Engelen, Willem van]
ENGELEN (Willem v a n ), benoemd bisschop van Roermond, geb. te 's
Hertogenbosch 1 Sept. 1583, en overl. te Leuven 3 Febr. 1649, voordat de
goedkeuring van Rome was gekomen. Hij haalde zich door zijn krachtig optreden
tegen het Jansenisme vele onaangenaamheden op den hals, vervolgingen van de
rechtbank en schimpscheuten. Door den gouverneur-generaal der Zuidelijke
Nederlanden, den nuntius Bichi en de pausen Urbanus VIII en Innocentius X werd
hij geprezen.
Zie: J. H a b e t s , Gesch. van het bisdom Roermond II, 485-486.
Flament

[Engelsz, Gerbrandus]
ENGELSZ. (Gerbrandus), alias A n g e l i , Ord. S. Crucis, geb. te Sneek, overl. 8
Oct. 1500 te Parijs en aldaar in de (thans gesloopte) Kruisheerenkerk begraven; hij
trad in de orde der Kruisheeren te Sneek en was van 1473 tot 1494 prior van het
Kruisheerenklooster te Hoorn; in 1493 werd hij naar Engeland afgevaardigd om de
hervormde regeltucht in te voeren in het klooster te Londen; 2 Febr. 1494 trad hij
op als 26ste magister-generaal der orde; hij stond in hoog aanzien bij koning Karel
VIII van Frankrijk.
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Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ord. S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 1, 119, 154
vv., II 437-443, 458; III, 587; S. D r o s t , Geschiedk. Overz. v.h. Kruisheerenkl. te
Hoorn in Geschiedkundige Bladen II (1906) 177.
Brandsma

[Erp, Henrica van]
ERP (Henrica v a n ), zuster van de volg., abdis van het vrouwenklooster van
Oostbroek bij Utrecht 1503-1548, beschreef de geschiedenis van dit convent tijdens
haar bestuur onder den titel: Annales vernaculi, met een kort vervolg tot 1583
2

uitgegeven door A. M a t t h a e u s , Veteris aevi analecta (Hag. Com. 1738) I, 93-123,
naar het eenige bekende handschrift uit het begin der XVIIIde eeuw (Utrecht, univ.
bibl. n. 1254).
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Zie: S. d e W i n d , Bibl. der Nederl. Geschiedschr. I (Middelb. 1835) 151.
Hulshof

[Erp, Jacoba van]
ERP (Jacoba v a n ), dochter van J o h a n n e s en van H i l d e g u n d a H e i n s , een
adellijke familie uit Brabant, was abdis der cistercienserabdij Het Munster te
Roermond, sinds 1520 tot aan haar dood 21 Nov. 1558 of 59. Zij was de zuster der
voorg. Tijdens haar bestuur telde de abdij verschillende bekwame nonnen en
heerschte er zulk een goede geest, dat twee der kloosterlingen, de gezusters van
Rossem, door den abt van Oudekamp naar de abdij Hoenepe werden overgeplaatst
om aldaar de kloostertucht te helpen herstellen.
Zie: J K n i p p e n b e r g , Historia eccl. ducatus Gelriae (Brux. 1719) 81; S i v r é ,
Het necrologium der adellijke abdij van O.L.V Munster te Roermond (Roermond
1876) 77, 87, 97, 99, 104, 106, 112; J.S. v a n V e e n , Een paar bladzijden uit de
gesch. van het klooster Ter Hunnep in Versl. en meded. Vereeniging Overijsselsch
Regt en Gesch. XXIV (1906).
Fruytier

[Erpo]
ERPO, abt van Kloosterrade (Rolduc) te Kerkrade, Limburg. Hij was geboren te
Maastricht en werd in 1141 tot abt gekozen en gewijd. Hij bouwde bij de abdij eene
woning voor zusters en stichtte in 1145 te Scharn bij Maastricht een nieuw
vrouwenklooster, dat aan de abdij onderworpen bleef. In 1151 aanvaardde hij het
bestuur van een ander vrouwenklooster, dat door Leo, een monnik der abdij
Kloosterrade, gesticht was te Hoydonk bij Nederwetten in Noord-Brahant. In 1143
zette hij den bouw voort der abdijkerk en verlengde ze van den dwarsbeuk af naar
het westen met drie travées, waarvan hij er twee overwelfde. Tien jaren later liet hij
daktegels bakken ter vervanging der stroodaken van de kerk en van de overige
gebouwen der abdij. Onder zijn bestuur bereikte de abdij een hoogen graad van
bloei, haar goederenbezit nam zeer toe, vooral door de prediking van den tweeden
kruistocht, en in 1152 schreef een der monniken de voor de geschiedenis van
Zuid-Limburg zoo belangrijke Annales Rodenses, welke voortgezet werden tot 1157.
Het jaar van Erpo's overlijden is onbekend. Hij leefde nog in 1178.
Zie: Annales Rodenses en N. H e y e n d a l Continuatio Annalium Rodensium,
ed. E. L a v a l l e y e (deel VII (1852) der Histoire du Limbourg door S.P. E r n s t )
52-68, 69-73; idem, ed. P e r t z in Mon. Germ. Hist. SS. XVI (1859) 715-723; G.D.
F r a n q u i n e t , Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van de abdij
Kloosterrade (Maastricht 1869) 9-32; R. C o r t e n , Rolduc in woord en beeld (1902)
85-86.
Goossens

[Eyck, Steven Harmansz. van]
EYCK (Steven Harmansz. v a n ) was in 1662 en 1673 organist van de Groote Kerk
te 's Gravenhage. Na het overlijden van Alewijn de Vois (1667) was hij voogd over
diens nagelaten kinderen (Alg. nederl. Familieblad XII (1895) 38). Een brief van
hem namens Pieter Alewijn de Vois, den vader van Alewijn de Vois hiervoor
genoemd, 1645, aan Const. Huygens is geïnventariseerd in den Cat. der Huygens
tentoonstelling nr. 846. Over de samenwerking in 1646 met Pieter de Vois en Jacob
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van Eyck wordt gesproken in art. Pieter Alewijnsz. de Vois. De naam komt ook voor
als v a n D i j c k .
Zie: Navorscher XV (1865) 142.
Enschedé

[Eyken, Izak Gerrit van]
EYKEN (Izak Gerrit v a n ), inspecteur der gymnasia, geb. 15 Juli 1834 te Amersfoort
en overl. 8 Sept. 1889 te 's Gravenhage. Hij studeerde sedert 1852 te Utrecht, eerst
in de theologie, toen in de letteren, en promoveerde 30 Juni
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1859 op een dissertatie de Luciano philosopho. Na een paar jaar in Amsterdam
privaatlessen te hebben gegeven, werd hij in 1861 tot leeraar aan het athenaeum
te Maastricht benoemd, waar hij les gaf in de nederl. en de grieksche taal- en
letterkunde. In 1868 werd hij conrector van het gymnasium te Delft, in 1869 rector
aldaar en in 1877 inspecteur der gymnasiën. V. Eyken was de eerste, die deze bij
de wet op 't H.O. van 1876 ingestelde betrekking bekleedde. C.J. Eggink (kol. 429)
werd in 1889 zijn opvolger.
Zuidema

[Eze, Evert van der]
EZE (Evert v a n d e r ), zoon van J o h a n v a n H e k e r e n of v a n d e r E z e
(hij is onder beide namen bekend), overl. 1 April 1404 en in de kerk te Almelo
begraven. Hij voerde den titel van baccalaureus in physica et medicina.
Na den dood zijner vrouw B e a t r i x , erfdochter der burgheeren van Almelo trad
hij in den geestelijken stand en werd pastoor van Almelo, in de heerlijkheid van zijn
oom E v e r t . Hij leidde een ijdel en wereldsch leven. Doch door een predikatie van
Geert Groote werd hij zoozeer getroffen, dat van dat oogenblik af zijne bekeering
tot een vroom leven begon. Nauwe vriendschapsbetrekkingen onderhield hij met
Geert Groote, Floris Radewijnsz. en Thomas à Kempis, dien hij eens van eene
zware ziekte genas.
In zijne pastorie te Almelo verzamelde hij een
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kring van geestelijken en leeken om zich heen in den geest van de Broeders des
gemeenen levens. Om aan deze vereeniging van vrome mannen duurzaamheid te
geven, stichtte hij in 1394 het klooster Marienwolde te Frenswegen, bij het stadje
Nordhorn in het graafschap Bentheim.
Het werd in de Windesheimer-congregatie opgenomen; en was toen het in 1809
werd opgeheven, het laatste klooster dier uitgebreide congregatie (Wochenblatt für
die Diöcese Osnabruck 1863). Bekend vooral was de bibliotheek om hare rijke
verzameling handschriften (L a n g e n b e r g , Quellen und Forschungen zur
Geschichte der deutschen Mystik (1902); K r u i t w a g e n in Stemmen onzer eeuw
o

n . 32.
In meerdere kloosters o.a. te Neuss herstelde v.d. Eze de tucht. Onder zijn
pastoraat werd ook de kerk te Almelo gebouwd.
Zie: Chron. Windes. 462; Chron. Mont. S. Agn. 160; D u m b a r , Anal. I, 48, 61
vlg.; J. L i n d e b o r n . Hist. Dav. 431; v. H e u s s e n , Oudh. en Gest. v.h. Bisd.
Deventer II, 114, 310; W. M o l l , Johannes Brugman I, 249; d e z . Kerkgesch. II: 1,
335; II: 2, 220, 221; A c q u o y , Het klooster te Windesheim II, 176, 199, 200; Geld.
Volksalm. 1873; G e e r d i n k , Gesch. v. Twenthe 336-337; R ö r i n g , Kerkelijk en
wereldlijk Twente I, 6, 236 vlg.
van der Heijden
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F.
[Feisser, Johannes Elias]
FEISSER (Johannes Elias), eerste baptistische leeraar in Nederland, geb. 10 Dec.
1805 te Winsum (Gr.), overl. 2 Juni 1865 te N. Pekela. Zijn grootvader, afkomstig
uit Homburg bij Frankfort en zijn vader waren beide respectievelijk als
kapitein-kwartiermeester en als vaandrigofficier tegenwoordig bij het beleg van
Maastricht in 1794. Hij was de zoon van J o h a n n e s F e i s s e r , rijksontvanger te
Veendam (1807- ± 1837) en A n n a M a r i a B o u e r . Het plan bestond dat hij
militair zou worden, maar onder invloed van een vrome grootmoeder werd hij
bestemd voor het predikambt. Na het voorbereidend onderwijs op de lagere en
fransche school te Veendam werd hij 16 Mei 1823 als theol. student te Groningen
ingeschreven. Hij deed 8 Juni 1824 zijn candidaats in de letteren, 16 Juni 1826 dat
in de theologie. In 1827 werd zijn antwoord op de prijsvraag Num ex formula ὁ υἱὸς
τοῦ ϑεοῦ quae in sacro N.T. codice passim est obvia, comprobari possit divina Jesu
Christi natura, met goud bekroond. Na nog een jaar te Leiden gestudeerd en 3 Mei
1827 zijn proponents-examen bij het prov. kerkbestuur van Friesland afgelegd te
hebben, promoveerde hij 21 Juni 1828 op een proefschrift de Vita Basilii Magni
Caesareae in Cappadocia Episcopi. Hij was achtereenvolgens predikant te Lekkum
3 Aug. 1828-31 Oct. 1831, te Winschoten 7 Nov. 1831-2 Juni 1833, te Franeker 9
Juni 1833-14 Oct. 1838. In laatstgenoemde gemeente verloor hij 28 Sept. 1836 zijn
vrouw G e e r t r u i d a E l i s a b e t h B a r b a r a O r r o c k , baronesse v a n
H e e c k e r e n , dochter van W a l r a v e n R o b b e r t J a c o b D e r k v a n
H e e c k e r e n en M a r i a C a t h a r i n a D e e s , en twee kinderen. Wegens den
zwakken toestand zijner gezondheid en een oogontsteking moest hij ontslag
aanvragen, hetwelk hem 27 Sept. 1838 gegeven werd Inmiddels
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had een groote omkeer in zijn zieleleven plaats gegrepen. Hij schrijft: ‘In mijn 33ste
jaar behaagde het mijnen Verlosser in Zijne groote barmhartigheid zich in mij te
openbaren’. Hij ging nu wonen bij zijne ouders te Veendam, doch 3 Maart 1839 kon
hij weer zijn ambt aanvaarden te Gasselter Nijveen, waar hij 27 Oct. 1841 huwde
met K a r s i n a H o v i n g h W i c h e r s . Strevende naar zuiverder gemeentelijk
leven, kreeg hij conflict met den kerkeraad. In 1843 vond hij bezwaar om Doop en
Avondmaal te bedienen, als de kerkelijke tucht niet naar Gods Woord werd
gehandhaafd. Na een beroep te hebben afgeslagen naar Veldhausen in Bentheim,
waar men hem vrijstelde van de bediening der sacramenten, werd hij 19 Dec. 1843
uit den dienst ontzet. Geholpen door eenige getrouwen liet hij nu een woning bouwen,
waarachter een klein lokaaltje voor samenkomsten. De afgescheidenen trachtten
hem tevergeefs te winnen. In het voorjaar van 1845 vernam J.G. Oncken te Hamburg,
vader van het duitsche Baptisme, Feissers afzetting. Hij zond tot hem zijn
medestanders Köbner en Remmers, die met hem over den doop en het
gemeentewezen spraken. Dit had deze gevolgen, dat bij een volgend bezoek Feisser
met vijf andere broeders en één zuster door Köbner in het kanaal werden gedoopt
(Mei 1845). Toen werd tevens de gemeente gesticht, waarvan Feisser voorganger
werd. Intusschen was ook te Amsterdam en te Zutphen een kleine Baptistenkring
ontstaan, met welke hij zich in verbinding stelde. Vooral met Ds. J. de Liefde en den
bekeerden Israëliet J.B. de Pinto, die van laatstgenoemden kring de ziel waren, trad
hij in levendige briefwisseling. In 1849 verhuisde hij naar N. Pekela, waar een der
zeven eerstgedoopten, de scheepskapitein Arend Speelman, woonde. Een poging
om te Amsterdam in breeder kring zijne
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beginselen ingang te doen vinden, mislukte. Ook werd de band met de Hamburgers
slapper, daar hij niet instemde met hun geloofsbelijdenis. Hij zag weinig vrucht op
zijn arbeid en ontmoedigd zonderde hij zich meer af tot het stille landleven. In de
laatste jaren van zijn moeitevol leven wenschte hij niets meer dan stil zijn weg met
God te gaan, totdat hij in vrede ontsliep.
Hij schreef: Jezus Christus of Lotgevatlen en Lessen van den Zaligmaker der
menschheid (Groningen 1832); Het eene Noodige (Gron. 1841); Waakt op! gij die
slaapt enz. eene roepstem tot alle ware geloovigen en begeerigen in Nederland
(Gron. 1843); Beknopte aanwijzing van het ongeoorloofde in den Doop der kleine
kinderen (Gron. 1843); Die den Geest Christi niet heeft, die komt Hem niet toe (Gron.
1844); Getrouw Verhaal van mijn werkzaamheden en lotgevallen als Dienaar des
Heeren te Gasselter Nieuwveen (Gron. 1844); Toespraak aan mijne
medegeroepenen tot het dierbaar geloof in Christus ten eeuwigen leven over den
H. Doop des Heeren en de onderlinge Bijeenkomst der Heiligen (Gron. 1845); De
Levenswekker, een blijde boodschap voor allen, die aan de veelvuldige ziekten,
welke door gevatte koude ontstaan, alsmede aan andere ongesteldheden, lijden
(Gron. 1858).
Zijn portret met korte levensbeschrijving komt voor in het Jaarboekje uitgegeven
door de Unie van gemeenten van gedoopte Christenen in Nederland (Sneek 1884).
Meer bijzonderheden in G.A. W u m k e s , Opkomst en Vestiging van het Baptisme
in Nederland (1912).
Wumkes

[Fett, Daniël]
FETT (Daniël), V e t , geb te Corbach in Waldeck, had van 1599-1602 in Marburg
gestudeerd, was 3 jaar te Hamburg aan huis geweest bij Dr. Ph. Nicolai, den grooten
tegenstander van Plancius, als opvoeder van diens kinderen, was daarna rector in
Dithmarschen en Nordstrand en had in Rostock een disseratie verdedigd de Nuptiis
in Cana Galileae, voordat hij zich 20 April 1611 bij ds. Adolf Fischer, luth. pred. te
Amsterdam, aandiende om hier ‘de orthodoxe kerken te dienen’. Men achtte hem
daartoe geschikt, liet hem hier en daar preeken en zich in de nederl. taal oefenen
en toen de gemeente van Delft en den Haag hem 27 Oct. 1611 beriep, werd hij 25
Juli 1612 toegelaten tot het eerste z.g. proponentsexamen in de nederl. luth. Kerk
gehouden. Het liep bijna uitsluitend over de dogmatiek en daarin bleek hij goed
gefundeerd. 26 Juli werd hij in Amsterdam tot predikant ingezegend en een paar
dagen daarna deed hij intrede eerst in Delft, dan in den Haag. Veel vreugde beleefde
men niet aan hem, want al was hij beslist luthersch van overtuiging, gelijk uit zijn
strijd met de gereformeerden blijkt, hij was ‘een dronkaard, een lasteraar enz.’ en
werd daarom door het Algem. Consistorie in 1615 afgezet. Daar het consistorie
echter geen macht had zijn besluiten door te voeren, duurde het tot 1619 voordat
hij zijn gemeenten en het land verliet. Waarschijnlijk stierf hij 1643 in Rostock.
Van hem zijn verschenen: Eene dooppredicatie bij gelegenheid des Doops aan
een kind van Philippus, graaf van Hohenloo, residerende te Delft (1614); Schriftelycke
Conferentie van de eyntelicke volstandicheydt der Heylighen ghevallen tusschen
Daniel Vet, Prediker onder de Lutherschen tot Delft, Haghe etc. Ende twee Litmaten
o

der Ghereformeerde Kercke Christi tot Delft (Tot Delf, 1613) (Pamflet Knuttel n .
2067).
Zie: D o m e l a N i e u w e n h u i s , Overzicht der vroegere zorg van de Nederl.
Luth. kerk voor de opleiding tot het herder- en leeraarsambt. Feestgave
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(Amsterdam 1852); Geschiedenis der Evang. Luth. Gem. te 's-Gravenhage (1854);
P o n t , Gesch. v.h. Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618 (1911) 533 vlg. 551
vlg. 570 vlg.
Pont

[Figee, Hendrik]
FIGEE (Hendrik), geb. 21 Mei 1838 te Haarlem, overl. aldaar 3 Dec. 1907, zoon
van H e n d r i k F i g e e en H e n d r i k a C a t h a r i n a V e r m e e r . Hij volgde de
lagere school te Haarlem en vormde zich practisch in de fabriek van stoomen andere
werktuigen zijns vaders. In 1859 legde hij het landmetersexamen af en werd in 1866
als vennoot in bovengenoemde fabriek opgenomen, die, zich hoe langer hoe meer
uitbreidende, sinds 1874 gedreven werd onder den naam G e b r o e d e r s F i g e e .
Hij was tevens oprichter van de amsterdamsche firma F i g e e e n d e K r u y f f
en mede-stichter van de Haarl. IJzergieterij. Van 1892-1896 en 1898-1902 was hij
lid van het Departementaal Bestuur Haarlem en van het Hoofdbestuur van de
Maatsch. van Nijverheid, terwijl hij tevens verscheidene jaren lid en ondervoorzitter
was van de commissie van Toezicht op het Koloniaal Museum. Hij was gehuwd met
Petronella Martina Savry.
de Witt Huberts

[Flaes, Pieter]
FLAES (Pieter), geb. te Rotterdam, overl. te Amsterdam 10 Juni 1889 oud 77 jaar
als weduwnaar van I k e S w a r t , was orgelmaker te Amsterdam. Eerst werkzaam
geweest in de orgelmakerij van Bätz en Comp. te Utrecht (kol. 104) had hij zich
Januari 1842 geassocieerd met C.D. Brunjes onder de firma F l a e s e n B r u n j e s
(adv. Opr. Haarl. Cour. 18 Jan. 1842) en zich gevestigd te Amsterdam. Tusschen
1867 en 1884 eindigde de compagnieschap; het bedrijf werd daarop door Flaes
alleen voortgezet. Na zijn overlijden nam zijn meesterknecht D.G. Steenkuyl (thans
Steenkuyl en Recourt) het bedrijf over. Behalve orgels maakte de firma Flaes en
Brunjes ook klavieren; zij hadden als zoodanig ingezonden in 1847 op de
Nijverheidstentoonstelling te Utrecht (Cat. nr. 59) en in 1861 op de
nijverheidstentoonstelling te Haarlem (Cat. nr. 406), aldaar bekroond met een tweede
medaille (Verslag der jury 60).
Enschedé

[Flaminius, Robertus]
FLAMINIUS (Robertus), of F l a m e n , F l a m e n s , F l a m e n t , zelfs V l a m y n c k
- waarschijnlijk echter wel ten onrechte - was afkomstig uit Yperen. Van daar ging
hij naar Engeland, zeker wel in verband met de geloofsvervolgingen. Reeds vóór
1564, want in dat jaar was hij ouderling der nederduitsche vluchtelingenkerk te
Sandwich en als scheidsrechter betrokken in de twisten, die in de londensche kerk
den kerkeraad en een deel van de gemeente verdeelden. Tijdens de verbetering
der toestanden in het vaderland, die het jaar 1566 bracht, keerde hij naar Yperen
terug en trad in Aug. daar in die stad zelf en in het nabijgelegen Brielle als dienaar
des woords voor de gemeente op. 20 Sept. teekende hij, als eerste onderteekenaar,
het accoord dat toen tusschen den graaf van Egmond en de ypersche
gereformeerden werd gesloten over enkele rechten, die de laatstgenoemden zouden
genieten. Na de komst van Alva in Vlaanderen niet meer veilig - Mei 1567 werd hij
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bij hallegebod ingedaagd - nam hij opnieuw de wijk naar Engeland. Eerst naar
Norwich, later vermoedelijk vandaar weer naar zijn vroegere woonplaats Sandwich.
Althans vandaar riep hem 18 Febr. 1574 de walchersche Classis - vermoedelijk wel
op advies van mannen als Gelein Jansz. d'Hoorne en Jan van Miggrode - tot het
rectoraat der latijnsche school te Middelburg. 17 Maart nam hij die benoeming aan;
21 Mei aanvaardde hij zijn
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dienst. Vermoedelijk is hij kort na Sept. 1581 gestorven, want zijn salaris werd hem
niet langer dan tot den ten van die maand uitbetaald. Het bedroeg 25 pond, waarvan
door hem dan nog een ondermeester moest worden betaald. Van 1 Sept. 1575 tot
in 1577 was hij ouderling, terwijl hij omstreeks die jaren korten tijd ook voorganger
schijnt te zijn geweest, tenminste in de diensten waarin de Catechismus werd
uitgelegd. Althans er wordt meegedeeld, dat tijdens een reis van A r n o l d W i e l s
(na 1 Dec. 1578 predikant te Baarland, tot hij in 1581 op zijn verzoek ontslagen
werd) naar Vlaanderen, hij den kinderen des Zondags de vragen stelde.
Een brief van zijn hand, 26 Febr. - 13 Mrt. 1579 geschreven aan Adr. Blyenburgh
II bevindt zich in de koninklijke bibl., den Haag.
Zie: Archief Zeeland VII (1894) 348 v.v.; H.Q. J a n s s e n e n v a n D a l e ,
Bijdragen tot de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeuwsch-Vlaanderen II, 227,
241, 279, 280, 281; F. N a g t g l a s , De algemeene kerkeraad der Ned. Herv.
Gemeente in Middelburg (Middelb. 1860) 111; A.A. v a n S c h e l v e n , De
Nederduitsche Vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) 365.
van Schelven

[Floris I, Florentius]
FLORIS I, (F l o r e n t i u s ), graaf in Friesland, gest. 1061, zoon van Dirk III en
Othilhildis (I kol. 719), volgde 14 Jan. 1049 zijn broeder Dirk IV in de regeering op.
Onder de regeering van dezen vorst deed koning Hendrik IV een tocht tegen de in
opstand gekomen Friezen. In 1061 werd de graaf, toen hij van Bommel naar zijn
landen terugkeerde, bij Hemert vermoord. Floris I was gehuwd met G e e r t r u i d
van Saksen.
o

Vgl.: Annales Egmundani (Werken v.h. Hist. Genootsch. te Utr. Nieuwe Serie n .
1); L. V a n d e r k i n d e r e , La formation territoriale des principautés belges au moyen
age (Bruxelles 1902).
Poelman

[Floris II, Florentius]
FLORIS II, (F l o r e n t i u s ), graaf van Holland, gest. 2 Mrt. 1122, zoon van Dirk V
en Othelhildis (I kol. 719), volgde in 1091 zijn vader op. Zijn regeering schijnt een
tijdperk van rust geweest te zijn. Hij was gehuwd met P e t r o n i l l a , dochter van
hertog D i e t r i c h v a n O p p e r - L o t h a r i n g e n en halve zuster van Lotharius,
hertog van Saksen, later tot keizer verheven.
o

Vgl.: Annales Egmundani (Werken Hist. Genootsch. te Utr. Nieuwe Serie n . 1);
A. K l u i t , Historia critica comitatus Hollandiae et Zeelandiae I (Medioburgi 1777).
Poelman

[Floris III, Florentius]
FLORIS III, (F l o r e n t i u s ), graaf van Holland, gest. 1190, zoon van Dirk VI en
Sophia (I kol. 720), volgde in 1157 zijn vader op. Hij huwde in 1162 Ada, een
schotsche prinses (I kol. 17). Deze vorst mengde zich in de twisten tusschen bisschop
Godfried van Utrecht, diens ministerialen en den graaf van Gelre, waarbij Floris den
bisschop ondersteunde, doch tevens van Woerden uit een deel van het Sticht
brandschatte. In 1165 besliste keizer Frederik I in de geschillen tusschen Floris III
en Godfried, bisschop van Utrecht, betreffende Oostergoo en Westergoo, waarbij

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

een condominium van beide vorsten over die gewesten ingesteld werd. Eenigen
tijd daarna deed Philips, aartsbisschop van Keulen, uitspraak in het geschil tusschen
Floris en den bisschop van Utrecht over diens vrije mannen. In 1178 overleed
Godfried, bisschop van Utrecht. Tot zijn opvolger werd gekozen Boudewijn, broeder
van graaf Floris III, onder wiens bestuur de rust met Holland bewaard bleef.
In het begin van zijn regeering had Floris III
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weinig last van de Friezen. In 1161 sloot hij met de Friezen van Drechterland een
vrede van 30 jaren. In 1167, toen Floris als gevangene te Brugge vertoefde, deden
de West-Friezen invallen, en drongen tot Alkmaar door. In 1168 wilde Floris hierover
wraak nemen, doch een gedeelte van zijn leger werd bij Schagen verslagen, waarop
de graaf terugtrok. In 1169 verbrandden de Friezen Alkmaar, doch werden door
eenige edelen verdreven. In 1180 schijnt de graaf weder tegen de West-Friezen
opgetrokken te zijn.
Ook met Vlaanderen had Floris III een hevigen strijd te voeren. Er ontstonden
moeilijkheden tusschen Floris III en vlaamsche kooplieden over den tol te Geervliet.
De oorlog, hierover gevoerd tusschen Floris en Philips van den Elzas, was nadeelig
voor den eerste; hij werd gevangen genomen, naar Brugge gevoerd en na een
gevangenschap van twee jaren in 1168 losgelaten. Bij het verdrag van 27 Febr.
1168 erkende Floris III het opperleenheerschap van Philips van den Elzas over
Zeeland, en beloofde hij de daar opgerichte tollen af te schaffen en er geen vesting
te bouwen.
Floris III en zijn zoon Willem namen deel aan den derden kruistocht onder keizer
Frederik I Barbarossa. Voor Antiochië overleed Floris aan een besmettelijke ziekte.
o

Vgl.: Annales Egmundani (Werken v.h. Hist. Genootsch. te Utr. Nieuwe Serie n .
1); A. K l u i t , Historia critica I (Medioburgi 1777); L. V a n d e r k i n d e r e , La formation
territoriale des principautés belges (Bruxelles 1902).
Poelman

[Floris IV, Florentius]
FLORIS IV, (F l o r e n t i u s ), zoon van graaf Willem I en Aleid van Gelre (1) (I kol.
70), geb. 24 Juni 1210, ov. 19 Juli 1234 en te Rijnsburg in de abdijkerk begraven.
Hij volgde in 1222 zijn vader als graaf van Holland en Zeeland op en stond onder
voogdij van graaf Boudewijn van Bentheim (I kol. 441), welke op naam van zijn pupil
Westkapelle en Domburg met stadsrechten begiftigde (1223), aldus voortgaande
op den weg, ingeslagen door graaf Willem I, welke reeds in 1217 Middelburg van
rechten voorzien had. Drie jaar later (1226) werd de oude twist bijgelegd, die de
hollandsche graven met de bisschoppen van Utrecht hadden over het afdammen
van den Rijn bij Zwammerdam en over het gemeenschappelijk bezit van Friesland
beoosten Flie, met welk laatste gebied Floris kort daarna zijn broeder Otto, den
lateren bisschop van Utrecht, beleende. In 1227 zond Floris den bisschop, Otto II
van der Lippe, hulptroepen tegen Koevorden, in welken oorlog deze kerkvorst bij
Ane sneuvelde. In hetzelfde jaar betoonde Floris, na eenig tegenstribbelen, den
graaf van Vlaanderen leenhulde voor Zeeland, zoodat gedurende zijne regeering
de verhouding met den Vlaming goed bleef. Van groot belang was het dat in 1230
Dirk, heer van Altena, zich leenman van graaf Floris verklaarde voor zijne goederen
in het land van Altena en den Bommelerwaard gelegen; de grenzen van het
graafschap Holland werden hierdoor niet weinig uitgezet. In 1234 vertrok Floris met
zijn neef Otto II, graaf van Gelre, en een stoet hollandsche edelen naar de streken
aan de Elbe om de Stadingers te onderwerpen, bij welken tocht o.m. heer Willem
van Egmond sneuvelde. De graaf vond nog hetzelfde jaar den dood in een steekspel,
dat ergens in Picardië werd gehouden; de juiste plaats is tot nog toe onzeker (Noyon
of Corbie?). Hij huwde, volgens de bepaling daaromtrent reeds in 1214 gemaakt,
met M a c h t e l d v a n B r a b a n t , (zie dit deel), weduwe van keizer Otto IV (ov.
1218) en dochter van hertog Hendrik I, en won bij haar:
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zijn opvolger Willem II, Roomsch-koning, Floris, die volgt, Aleid (3) (I kol. 72) vrouw
van Jan van Avennes (I kol. 200), Margaretha (I kol. 1299) gehuwd met den graaf
van Henneberg, en M a c h t e l d , jong gestorven.
Zie: Oorkondenb. van Holland, de Kronieken van S t o k e (III, 587) en B e k a . De
bezwaren ingebracht tegen zijn geboortejaar, dat wij kennen uit een oorkonde, door
J. B o l h u i s v a n Z e e b u r g h (Nijhoff's Bijdr. N.R. X, 77) zijn niet afdoende. Zie
voorts over de twisten omtrent den Rijn bij Zwammerdam: F r u i n Verspr. Geschr.
VI, 180; over het beleenen van zijn broeder met Friesland: K l u i t , Hist. crit. I: 2,
140; over de leenhulde omtrent Zeeland, d e z . I: 2, 280; over den tocht tegen de
Stadingers: H.A. S c h u m a c h e r , Die Stedinger (Bremen 1865) en Jahrb. f. d.
Gesch. des Herzogt. Oldenb. V; over het steekspel: Kron. Hist. Gen. Utr. 2e jaar
(1846) 211.
Obreen

[Floris V, Florens, Florentius]
FLORIS V, (F l o r e n s , F l o r e n t i u s ), zoon van graaf Willem II, Roomsch koning
en Elisabeth van Brunswijk, geb. Juli 1254, waarschijnlijk te Leiden, vermoord bij
Muiderberg 27 Juni 1296, begraven eerst te Alkmaar, op het koor der St.
Laurentiuskerk, later in de abdijkerk te Rijnsburg. Hij was bij den dood zijns vaders
(28 Jan. 1256) nog geen twee jaren oud en kwam onder de voogdij van zijn oom
Floris (2) (kol. 448), die echter twee jaar later (26 Maart 1258) overleed. Hierna
kwam de voogdij op zijne tante Aleid (3), gravin-weduwe van Henegouwen (I kol.
72), die zich voornamelijk bemoeide met de eerste opvoeding van den jongen graaf.
Zij werd echter door den graaf van Gelre, Otto II, uit de voogdij gestooten (Jan.
1263) en sedert bleef Floris onder leiding van een raad van edelen, waarin de heeren
van Aemstel, van Teylingen en van Cats de grootste rollen speelden. De jonge vorst,
in 1266 meerderjarig geworden, schijnt in 1272 de teugels van het bewind in handen
genomen te hebben. In datzelfde jaar ondernam hij een tuchtigings-expeditie tegen
de West-Friezen, om zich over den dood zijns vaders te wreken, doch had geen
succes; eerst tien jaar later (1282) zou een hernieuwde tocht hem zijns vaders
gebeente doen vinden en een derde tocht, gesteund door een geweldigen
watersnood, vergunde Floris ten slotte (1289) de Friezen onder zijn gezag te brengen
en door het uitvaardigen van wetten aan een geregeld gezag te onderwerpen.
Tegenover het bisdom Utrecht kon Floris, vooral dank zij de omstandigheid dat de
zwakke elect Jan van Nassau (1 kol. 1360) er den staf voerde, langzamerhand
geheel als in eigen land optreden; hij was jaren lang de eigenlijke meester van het
Sticht en rondde langs dien kant zijn gebied af door inlijving van Gooiland, Amstelland
en Woerden. Ondanks het feit dat de vlaamsche graaf, Guy van Dampierre, zijn
schoonvader was, en in 1256, onder bemiddeling van Floris den Voogd, een vrede
tot stand was gekomen, bereikten in Floris' tijd de twisten met dat rijk over Zeeland
een ongekende hoogte. Vooral werd dit verscherpt, doordat een gedeelte van den
zeeuwschen adel, door Floris in zijne rechten bekort, hieraan mededeed (1290).
Floris V, door zijn schoonvader tot een onderhandeling naar Biervliet gelokt, werd
daar op trouwelooze wijze gevangen genomen en eerst losgelaten, nadat de hertog
van Brabant, Jan I, borg was gebleven dat hij het daar van hem afgedwongen
verdrag zou nakomen. Floris achtte zich echter, eenmaal vrijgelaten, niet verplicht
zijne beloften te houden; hiervan was een hernieuwde oorlog het gevolg, waarin de
Vlamingen verslagen werden (1295). In zijne buitenland-
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sche politiek steunde Floris hoofdzakelijk op den hertog van Brabant, met wien hij
in de beste verstandhouding leefde en dien hij in zijne pogingen om Limburg te
veroveren krachtig steunde; sedert 1281 was Floris ten nauwste verbonden met
Eduard I, koning van Engeland, vijand van Frankrijk en Vlaanderen, maar, om tot
nu toe niet volkomen opgehelderde redenen, viel hij in het begin des jaars 1296 van
de engelsche zijde af en sloot een verbond met Frankrijk. Dit zou hem het leven
kosten; besloten werd, met behulp van enkele hollandsche edelen den graaf op te
lichten en naar Engeland te voeren, terwijl zijn zoon Jan, die daar opgevoed werd,
in Holland op den troon zou gezet worden. Dit plan gelukte gedeeltelijk, maar door
het aanrukken van het omwonende landvolk werden de samenzweerders in het
nauw gebracht en de graaf door hen vermoord. In zijn binnenlandsche politiek blijkt
Floris een vorst te zijn geweest, die met open oog en forsche hand de teugels van
het bewind voerde; waar zulks hem noodig scheen, zag hij er niet tegen op gemaakte
afspraken of gedane beloften te schenden. Zijn politiek vergunde hem zijn gebied
uit te breiden, den waterstaatkundigen toestand er van te verbeteren en, steunend
op de stedelijke en boerenbevolking, de welvaart des lands te vermeerderen, wat
den adel van hem vervreemdde.
Hij was tusschen 1268 en 1272 gehuwd met Beatrix, eene dochter van graaf Guy
van Vlaanderen (I kol. 261), welke hem zijn zoon, den lateren Jan I, schonk. Van
zijn bastaarden vermelden wij hier: Witte van Haemstede (I kol. 1016).
Zie: O b r e e n , Floris V (Gent 1907); O p p e r m a n n in Studium Lipsiense (Berlijn
1909) 100 en een artikel van onderget. in Nijh. Bijdr. 5e reeks I te verschijnen.
Obreen

[Floris, van Holland (1)]
FLORIS v a n H o l l a n d (1), zoon van graaf Floris III (kol. 445) bij Ada van
Schotland (I kol. 17), broeder van de graven Dirk VII en Willem I, overl. volgens het
Necrologium Egmundanum 30 Nov. 1210, als monnik te Middelburg. Hij werd, als
opvolger van zijn oom Dirk van Holland, proost van de Domkerk te Utrecht en wordt
als zoodanig in 1198 het eerst gemeld. In 1204, als Lodewijk van Loon na de
gevangenneming van zijne gemalin, gravin Ada, zich gereed maakt om den krijg
met kracht voort te zetten, is ook Willem I op tegenweer bedacht; hij stelt Egmond
en Baniard (I kol. 235) aan het hoofd van de Kennemers en draagt zijn broeder
Floris den domproost en zijn zwager Otto van Gelre, den proost van Xanten, op, de
hollandsche grenzen tegen Utrecht te verdedigen. De domproost viel bij een gevecht
in handen van Dirk II, bisschop van Utrecht, en werd door dezen gevankelijk naar
het slot ter Horst onder Rhenen gevoerd; daaruit ontslagen streed hij weder in
Zeeland tegen Hugo van Voorne, die van graaf Willem's partij was afgevallen, en
nam een van diens kasteelen onder Poortvliet in.
Hij schijnt zich kort daarna in de abdij te Middelburg te hebben teruggetrokken.
Zie de oorkonden van Holland; Annales Egmundani en Chronicon Egmundanum
op het jaar 1204; K l u i t , Historia Critica I, 196, noot 55, en 198, noot 63, en de daar
aangehaalde bronnen; Ned. Arch. blad XX (1911-12) 66.
Obreen

[Floris, van Holand (2)]
FLORIS v a n H o l a n d (2), zoon van graaf Floris IV (kol. 446), overl. 26 Mrt. 1258.
Hij was meermalen, wanneer de rijkszaken zijn broeder, den roomsch-koning Willem,
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Floris V. Zijne eerste regeeringsdaad in die hoedanigheid was het sluiten van een
vredesverdrag met Vlaanderen (Oct. 1256), met welk land Holland sedert eenige
jaren in een oorlog gewikkeld was, waarin Floris grooten krijgsroem behaald had.
Het volgend jaar werd hij gemengd in een twist met den bisschop van Utrecht, welke
echter spoedig bijgelegd werd. Hij is verder nog bekend door de groote keur, die
hij aan Zeeland gaf, en werd op nog jeugdigen leeftijd in een steekspel te Antwerpen
gewond, overl. aldaar 26 Maart 1258 en werd te Middelburg in de abdijkerk begraven.
Hij was ongehuwd gebleven en werd in de voogdij opgevolgd door zijne zuster Aleid
(3), de gravin-weduwe van Henegouwen (I kol. 72).
Zie: J.C. d e J o n g e in Verhand. Letterk. III (1819) 1e st., 203; H. O b r e e n ,
Floris V (Gent 1907) 6.
Obreen

[Flugi van Aspermont, Jhr. Carel Hendrik Christiaan]
FLUGI VAN ASPERMONT (Jhr. Carel Hendrik Christiaan), geb. te Alkmaar 13 Febr.
1797, overl. te Zwolle 24 Mei 1859, zoon van Nicolo (kol. 450) en van J.C.C. Esau.
Hij was eerst in franschen dienst, in 1811 als apprenti-marin bij de 77e Equipage
en ging als aspirant 2e kl. in 1813 in nederl. dienst over. In het volg. jaar op verzoek
uit den zeedienst ontslagen, woonde hij als cadet-bombardier het beleg van
Gorinchem bij en werd in 1815 benoemd tot 2en luit. der artillerie in O.-I. Na inmiddels
tot 1en luit. bevorderd te zijn, keerde hij in 1818 naar het vaderland terug, nam deel
aan den Tiendaagschen veldtocht, verwierf de M.W.O. bij de inname van het fort
Verlaat, werd krijgsgevangen en na zijn terugkomst kapitein der artillerie, in 1834
in de vesting Nijmegen. Hij werd 31 Dec. 1843 gepensionneerd met den rang van
majoor en 23 Januari van ditzelfde jaar met al zijn wettige nakomelingen in den
nederl. adel ingelijfd. Sedert 17 Dec. 1851 was hij militie-commissaris in de Prov.
Overijsel, met den rang van luit.-kol. tit.
Hij huwde 18 Mei 1822 te Nijmegen met A n t o n i a C o n s t a n t i n a S c h i f f ,
geb. te Nijmegen 29 April 1802, overl. te Zwolle 20 Maart 1867, dochter van
A d r i a n u s H e n d r i k u s envanJ o h a n n a B a r e n d i n a H o l s t .Uitdithuwelijk
sproten vijf kinderen: F.W.R., die volgt, J o h a n n a B e r n a r d i n a , geb. Bergen
in Henegouwen 1828, overl. 's Grav. 1897 als weduwe van J a n C r e m e r
E i n d h o v e n (ouders van Mevr. F a b i u s geb. C.E., als schrijfster voor de jeugd
bekend), C a r e l H e n d r i k C h r i s t i a a n , die als gep. majoor in 1874 overleed
en den stam heeft voortgezet, een jong overl. zoon, en A d r i a a n N i c o l a a s
F r e d e r i k , inspecteur der Reg. en Dom., laatst hypotheekbewaarder, overl. te
Nijmegen 15 April 1910.
Zie: Wapenheraut III (1899) 151, 152; Navorscher XLIX (1899) 170, 171; uit
meegedeelde berichten aangevuld.
Regt

[Flugi van Aspermont, Jhr. Frans Willem Rudolf]
FLUGI VAN ASPERMONT (Jhr. Frans Willem Rudolf), geb. te Bergen in
Henegouwen 14 Augustus 1823, overl. te 's Gravenhage 9 November 1889, zoon
van den voorg. en van A.C. Schiff. Zijn doopnamen ontving hij ter herinnering aan
een ouderen broeder zijns vaders, die als jong luitenant onder Napoleon in den
russischen veldtocht van 1812/13 was omgekomen. Reeds in zijn kinderjaren voelde
hij zich tot den militairen stand aangetrokken en verliet in 1842, dus op 19-j. leeftijd,
de K.M. Acad. als 2e luitenant der artillerie hier te lande. Het vooruitzicht op spoediger
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vergezelde den kolonel van Rijneveld, die als chef van 't wapen der artillerie in O.-I.
bij dat leger was overgegaan, als adjudant. Reeds 't volgend jaar werd hij daar tot
1en luit. benoemd (1849) en bleef adjudant tot zijn bevordering tot kapitein (1853).
In 1855 werd bij adjoint bij den Generalen Staf, onder den toenmaligen
legercommandant ridder de Stuers. Flugi werd naar de Lampongsche Districten
gezonden om een aanstaande expeditie daarheen voor te bereiden, welke expeditie
hij in 1856 als chef van den staf onder kolonel Waleson meemaakte. Bij die
gelegenheid werd hij benoemd tot ridder M.W.O. 4e kl. Na in 1858 tot majoor te zijn
bevorderd, was hij achtereenvolgens als luitenant-kolonel en kolonel, in 1857
sous-chef en in 1860 chef van den Gen. Staf onder de generaals van Swieten en
Schimpf. Van het vertrek van generaal Andresen af, in April 1869, tot 1 Juli d.a.v.
stond Flugi aan 't hoofd van 't departement. Bij de benoeming van den nieuwen
legercommandant, luit.-generaal Kroesen, werd Flugi belast met het bevel over de
2e militaire afd. op Java. Spoedig hierop nam hij zijn pensioen (1870)
In Nederland teruggekeerd vestigde hij zich eerst te Nieuweroord als directeur
eener veenderij, vervolgens te Deventer, waar hij lid van den gemeenteraad was,
en ten slotte te 's Gravenhage, in welke laatste plaats hij als administrateur der
nederl. Bell-Telefoon-Maatsch. eenige jaren met grooten ijver en toewijding zijn taak
vervulde.
20 Nov. 1850 huwde hij te Batavia met J o h a n n a W i l h e l m i n a P e n n i n g
N i e u w l a n d , geb. te Soerabaja 19 Aug. 1828, overl. te 's Gravenhage 4 Febr.
1908, dochter van den generaal majoor I s a c M a r i n u s en van A n n a
Margaretha Frederica Rennsdorf.
Zie: G.A. d e L a n g e , Eene bladzijde uit de gesch. van het legerbestuur in Ned.
Indië in Tijdschr. voor N.-I. Maart 1897; Necrologie: Dgbl. voor Z.-H. en 's Grav.
Nov. 1899; Wapenheraut III (1899) 152; Navorscher XLIX (1899) 171; uit
familiepapieren aangevuld.
Regt

[Flugi van Aspermont, Jr. Nicolo]
FLUGI VAN ASPERMONT (Jr. Nicolo), gesproten uit een aloud, voornaam en
beroemd zwitsersch geslacht, geb. te Peschiavo (in Veltlin) 30 Dec. 1759, overleden
te Barneveld 19 Juli 1833, zoon van C o n r a d i n , ambtman van St. Moritz, podesta
(gouverneur) te Teglio i.d. Veltlin, erfkameraar van het bisdom Chur, en van M a r i a
Flandrina de Besta.
Twee van zijn ooms (C o n s t a n t i n en N i c o l o ) en een broeder (C o n r a d i n )
dienden de Republiek der V.N. als officieren bij de zwitsersche regimenten ‘Schmid’
en ‘Sprecher’. Hij zelf als cadet bij het eerstgenoemde regiment in dienst getreden,
kwam met de Graubunder Zwitsers naar Holland en wel vóór 1787. Als tweede
luitenant maakte hij in 1793 en 94 den veldtocht in Brabant mede, woonde in 1793
het beleg van Maastricht en in 1794 dat van 's Hertogenbosch bij, was als kapitein
in 1799 bij de gevechten in Noord-Holland en in 1800 in Duitschland. 6 Jan. 1808
werd hij plaatsel. adjudant 1e kl. te Amsterdam en gepensd. in 1810. In 1813 en 14
was hij opnieuw in dienst en wel als kapitein bij het 4e bat. inf. van linie.
In Sept. 1787 gehuwd met J o h a n n a C a r o l i n a C h a r l o t t e E s a u geb. te
Meppel in September 1768, overl. te Amsterdam 18 Sept. 1810, dochter van J o h a n
J a c o b , luit. 1e regiment Waldeck, en van A n n a C h r i s t i n a F r a n c i s c a
S c h r ö d e r . Zij wonnen zes kinderen, waarvan het tweede, F r a n s W i l l e m
R u d o l f F l u g i (1791-1812), als luitenant onder Napoleon in den russischen
veldtocht het
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leven liet, en het vierde C.H.C. op kol. 449 voorkomt.
Zie: Wapenheraut III (1899) 151; Navorscher XLIX (1899) 170; uit familiepapieren
aangevuld.
Regt

[Focanus, François]
FOCANUS (François), zoon van Jacob Focanus (1) (I kol. 866) en Sara de Witt; de
moeder was een volle nicht van den welbekenden dordtschen burgemeester Jacob
de Witt, die waarschijnlijk wel naar haren gelijknamigen vader genoemd is; hij nam
na den dood van haren echtgenoot de zorg voor hare drie kinderen op zich. François
evenals de hierna te noemen Jacobus, zijn broeder, zal waarschijnlijk te Dordrecht
opgevoed zijn. Hij studeerde te Utrecht, waar hij in 1644 ingeschreven werd als
‘Dordracenus’ (Alb. Stud. Acad. Rheno-Traj. op 1644). Later werd hij landdrost van
de Meierij van den Bosch en schepen in die stad. In 1657 huwde hij in den Haag
met D e l i a n a v a n L a n t s c h o t , in de verte ook aan de familie de Witt verwant.
In 1672, na den moord der de Witten, raakte hij in gevangenschap; hij werd door
zijn koetsier beschuldigd van beweerd te hebben, dat hij de de Witten zou wreken
en het den Prins doen ontgelden; van einde Sept. 1672 tot begin Sept. 73 bleef hij
gevangen: eerst op de Voorpoort in den Haag, daarna op het stadhuis in den Bosch,
waar de schepenbank zijn proces behandelde; hij werd geheel vrijgesproken.
Zie: C.A. v a n S y p e s t e y n in Haagsche Stemmen 1888/9, 533 vlg.; G.W.
K e r n k a m p , Baltische Archivalia 131; B a l e n , Dordrecht 1332.
Japikse

[Focanus, Jacobus (2)]
FOCANUS (Jacobus) (2), geb. ± 1625 te Dordrecht, broeder van den voorg. (zie
ald.). Hij studeerde te Leiden, waar hij 8 Mei 1648 ingeschreven werd, vestigde zich
als advocaat voor het Hof van Holland in den Haag en werd 3 Mei 1658 benoemd
tot raad en rentmeester-generaal van de leden in de Meierij van den Bosch
(Commissieboeken St. Gen. R.A.). In hetzelfde jaar trachtte hij lid van den Raad
van Brabant te worden, wat niet gelukte. Evenmin werd hij in 1662 president-schepen
te den Bosch, toen hij hiervoor zijn best deed; de ‘cuyperye’ voor die plaats, schreef
de Witt hem, was ‘soo onmaetich’, dat hij de recommandatie voor Focanus had
moeten ‘laeten vaeren’. Met de Witt onderhield hij meer geregelde betrekkingen
dan zijn broeder. Er zijn verscheidene hunner brieven bewaard. O.a. was Focanus
de Witt behulpzaam in zijne particuliere, financieele operatiën. Focanus huwde in
1649 met H e l e n a T u l l e k e s , die in 1666 stierf; ten tweeden male in 1671 met
E l i s a b e t h v a n d e G r a e f f , weduwe van D r . J a c o b O n d e r w a t e r .
Zie: C.A. v a n S y p e s t e y n en B a l e n als boven; verder: Brieven van d e
W i t t I (uitgave F r u i n - K e r n k a m p ), deel II en III (uitgave F r u i n - J a p i k s e )
registers der briever, i.v. Focanus).
Japikse

[Focking, Hendrik]
FOCKING (Hendrik) werd 15 Juni 1769 benoemd tot klokkenist van den Oude
Kerkstoren te Amsterdam, in 1791, toen hij woonde achter de Kartuizers, tot
klokkenist van den Regulierstoren aldaar; bovendien bediende hij het orgel in de
doopsgezinde kerk bij het Lam te Amsterdam, in 1777 door Johannes Strumphler
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gesteld. In April 1796 deed zijn zoon C. Focking het verzoek wijlen zijn vader in die
bediening te mogen opvolgen (Inventaris Vereen. doopsgez. gem. te Amsterdam
o

1884, II, n . 809, 812, 813).
In 1781 kreeg hij tot leerling den toen 12-jarigen blinden Daniel Brachthuizer. Bij
advertentie in
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de Haarl. Crt. van 10 Dec. 1771 kondigde de boekverkooper J.C. Sepp te Amsterdam
de verschijning aan van de drie eerste bladen en den titel van zijn Uitvoerig onderwys,
volgens derzelver geheelen inhoud op praktikaale gronden zo wel, als
beredeneerender wyze voorgedraagen, doch voornaamentlyk ingericht ten dienste
der geenen, die zig toeleggen, om het speelen te leeren op clavier instrumenten.
Naar het schijnt is van dat geschrift niet meer dan het hier aangekondigde
verschenen. Verder gaf hij in het licht in eigen beheer: VI Sonates pour le flute
traverse solo, avec une basse continuo. Oeuvre premiere, terwijl na zijn overlijden,
en voltooid door zijn leerling Brachthuizer in 1797 bij J.J. Hummel te Amsterdam
uitgegeven werd Oratorium of cantate of het lijden en sterven van Jesus Christus;
bestaande in een vocal en instrumental muziek, in poëzy gebragt en gedeeltelijk
gecomponeerd door H. F o c k i n g , doch om de fraaiheid van poëzy door D.
B r a c h t h u i z e r verder tot stand gebragt, om gegeeven te worden op zondag den
16 April 1797 in de Nieuwe Zijds Capel te Amsterdam.
Uit aanteekeningen.
Enschedé

[Foec, Gerardus]
FOEC (Gerardus), F o e c k , zoon van E v e r a r d u s F., overl. in Maart 1383,
aanzienlijk prelaat uit oud utrechtsche familie, die den magisterstitel voert en tevens
voorkomt als bacc. in legibus. Zijn geestelijke loopbaan eindigde hij als deken van
St. Salvator, welke decanie hem in 1348 geschonken werd. Bovendien was hij
bezitter van verschillende prebenden, en domkanunnik. Wij vinden hem ook als
procurator aan de romeinsche curie en bezitten van hem een scheidsrechterlijke
uitspraak van 1356.
o

Zie: B r o m , Bullarium Trajectense n . 1078, 1159, 1213, 1214, 1261, 1359, 1360,
1598 en 2239; Nijhoff's Bijdragen, N.R.V (1868) 29 v.v.; D r a k e n b o r c h ,
Aanhangsel kerk. Oudh. v. Ned. 120; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta
III A, 216; Archief Aartsb. Utrecht XXXII, 350 v.v.; zijn testament bij M a t t h a e u s ,
Analecta II, 544.
van Kuyk

[Foec, Henricus]
FOEC (Henricus), F o e c k , overl. 16 Juni 1439, van vaders- en moederszijde uit
aanzienlijk utrechtsch geslacht (zijn moeder was een S o u d e n b a l c h ), studeerde
te Heidelberg, waar hij in 1400 werd ingeschreven, in 1402 bacc. art., in 1406 licenc.
art. en in 1409 bacc. iur. can. werd. Hij was kanunnik van St. Salvator schonk een
altaar aan de kapittelkerk en wordt genoemd als weldoener van het Kartuizerklooster
Nieuwlicht.
Zie: G. T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I, 76; II, 367 en 502; Archief
Aartsb. Utrecht I, 351; XI, 225; Bijdr. en Med. Hist. Gen. IX (1886) 159 en 279.
van Kuyk

[Fogteloo, Cornelis]
FOGTELOO (Cornelis), geb. te Franeker, overl. te Alkmaar 1 Mei 1883, oud 42
jaren, zoon van F r e d e r i k F. en H i l t j e S c h o o f . Hij werd bij kon. besluit van
12 Sept. 1867, toen te Enkhuizen wonende, benoemd tot leeraar in het boekhouden,
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de gymnastiek en het exerceeren aan de te openen Rijks hoogere burgerschool te
Alkmaar. Weldra werd hij daar en elders een zeer gewild spreker voor
volksvoorlezingen, zijne hoorders wetende te boeien door de voordracht zijner
historische novellen. Zijn vroegtijdig overlijden liet zijne weduwe D i d e r i c a
A g a t h a G r e e u w en kinderen in kommer achter, waaraan door medewerking
van het meerendeel zijner ambtgenooten in het geheele land zooveel mogelijk werd
te gemoet gekomen. Van zijn letterarbeid verscheen in druk: Van Alkmaar de Victorie
(Alkm. 1873); Leidens nood en ontzet in 1574 (Leid. 1874) en De Overwintering op
Nova Zembla

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

453

en [3] andere oorspronkelijke vaderlandsch-historische Novellen (Alkm. 1888).
Zie: (J.D. B o e k e ) Gedenkboek .... der Rijks Hoogere Burgerschool te Alkmaar
(Alkm. 1892) 25, 29.
Bruinvis

[Fonteyn, Thomas]
FONTEYN (Thomas), ook wel T h o m a s J a s p e r s z ., boekverkooper te Haarlem,
in 1637 in de Barteljorisstraat ‘in de gekroonde druckerije’, verhuisde in het einde
van 1652 of in 1653 naar Amsterdam, waar hij naspeurbaar tot 1661 woonde op
den Nieuwen Zijds Voorburgwal bij de Deventer Houtmarkt in de gekroonde druckerij.
Zijn oudste mij bekende uitgaaf is de Brief, nopende d'echt-mydingh ende het niet
weder aan-nemen der buiten-ghetrouwde, van 1629 (S c h a g e n , Naamlijst der
doopsgezinde schrijveren 20). Van doopsgezinden huize, gaf hij o.a. in 1639
C a m p h u y s e n 's Theologische wercken, in 1645 diens Stichtelijcke rymen, in
1646 L u b b e r t G e r r i t s z .' Sommighe Christelycke Sendtbrieven (3e verm. dr.),
in 1648 P.J. T w i s c k 's Concordantie der heyligher-schrifturen uit.
In zijn amsterdamschen tijd kwam, naar het schijnt, die doopsgezinde richting
minder naar voren; behalve een paar na te noemen artikels ken ik een Nieuwe en
nutte huishouw-konst, waer in geleert wort, hoe men met vijf hondert guldens
eenmaal aen te leggen, jaerlijckx vier duysent vijf hondert guldens sonder woecker
winnen kan (1655) en een Advys, ofte bericht over het gebruyck van goederen,
diemen geestelijke noemt (1660) en bepaalde hij zich er blijkbaar meer toe op zijn
drukkerij werken te drukken voor anderen. In zijn haarlemschen tijd had hij dat
gedaan o.m. voor Zacharias Cornelisz. te Hoorn in 1632 (Een geestelijck
o

liedt-boecxken; W i e d e r n . 129), in 1634 (V a l e r i u s ' Proba fidei oft de proeve
o
des geloofs) en in 1637 (Veelderhande liedekens; W i e d e r n . 132), in 1633 voor
Hendrick Laurentsz. te Amsterdam (Nieuwe testament met kantteekeningen van
J o h a n n e s B o g a e r t , met psalmen en catechismus; ex. verz. Enschedé), in
1647 voor Bastiaen Wagens te Rotterdam (C a m p h u y s e n 's Stichtelycke rymen),
in 1648 voor de weduwe van Pieter Wils te Haarlem door het drukken van W i l s '
Wis-konstighe wercken, in 1650 voor Jacob Aertsz. Colom te Amsterdam (A g r i p p a
v a n N e t t e s h e y m , Van de onzeekerheyd ende ydelheyd der wetenschappen,
overghezet door J. O u d a a n ) en in 1652 voor Jan Verhoeve te 's Gravenhage
(Generale privilegien ende hantvesten van Kennomer-landt ende Kennemer-ghevolgh
(uitgeg. d.B. v a n S a n t e n ); in zijn amsterdamsche periode werkte hij voor Jacob
Vinckel in 1654 (Amsterdamsche Vreughdestroom), voor de weduwe Abraham de
Wees in 1655 (V o n d e l 's Inwijdinge van 't stadhuis t' Amsterdam) en 1660
(V o n d e l 's Virgilius Maroos wercken in nederduitsch dicht vertaelt), in 1659 voor
Borrit Jansz. Smit (C a m p h u y s e n 's Stichtelijcke rijmen) en in 1660 voor Jan
Jacobsz. Bouman (E r a s m u s ' Verklaring over 't Nieuwe Testament vert. d. E. d e
V e e r ).
Enkele eigen uitgaven zijn nog aan te wijzen, die hoewel niet bepaaldelijk
doopsgezind, naar het schijnt met die richting toch wel indirect verband houden; in
1640 gaf hij met Hendrik van Marcken te Haarlem een Statenbijbel in folio, in 1648
de hollandsche editie van S c h r e v e l i u s ' Harlemias, in 1650 de anonieme
Nederlandt-sche woorden-schat van den haarlemmer J. H o f m a n , waarvan de
tweede druk op zijn verzoek aangevuld door den amsterdamschen jonkman
L o d e w i j k M e y e r bij hem in 1654, het licht zag en sedert tal van keeren herdrukt,
het laatst voor den twaalfden keer in 1805 bij Blussé & Zoon te Dordrecht,
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gedurende meer dan anderhalve eeuw een veel geraadpleegd boek is geweest
(M e i n s m a , Spinoza en zijn kring 148), in 1655 V o n d e l 's Ondergang van Troje
en in 1659 diens plano Aen de edele Gebroederschap der schutters-orde van Sint
Michiel (facs. in veiling, cat. Fred. Muller & Co. Mei 1912 Oud Amsterdam pl. XXX
nr. 484). Eindelijk zag nog in 1661 het licht een herdruk van C a m p h u y s e n 's
Uytbreyding over de psalmen met het hier niet gesigneerde voorwerk en in de
redactie van Cornelis de Leeuw (1652); uit het eenigszins gewijzigde adres ‘Ter
druckerye van Thomas Fonteyn, by de Deventer Hout-marckt, naest de Vogel-grijp,
1661’ zou wellicht kunnen volgen, dat de drukkerij-eigenaar reeds overleden was.
In den meest bedrijvigen tijd zijner werkzaamheid lijkt hij mij toe meer
drukkerij-eigenaar dan boekverkooper geweest te zijn.
Enschedé

[Fortanier, André Pierre]
FORTANIER (André Pierre), leeraar a.d.H.B.S. te Zaandam, geb. 10 Juni 1817 te
Leiden en overl. 29 Apr. 1894 in eerstgenoemde stad. Hij stond er geruimen tijd aan
't hoofd eener bloeiende dag- en kostschool, tot 1866, toen hij bij de oprichting der
hoogere burgerschool te Zaandam daaraan tot leeraar in geschiedenis en
aardrijkskunde, alsmede tot leeraar in de ned. taal aan de burgeravondschool werd
benoemd. Tot 1890 bleef hij die betrekkingen waarnemen, toen hem op 73-jarigen
leeftijd eervol ontslag werd toegekend. Fortanier schreef: Aanteekeningen over
punctuatie, versbouw, stijl, spreekfiguren en welsprekendheid. Leiddraad bij het
onderwijs in de hoogere klassen der middelbare scholen (1867); Geschiedenis van
het ontstaan en de ontwikkeling der Nederl. koloniën (1869; 2de dr. 1879); Leeren leesboek bij de beoefening der geschiedenis van de Nederl. bezittingen en
koloniën in Oost- en West-Indië, en een Leerboek der Nieuwe Geschiedenis, uit het
Duitsch van Dr. G e o r g W e b e r (1874).
Zuidema

[Francken, Godfried]
FRANCKEN (Godfried), geb. te 's Bosch 22 Juni 1595, gest. op het eiland St. Andries
19 Nov. 1654. Hij trad in de Societeit van Jezus 28 Oct. 1615, ontving zijn
priesterwijding 13 Juni 1626 en was achtereenvolgens 4 jaar professor in de
wijsbegeerte te Olmütz, even lang in de godgeleerdheid te Neisse. Daarna stond
hij 4 jaar aan het hoofd van het college te Brugge, tot hij voor korten tijd te Rotterdam
werd geplaatst. Hieruit verwijderd, richtte hij in 1641 te Naarden, waar sinds 70 jaar
zich geen priester meer vertoond had, een Jezuïetenstandplaats op, maar hij werd
verraden en tijdens een godsdienstoefening gevangen genomen. Dank de
tusschenkomst van den heer van den Bosch en een geldelijke tegemoetkoming aan
den drost van Muiden, P.C. Hooft, was hij spoedig weer op vrije voeten. In 1643
begaf hij zich naar het hof van Frederik III, koning van Denemarken, waar hij vele
disputen hield en tegelijkertijd in het verblijf van den franschen gezant een katholiek
bedehuis oprichtte. Met medewerking van den spaanschen gezant Rebolledo
verkreeg hij te Stockholm een audientie bij de katholiceerende Christina van Zweden,
die hem een zending naar de Zuidelijke Nederlanden toevertrouwde en voor wie hij
een verhandeling schreef over de onsterfelijkheid van de ziel. In 1652 keerde Fr.
naar Kopenhagen weder en verzocht in 1653 aan zijn overste naar de
West-afrikaansche missie gezonden te worden. De reis was echter voor den 59-jarige
te afmattend, want nog op de overvaart bezweek hij in 't gezicht van Guinea.
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81; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l. Comp. de Jésus III (Bruxelles 1890) 931.
Derks

[Frauen, Asmus]
FRAUEN (Asmus), geb. vóór 1726, overl. na 1776, geh. 18 Dec. 1746 te Enkhuizen
met P e t r o n e l l a A l i d a S e m e y n s , beeldhouwer wonende te Amsterdam,
1756 firma Frauen & Vogel, 1767 Backer, Frauen & Born, 1769 Asmus Frauen en
zoon.
Van zijne hand zijn o a. de wit marmeren preekstoel in de Groote Kerk te Dordrecht
(zie K r a m m ) en de schoorsteenmantel op de Weeskamer in het stadhuis te
Enkhuizen.
Zie: Egte krans ter eere van den Bruydegom Asmus Frauen en de Bruyd Petr.
Al. Semeyns vereenigt den 18 van Wintermaand MDCCXLVI met gedicht van
M a r t i n u s S e m e y n s S.S. Theol. Stud. (broeder van de bruid) en waarin in het
2de gedicht ‘de bruidegom is in 't Brits gebiet geweest’.
Familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Frederik I, of Frideric]
FREDERIK I, of F r i d e r i c , bisschop van Utrecht (circa 820-835), geb. te Sexbierum,
uit A d e l b r i k v a n A d e l e n en de vrome C o n o v e l l a , die eene kleindochter
heet van den Friezenkoning Radboud.
Nog een tengere knaap, werd hij door zijne ouders toevertrouwd aan bisschop
Ricfrid, die hem in Utrecht's stiftschool opleidde tot deugd en wetenschap, hem de
h. wijdingen gaf en gaarne zijn opvolger in hem zag. Volgens de overlevering werd
Frederik, op aandrang van Lodewijk den Vrome, na Ricfrid's dood door de ‘seniores’
tot bisschop van Utrecht gekozen; doch het jaar der keuze blijkt nergens. Te Mainz,
of misschien te Nijmegen, zou de keizer hem den herdersstaf overhandigd hebben.
Met zekerheid komt bisschop Frederik het eerst voor 7 Febr. 828, wanneer op zijn
verzoek, door een krijgsman Geroward, de zoogenaamde Bisschopswijk bij Emmerik
aan de utrechtsche kerk geschonken wordt. Ook kreeg hij 26 Dec. 834 van Ovo en
andere leeken eenige goederen bij Oosterbeek ten geschenke. In Juni 829 ontmoeten
wij hem op eene synode te Mainz, waar de zaak van een monnik Godescalcus
onderzocht moest worden. Omstreeks 834 ontving hij een brief van den geleerden
abt Rhabanus van Fulda, die hem eene verhandeling over het boek Josuah zond,
tevens een traktaat over het Matthaeus-Evangelie ten geschenke liet, daarbij uiting
gaf aan zijn groote vereering voor bisschop Frederik en ook een uitvoerig lofdicht
op hem maakte.
Volgens zijn biograaf en bewonderaar Odbertus, die evenwel leefde in het begin
der elfde eeuw en slechts de in Utrecht bewaarde overlevering weergaf, muntte
Frederik steeds uit door grooten zielenijver. Reeds spoedig na zijne bisschopswijding
ijverde hij op Walcheren, door middel van het sendgericht, tegen bloedschendige
huwelijken en andere overblijfselen van het heidendom. In Friesland trad hij krachtig
op tegen kettersche dwalingen, aan Arius en Sabellius ontleend, waarbij Sint
Odulpus, die te Stavoren achterbleef, hem ter zijde stond. Daar stelde hij ook een
Drievuldigheidsformulier op, met een toepasselijk gebed, dat langen tijd onder het
volk nog diende ter bezwering van de ‘witte wiven’. Door het gansche bisdom hield
Frederik telkens visitatie-reizen. Lodewijk den Vrome vermaande hij streng wegens
het wangedrag van diens gemalin Judith. Te betwijfelen schijnt echter, of hij ook
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Judith wel geen nicht van Lodewijk was. Standvastig en eenparig gaat
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nochtans het verhaal, dat de keizerin zich op den boeteprediker heeft willen wreken
en daarom moordenaars op hem afstuurde. Op een vroegen morgen (waarschijnlijk
18 Juli) overvielen zij den eenzamen bisschop bij het hoogaltaar van Oudmunster,
waar hij zooeven de Mis had opgedragen; met lange messen doorstaken zij hem,
maar vonden nog gelegenheid om te vluchten. Frederik gaf, omringd door het
weenende volk, eenige uren later den geest, nadat hij met stervende lippen de
invallen der Noormannen had voorspeld.
In welk jaar hij aldus stierf, is onzeker. De meeste schrijvers noemen het jaar 838;
maar dan blijkt 18 Juli als sterfdag onmogelijk. Tot 835 zou men wel kunnen
teruggaan, mits blijvende tusschen 26 Dec. 834 en 23 Maart 838. De begra fenis
geschiedde zeer plechtig in de crypte van Oudmunster. Een kostbaar graf werd
daar opgericht, dat in de middeleeuwen bijzonder werd vereerd, ook om de vele
wonderen, die men aan Frederik's voorspraak toeschreef. In 1362 liet het kapittel
het graf vernieuwen, het hoofd uit de tombe nemen en dit in een zilveren schrijn
plaatsen, dat op de hoogfeesten plechtig werd uitgesteld. Na den beeldenstorm van
1580 lieten de kapittelheeren Frederik's gebeente stil naar een ongenoemd en nog
altoos onbekend schuiloord overbrengen. Maar het zilveren schrijn, dat zijn schedel
borg, werd in 1673 in beslag genomen door de Franschen en niet lang daarna door
de kanunniken teruggekocht. Ten huize van H.F. van Heussen en naderhand in de
kerk der O.K. Klerezij te Leiden bleef dit kunstwerk van den utrechtschen goudsmid
Elias Scerpswert zorgvuldig bewaard, tot het einde der vorige eeuw, toen het in
eigendom aan het Rijksmuseum overging.
Als martelaar en heilige genoot bisschop Frederik vanouds een groote vereering.
Zijn feestdag wordt gevierd op 18 Juli. De parochiekerken te Slooten en te Steggerda
in Friesland zijn hem toegewijd. Doch ook afgezien van dezen cultus verdient zijn
edele figuur oprechten eerbied. Tot de beschaving van ons vaderland droeg Frederik,
door zijn woord en voorbeeld, ten zeerste bij. Moll roemde hem terecht als ‘een der
meest wetenschappelijk gevormde geestelijken der friesche Kerk’.
Zie: Acta Sanctorum 18 Julii; J. d e B e k a , Chronicon (Ultraj. 1643) 23; W.
H e d a , Historia 49; Batavia sacra (1714) I, 98; Monum. Germ. hist., SS. XV, 345;
W. M o l l , Kerkgeschiedenis van Nederland vóór de Hervorming I (1864) 259 en
373; Archief Aartsbisdom Utrecht XX (1893) 1 en 259; XXIV (1897) 138; J.A.F.
K r o n e n b u r g , Neerland's heiligen in de middeleeuwen (Amst. 1899) I, 14; H.J.A.
C o p p e n s , Algemeen overzicht der kerkgeschiedenis van Noord-Nederland (Utrecht
1902) 85; Nederlandsch Archievenblad XX (1911) 29.
Brom

[Frederik]
FREDERIK, bestuurder der abdij Kloosterrade te Kerkrade, in Limburg, van
1129-1134. Hij was afkomstig uit Beieren en een broeder van Richerus, den eersten
abt van Kloosterrade. Ofschoon tot abt gekozen, ontving hij de abbatiale wijding
niet. In 1130 liet hij het koor der abdijkerk optrekken en overwelven en in 1132 eene
kapel inwijden ter eere van Sint Jan den Dooper. Op verzoek van Pholcoldus zond
hij eenige monniken naar Berne, bij Heusden in Noord-Brabant, om er een klooster
te stichten, doch liet zich later het bestuur daarvan opdragen. Dit was niet naar den
zin der kloosterlingen, welke reeds ontevreden waren, dat Fr. zonder hen te
raadplegen zich had aangesloten bij keizer Lotharius, toen deze naar Rome trok
om er gekroond
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te worden. Hij werd dan ook in 1134 genoodzaakt het bestuur van beide kloosters
neder te leggen. Borno volgde hem op te Kloosterrade, en Berne werd eene abdij
van Norbertijnen. Fr. stierf eenigen tijd later bij Winkele.
Zie: Annales Rodenses ed. E. L a v a l l e y e (deel VII (1852) der Histoire du
Limbourg door S.P. E r n s t ) 40-44; idem, ed. P e r t z in Mon. Germ. Hist. SS. XVI
(1859) 708-711; R. C o r t e n , Rolduc in woord en beeld (1902) 82-83.
Goossens

[Frencken, Godefridus Marcellus]
FRENCKEN (Godefridus Marcellus), geb. te Asten 16 Jan. 1818 en overl. aldaar 7
Juni 1907. Hij was de zoon van den vrederechter J a n G e o r g F r e n c k e n en
huwde met A.C. G o o s s e n s , die 3 Juni 1897 te Asten overleed. Frencken begon
zijne loopbaan als gemeenteontvanger en werd (28 Dec 1843) tot burgemeester
van Asten en Ommel benoemd, welk ambt hij 60 jaren lang bekleedde. Aan hem
heeft Asten zeer veel te danken, vooral met 't oog op de ontginning van ‘de Peel’,
die een goudmijn voor de gemeente is geworden. Ook het onderwijs te Asten dankt
veel aan burgemeester Frencken. Reeds in het eerste jaar van zijn bestuur wist hij
goede maatregelen tot opheffing van den ellendigen toestand op onderwijs-gebied
in zijne gemeente te treffen. Een aan de eischen des tijds voldoend schoolgebouw
te Asten en te Ommel bewees dat weldra. Ook Vlierden, waarvan Frencken vele
jaren burgemeester was, heeft veel aan hem te danken.
Verder mag hij terecht de medestichter der prachtige kerk van Asten genoemd
worden, tot welker stichting hij - bij raadsbesluit gemachtigd - de som van fl. 65.000
uit de rijk-gevulde gemeentekas schonk.
De verbinding van Asten met de buitenwereld door een stoomtram was voor een
goed gedeelte aan de activiteit van den ouden burgemeester Fr. te danken. Bij
gelegenheid van zijn zestigjarig ambtsjubilé opende hij plechtig de werkzaamheden
aan de stoomtramlijn Helmond-Asten.
1 Aug. 1904 werd eindelijk den 86-jarigen burgemeester eervol ontslag uit zijn
ambt verleend.
o

Vgl.: Nieuwsblad voor Peelland en Meyerij, 6e jaargang, n . 46, 8 Juni 1907.
Smits

[Fresen, Antonius]
FRESEN (Antonius), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Ouddorp of omstreken,
overl. 2 Sept. 1575 te Hoei (België), was een tijdlang (in en omstr. 1520) prior van
het Kruisheerenklooster te Hoorn en sinds 1561 de 33ste Magister-Generaal der
Orde.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I:1, 121;
I:2, 24 vv.; III, 58-68; S. D r o s t , Geschiedk. Overz. v.h. Kruisheerenkl. te Hoorn in
Geschiedkundige Bladen II (1906) 177.
Brandsma

[Freytag, H.E.]
FREYTAG (H.E.), zoon van den volg., geboren te Peize, overl. te Groningen (?) na
1862, zette voort de orgelmakerij van wijlen zijn vader te Groningen.
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Zie: G r e g o i r . Historique de la facture et des facteurs d'orgue 110; Caecilia
1862, 123; Bouwsteenen II, 17.
Enschedé

[Freytag, H.H.]
FREYTAG (H.H.), de zoon van een wurtembergschen timmerman, geb. te Hamburg
in 1759, overl. te Groningen in 1811, was werkzaam in de orgelmakerij van A.A.
Hinsch aldaar en zette die na diens overlijden (1785) voort, beginnende in dat jaar
met een orgel in de Doopsgezinde kerk te Groningen. Een tijdlang schijnt hij in zijn
zaak werkzaam gehad te hebben Franz Caspar Schnitger (overl. 1799), zeker een
nazaat, misschien wel een zoon, van den voorlaatsten gelijknamigen eigenaar zijner
zaak, wiens naam met den zijnen genoemd
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wordt bij de vergrooting van het orgel in de Bovenkerk te Kampen (1789) en bij den
bouw van het nieuwe instrument te Zuidbroek (1795). In 1808 werd hem opgedragen
de voltooiing van het orgel in de Sint Laurens te Rotterdam, welk werk sinds een
aantal jaren stil lag; de dood verhinderde hem aan het voornemen uitvoering te
geven, niet meer dan een begin gemaakt zijnde. Zijn bedrijf werd voortgezet door
zijn zoon H E. Freytag.
Zie: K n o c k , Dispositien; H e s s , Dispositien, vervolg; S e i d e l , Het orgel en
deszelfs zamenstel 358; Caecilia, 1862, 123; Bouwsteenen II, 165; v a n 't K r u y s ,
Dispositien 4, 149; Eigen Haard 1886, 328; Bull. Oudheidk. Bond 1907, 90.
Enschedé

[Fries, Maerten Gerritsz.]
FRIES (Maerten Gerritsz.), of V r i e s , van Harlingen, overl. 1647, kwam 22 Juli
1622 als matroos in Indië en was in 1640 als schipper en landmeter op Formosa,
van welk eiland hij onder gouv.
Traudenius een kaart vervaardigde. Bovendien schreef hij eenige zeilaanwijzingen
voor de vaart op China, Japan, de Filippijnen en het Zuidland. Onder Hendrik
Harousé maakte hij in 1642 de verovering van de spaansche vesting Ke-lung op
Formosa mede. Hij zeilde in 1643, steeds in dienst der O.-I. Comp. en op last van
gouvern.-gen. van Diemen, als commandeur, met de ‘Castricum’, kapitein Pieter
Willemsz. Knechtjens, en de ‘Breskens,’ kapitein Hendrik Cornelisz. Schaep, van
Ternate, om de ligging der noordelijke eil. van Japan op te nemen. Hij bezocht Jesso
en Sachalin, ontdekte Staten- en Compagniesland, gaf zijn naam aan de tusschen
die eilanden (Iturup en Urup) aanwezige straat en bracht verschillende kusten met
merkwaardige juistheid in kaart. De fransche zeevaarder la Pérouse stelt hem onder
de uitmuntendste zeelieden van zijn tijd en de indische regeering wist hem reeds
als zoodanig te waardeeren. Hij huwde te Batavia in April 1639 met J o s i n a d e
F r e s e , j.d. van Gent en hertrouwde in Jan. 1647 met. C a t h a r i n a v a n G o c h ,
van de Weert.
Hij overleed in datzelfde jaar op een expeditie tegen Manilla, waarbij hij als
admiraal het bevel voerde, na een paar jaren te voren een kleine onderneming
derwaarts met goeden uitslag geleid te hebben, waarbij N.-Guinea en de Ladronen
werden aangedaan.
Zie: N a c h o d , die Bezieh. der N.O.-I. Komp. zu Japan (Diss. Rostock; Berlin
1897); P.A. L e u p e , Reize van M.G. Vries in 1643 naar het Noorden en Oosten
van Japan, volgens het journaal gehouden door C.J. Coen op het schip Castricum
(Amst. 1858); d e z . in Fr. Volksalm. 1859, 117; d e z ., De reizen der Nederlanders
naar Nieuw-Guinea in Bijdr. i. d.T.L. en V. 1875, 184-187; Navorscher 1865, 248;
L a P é r o u s e , Voyage autour du monde (Paris 1797); P.A. T i e l e , Bibl. v.L. en
V. (Amst. 1884) [198]; P.F. v o n S i e b o l d , Nippon (Würzburg, Leipzig 1897);
Eigen Haard 1897, 100.
Mulert

[Frisius, Andreas]
FRISIUS (Andreas), ongehuwd overl. te Amsterdam ten huize van Susanna Veselaer,
wed. Jan Jacobsz. Schipper 8 Sept. 1675, werd onder zijn niet verlatiniseerden
naam A n d r i e s F r i e s 16 Juli 1668 ingeschreven in het gildeboek der
boekverkoopers te Amsterdam; reeds vóór dien datum echter, naspeurbaar sinds
1664, werden er boeken met zijn adres gedebiteerd als uitgever; het zijn meest
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latijnsche geschriften in herdruk over de classieke wetenschap, die door hem
verspreid werden. Een enkele maal o.a. op de titels van G a l l o n i u s ' De S.S.
Martyrum cruciatibus liber (1668); N i q u e t u s ' Titulvs sanctae crvcis (1670);
L i p s i u s ' De cruce libri tres (1670) en
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C u r t i u s ' De clavis dominicis liber (1670) geeft hij, mercantiel misleidend, Antwerpen
als plaats van verschijnen aan. Zijn uitgeversmerk, een kopergravure met de
zinspreuk ‘Optimi consvltores mortvi’ (afgeb. R a h i r nr. 69), is o.a. op den titel van
M a g i u s ' De tintinnabulis (1664), van welk artikel ook een titeluitgaaf uit 1664
voorkomt met het adres ‘Amstelodani, sumptibus Sebastiani Combi et Joannis
Lanou’. Een eigen drukkerij bezat hij waarschijnlijk niet. Aangezien Susanna Veselaer
katholiek was, is, in verband met zijn eigen uitgaven, te veronderstellen, dat Frisius
zulks eveneens was.
Zie: Nieuwsbl. v.d. Boekh. 5 Dec. 1911, 1579.
Enschedé
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[Fritsen, Henricus]
FRITSEN (Henricus), klokgieter te Aarle-Rixtel, overl. 1875; na het overlijden van
zijn oom en mede-firmant Henricus Petit alleen-eigenaar der klokgieterij Petit &
Fritsen, liet hij zijn zaak na aan zijn zoon A l e x i u s F r i t s e n , die o.a. in 1887 een
carillon van 35 bellen leverde voor de Sint Gertrude te Stockholm, het bijbehoorende
uur- en beierwerk zijnde van J.H. A d d i c k s , geb. 7 Oct. 1819, overl. te Amsterdam,
27 Juni 1907 (Eigen Haard 1909, 60) en in 1901 den beursbengel van het
beursgebouw te Amsterdam (A b. in De Echo, Zondagsblad 10 Aug. 1901; Eigen
Haard 1901, 495).
o

Zie: Kath. Illustr. XV n . 45; Vrije Fries XVIII, 164.
Enschedé
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G.
[Galtus, Germer]
GALTUS (Germer), overl. April 1646, was orgelmaker, die documenteel sinds 1634
samengewerkt had met zijn vader Galtus Germersz. (zie kol. 468) en na diens
overlijden in 1636 of 1637 het bedrijf alleen voortzette; denkelijk bleef hij in
Amersfoort wonen. Hij werkte aan, herstelde of stelde nieuw verscheidene orgels:
1637 Hooglandsche kerk Leiden (G r e g o i r , Historique de la facture et der facteurs
d'orgue 43, 132), 1640 hervormde kerk Monnikendam (H e s s , Dispositien 57); 1641
Hofkapel 's Gravenhage (Souvenir du troisième centenaire de l' Eglise wallonne de
la Haye 1891, 54); 1643 St. Pieterskerk Leiden (v a n 't K r u y s , Dispositien 34); c.
1645 Nieuwe Kerk (klein orgel) Amsterdam (H e s s t.a. p. 8); aan zijn verplichting
aangegaan bij contract van 28 Dec. 1645 een nieuw groot orgel te bouwen in de
Nieuwe Kerk te Amsterdam (Amsterdamsch Jaarboekje 1897 19), heeft hij geen
uitvoering meer kunnen geven. Zijn hoofdwerk was het groote orgel in de Sint
Laurenskerk te Alkmaar, waarover hij 25 Oct. 1638 contracteerde. Door dit orgel
kreeg hij denkelijk relatie met Descartes, die toen te Egmond was, en met Ban te
Haarlem; zeker had hij verbinding met Constantijn Huygens, wat aanleiding gaf, dat
hij in de orgels te 's Gravenhage en te Alkmaar door het aanbrengen van een
tweeden halven toon (subsemitoon) boven de gewone halve toonsverhoogingen in
de klaviatuur een practische oplossing poogde te geven aan het muziekstelsel door
Descartes en Ban in theorie ontwikkeld. Ook wordt hem wel toegekend de uitvinding,
althans het eerste in practijk brengen van de vox humana (vgl. C o n s t . H u y g e n s
Gebruyk of ongebruyck van 't orgel (1641) 46; (1659 [1660]) 41 en S e i d e l , Het
orgel en deszelfs zamenstel vert. d.S. M e y e r (1845) 173). De mogelijkheid daartoe
is geenszins buiten gesloten. Een critische reconstructie van het geen fragmentarisch
van zijn werk nog over is te Alkmaar en te Leiden, getoetst aan de hem betreffende
archivalia, geeft een zeer hoogen dunk van zijn kennis en kunst. Aan de waarneming
ontsnapt, welk aandeel hij genomen heeft aan het bedrijf tijdens het leven van zijn
vader; wat hij gedaan moet hebben in de 8 of 9 jaar, die hij alleen werkte, wettigt
de veronderstelling, dat door hem tot volkomenheid is gebracht de
echt-nederlandsche orgelbouwschool die, door zijn opvolgers in het bedrijf
gehandhaafd, in de achttiende eeuw overvleugeld en verdrongen is door de door
Duitschers geïmporteerde begrippen. Een paar keer wordt hij genoemd bij
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zijn familienaam G e r m e r v a n H a g e r b e e r (E n s c h e d é , Gerardus Havingha
15, 25 Oct. 1638; Ordonnantieboek van Prins Frederik Hendrik 25 Aug. 1641,
aangeh. Ned. Spectator 1875, 111 en Resolutie boek van Thesaurieren van
Amsterdam 28 Dec. 1645 aangeh. Amsterdamsch Jaarboekje 1897, 19). In hoeverre
of H a r m a n n u s v a n H a g e r b e e r hem bestond, die in ieder geval in 1642 bij
hem werkzaam was (H a v i n g h a , Oorspronk en voortgang 190), blijkt niet; in het
laatst van zijn leven, toen hij door ziekelijkheid geplaagd werd, had de leiding van
het bedrijf zijn neef J a c o b u s G a l t u s v a n H a g e r b e e r , die hem opvolgde.
Zie: behalve de hier en in het art. Galtus Germersz., (kol. 468), genoemde literatuur
ook mijn Gerardus Havingha passim.
Enschedé

[Gambon, A.]
GAMBON (A.) was in het tweede kwartaal der negentiende eeuw reparateur van
strijkinstrumenten te Maastricht. Een door hem in die qualiteit gebruikt ongedateerd
etiket is gefacsimileerd in d e W i t , Geigenzettel II (1911) nr. 137. In hoever de op
zijn naam staande viool uit 1828 in verz. Snoeck (Cat. (1903) nr. 81) eigen werk is,
blijve onbeslist.
Enschedé

[Gast, Simon de]
GAST (Simon d e ) Jzn., onderwijzer aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers
te Maastricht, waar hij 4 Juni 1907 overleed. Geb. 27 Dec. 1849 te Dirksland op
Overflakkee, ontving hij hier zijn eerste opleiding, die voortgezet werd op de
Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem. Van 1867 tot 1874 was de Gast
werkzaam op scholen te Wageningen, Zaandam en 's Gravenhage; van 1874-1877
als hoofd der openbare school te Wassenaar en van 1877-1882 als hoofd eener
school te Amsterdam. Voortdurend veel werk van studie makende, behaalde hij in
1880 de akte M.O. Wiskunde K 1. Twee jaar later werd hij benoemd tot onderwijzer
aan de Rijkskweekschool en aan de rijksnormaallessen te Maastricht, waar hij
onderricht gaf in rekenkunde, wiskunde en kennis der natuur.
Van de Gast's talrijke geschriften noemen wij: De hoofdbewerkingen der
rekenkunde, op aanschouwelijke wijze verklaard (1885; 7de dr. 1909); Het
rekenonderwijs op de lagere school (1885; 3de dr. 1899); Beknopt leerboek der
wiskunde (6 dln. 1905); Leerboek der rekenkunde (3 dln. 1889; bij herhaling herdr.);
Beginselen der meetkunde, op aanschouwelijken grondslag (1890; 9de dr. 1910);
De hemellichamen. Handleiding bij het onderwijs in de Cosmographie (1883; 9de
dr. 1910); De
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Globe. Oplossing van vraagstukken enz. (1883; 5de dr. 1904) en Hemel en Aarde.
Leerboek der wisk. en natuurkundige aardrijkskunde (1891; 6e dr. 1908); dit laatste
in vereeniging met J.J. t e n H a v e . Met D. H o r n schreef hij verschillende veel
gebruikte leerboeken over de plant- en dierkunde en over de natuurkunde, waarvan
sommige tot heden 8 à 10 maal herdrukt werden.
Zuidema

[Geerdinck, Harman]
GEERDINCK (Harman) was tusschen 1644 en 1668 clavecimbelmaker te
Amsterdam; 12 Febr. 1659 verkoopt hij een huis op den Nieuwenzijds Achterburgwal
aldaar. Niet onwaarschijnlijk was hij tot 1659 klokkenist van den Oudekerkstoren te
Amsterdam.
Zie: Bouwsteenen II, 18; Tijdschr. muziekgesch. I (1885) 52; S c h e l t e m a ,
Aemstel's oudheid VI, 151; Amsterdam in de zeventiende eeuw: muziekleven 37,
103.
Enschedé

[Geerdincx, Artus]
GEERDINCX (Artus), geb. in 1564, wordt 1 Maart 1607 genoemd klokspeler van
de Oudekerk te Amsterdam (Oud-Holland III (1885) 47); in 1615 komt hij voor als
clavecimbelmaker aldaar (Amsterdam in de zeventiende eeuw: muziekleven 103).
Misschien is met A n t o n G e e r d i n x , die 25 April 1605 stadsspeelman te
Amsterdam was (Amsterdam t.a. p. 40), dezelfde persoon bedoeld. In welke relatie
hij stond tot den clavecimbelmaker Harman Geerdinx, overl. vóór 1607 (Alg.
Nederlandsch familieblad XII (1895) 38), blijkt niet.
Enschedé

[Geerling, Wouter Johannes]
GEERLING (Wouter Johannes), cartograaf, 10 Sept. 1830 op Marken geb., waar
zijn vader dokter was, en 16 Jan. 1908 te 's Gravenhage overl. Aanvankelijk bij het
onderwijs werkzaam, ging hij later bij den dienst der post en telegraphie en werd
geplaatst aan het departement van Waterstaat, handel en nijverheid, waaraan hij
verschillende rangen doorliep en in 1898 als hoofdcommies gepensionneerd werd.
Meer dan eene kaart van Nederland zag van zijne hand het licht, zoowel voor 't
onderwijs als voor den post- en telegraafdienst; verder een Gemeenteatlas en
Provinciekaarten, waarop in verschillende kleuren alle gemeenten van ons land
staan aangeduid. Ook vervaardigde G. een Aardglobe en schreef hij een Beknopt
statistisch handboek voor de grootte, bevolking en den maatschappelijken toestand
der voornaamste staten (1872).
Zuidema

[Geisler, C.G.]
GEISLER (C.G.), fabrikant van houten blaasinstrumenten te Amsterdam exposeerde
in 1849 een fluit op de tentoonstelling van inlandsche nijverheid te Delft (Cat. nr.
299) en deed in 1861 een inzending op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem
(Cat. nr. 417), waaraan een tweede medaille werd toegekend (Verslag der jury 61).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

Het eerst wordt zijn naam vermeld in het amsterdamsche adresboek, jaargang
1841/2. In verz.
Enschedé een A en een B clarinet door Geisler te Amsterdam (geen voorletters),
geborgen in een kist, blijkens zilveren memorieplaat 18 Nov. 1814 namens de
prinses douairière van Oranje-Nassau geschonken aan J.W. Weidner, kapelmeester
van het corps muzikanten der dienstdoende schutterij te Haarlem. Het is twijfelachtig
of inderdaad deze clarinetten van ouds in deze kist behooren.
Enschedé

[Gelder, Jacob de]
GELDER (Jacob d e ), geb. nabij Rotterdam 22 Nov. 1765, gest. te Leiden 10 Oct.
1848, zoon van D a v i d d e G., bestuurder eener buskruitfabriek, ontving de eerste
opleiding van zijn moeder, ging ter school te Rotterdam en vervolgens aldaar op
een instituut, waaraan hij zelf weldra werd geplaatst als secondant en onderwijzer
in fransch en engelsch en spoedig ook in de beginselen der

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

462
algebra en meetkunde, waarin hij zichzelf grootendeels had bekwaamd.
Deelnemende aan de verrichtingen van het Wiskundig genootschap te Amsterdam,
viel hem daarvan reeds in 1786 eene goedkeuring ten deel. Dit jaar of in 1788 richtte
hij zelf te Rotterdam eene school op, die wellicht bij zijn huwelijk in 1792 in eene
kostschool overging en waaraan weldra ook een speciaal college in sterre- en
zeevaartkunde werd verbonden. Om de oudere wiskundigen te leeren verstaan
leerde hij, geholpen door zijn vriend, den toenmaligen rotterdamschen praeceptor
Fullinck, latijn en grieksch, waarvan hij het nut in dat opzicht ook later krachtig
betoogde. Mede geraakte hij in 1792 bekend met van Swinden. Reeds toen vatte
hij het plan op tot het doen verschijnen van eene reeks leerboeken over de
verschillende takken der wiskunde, waarvan als eersteling verscheen de Gronden
der cijferkunst (Rott. 1793), belovende daarin o.a. ook de uitgave van tafels der
priemgetallen, echter niet tot stand gekomen. Onderbroken werd dit voornemen
slechts door geschriften van actueel belang (Ontwerp van de Telegraaf, Rott. 1794),
of anderen naar aanleiding van de omstandigheden, waarin hij door zijne
lotswisselingen werd geplaatst. In 1795 verliep de school door de politieke
verwikkelingen, waarmede hij geenszins was ingenomen, en geraakte hij buiten
betrekking, kwam wel door de plaatsing van twee stukken in de Verh. van het
Bataafsch Genootschap in kennis met Wijbo Fijnje, die hem te 's Gravenhage sinds
Mrt. 1798 eene betrekking verschafte aan de redactie van het Dagblad der
wetgevende vergadering, doch was na de staking daarvan in begin 1799 opnieuw
zonder bestaan. Behalve eenige andere geschriften zagen naar aanleiding van
destijds verkondigde verkeerde meeningen in 1800 het licht een verhandeling over
het slotjaar der XVIIIe eeuw en in 1801 eenige kleinere over geodesie. Op raad van
van Swinden werd hij dat jaar dan ook werkzaam gesteld om de door Michain en
Delambre begonnen graadmeting onder Krayenhoff te vervolgen, terwijl hij in 1802
in kennis kwam met den artillerie-officier Huguenin; werden bij het werk de G.'s
adviezen in hoofdzaak gevolgd, zijn salaris werd traag uitbetaald en hij zelf na een
verzoek daarom, niet zonder ongenoegen met Krayenhoff, in 1804 uit dien dienst
ontslagen. Echter bekwam hij in 1805 de betrekking van lector in de wiskunde bij
de maatschappij Diligentia, die hij 26 Nov. aanvaardde met een Redev. over den
waren aard en de voortreffelijkheid der wiskunde ('s Grav. 1805), gaf voorts uit zijne
Handleiding tot de beschouwende en werkdadige meetkunde (Rott. 1806) en
voltooide zijne Wiskundige lessen (uitgeg. 's Grav. 1809). Bovendien werd hij 1 Mrt.
1807 aangesteld als ‘professeur de mathématiques etc. à l'Hôtel de M.M. les Pages
du Roi’ en werd verder met Aeneae gecommitteerd tot bepaling der verhoudingen
van de oude maten en die van het metrieke stelsel; met het hof vertrok hij herfst
1807 naar Utrecht, van daar naar Amsterdam, waar hij zich met Huguenin, Schmidt
en Hemert beijverde om aan het Wiskundig genootschap een meer degelijke
beteekenis te geven, doch werd bij de inlijving midden 1810 wederom uit zijne
betrekking ontslagen, kort vóór het verschijnen zijner Beginselen der Meetkunst ('s
Grav. 1810, 2 dln.). De beschuldiging van plagiaat in zijn Koopmanshandboekje
(Amst. 1810), gevoegd wellicht bij de G.'s politieke denkwijze, kostte hem tevens
de vriendschap van van Swinden. Wel werd hij begin 1811 wederom aan de
geodetische operaties voor de hervatte triangulatie verbonden en zijn arbeid
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ook blijkens Krayenhoff's daaromtrent verschenen Précis historique (La Haye 1815)
op prijs gesteld, doch ook deze waren begin 1813 voleindigd. In den wederom
gevolgden moeielijken tijd voltooide hij niettemin de uitgave der Meetkundige analysis
('s Grav. 1811-1813, 2 dln.). Een nieuw tijdperk brak aan bij zijne benoeming 6 Mei
1814 tot hoogleeraar in de wiskunde aan de te Delft op te richten militaire school,
in welke functie hij ten behoeve van het onderwijs herdrukken van vroegere werken
bewerkte en reeds ten deele ter perse legde de Beginselen der diff. en integraalrek.
('s Grav. 1823); over den slechten gang van het onderwijs Dec. 1818 geklaagd
hebbende in een rapport aan den koning, werd hij echter daarom door den
kommandant der school gesuspendeerd en 31 Mei 1819 ontslagen, doch
‘overeenkomstig zijne wetenschappelijke kennis en talenten tot andere functiën
bestemd’. 28 Juni 1819 benoemd tot buitengewoon hoogleeraar te Leiden,
aanvaardde hij 6 Nov. dat ambt met eene rede de Commodis atque emolumentis,
ab iis consequendis, qui mathematum .... studia cum literarum hum. cultu feliciter
conjunxerint (Hag. Com. 1819). Daartoe aangezocht, gaf hij (afkeurende) Vrije
gedachten van een' Ingeland van Rijnland, over de verhandeling van droogmaking
des Haarlemmer Meers, uitg. door F.G. van Lynden van Hemmen in d.j. 1821.
(Leyden 1821) (meestal verkeerdelijk toegeschreven aan P.G. Mees, zie v.
D o o r n i n c k , Vermomde Schrijvers I, 295), was tusschen 1821 en 1823 werkzaam
ten behoeve van het wiskundig onderwijs aan de latijnsche scholen, voltooide zijn
werk over de differentiaalrekening en deed verschijnen het 1e dl. zijner Hoogere
meetkunst ('s Grav. 1824). Een en ander gaf aanleiding tot zijne benoeming tot
gewoon hoogleeraar, welk ambt hij 2 Nov. 1824 aanvaardde met een rede de Deo
totius mundi conditore (L.B. 1824). Ondanks zijn door het overlijden van Ekama
vergrootten werkkring vond hij niettemin nog tijd om op verzoek der regeering van
1827-29 werkzaam te zijn ter bevordering van de belangen van het industrieel
onderwijs en in de bewerking van herdrukken of nieuwe uitgaven voor het onderwijs,
o.a. de Cosmographische lessen ('s Grav. 1831) en Lessen over verhoudingen en
evenredigheden (ib. 1839). Eerst in 1840 trad hij als hoogleeraar af. Hij was gehuwd
met C a t h a r i n a v a n R o o y e n ; hun zoon volgt. Een geheel deel met berekening
der geografische ligging van alle toppunten der standplaatsen, door hem eigenhandig
geschreven, berust bij de andere deelen met waarnemingen en berekeningen
omtrent de triangulatie op de leidsche univ. bibl. (Alg. Konst- en letterbode 1839, II,
434).
P. Barbiers Jr., J.P. Berghaus en L. Springer hebben zijn portret op steen
geteekend.
Voor zijne gedrukte werken zie: B i e r e n s d e H a a n , Bibliogr. néerl. (Rome
1883) 96-98; voor een uitvoeriger levensbericht Onze tijd I, 332-37; J.A.
O u d e m a n s in Leidsche Studentenalmanak 1849, 110-117 en vooral G.J.
V e r d a m in de Algem. Konst- en Letterbode 1848, II, 307 enz.
de Waard

[Gelder, Jan Jacob de]
GELDER (Jan Jacob d e ), geb. te 's Gravenhage 12 Oct. 1802, overl. te Alkmaar
15 April 1890, eenig kind van den voorg. en van Catharina van Rooyen. Voor zijne
ouders was het een benauwde tijd, toen zijn vader bij onze vereeniging met Frankrijk
zijne betrekking als leeraar in de wiskunde aan het hôtel der pages zonder wachtgeld
of pensioen verloren had, tot hij in 1814 tot hoogleeraar aan de militaire school te
Delft benoemd werd. Daar bezocht hun zoon de latijn-
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sche school, om op 17-jarigen leeftijd, 1 Sept. 1819, te Leiden student in de letteren
te worden. Als zoodanig behaalde hij in 1822 een tweeden prijs met zijn antwoord
op een prijsvraag der litterarische faculteit te Groningen over het gezag en de macht
van den hoogepriester bij de Hebreeuwen, en 3 jaren later den eersten prijs aan
dezelfde academie voor het beantwoorden eener mathematische prijsvraag. 21
Sept. 1827 promoveerde hij met eene latijnsche dissertatie over de Arithmetica van
Theon Smyrnaeus. Met voordeel te Leiden privaatlessen gevende, bedankte hij in
1830 voor het rectoraat te Kaapstad, hem door de leidsche litterarische faculteit
aangeboden, maar hij nam in hetzelfde jaar de uitnoodiging aan van Dr. P. de Raadt
om onderwijs te geven aan het instituut Noorthey. Daar 3 jaren werkzaam geweest
zijnde, richtte hij te Leiden een paedagogium op, dat zijn grootsten bloei bereikte
tusschen de jaren 1845 en 50, toen de toelating tot de hoogescholen door een
staatsexamen bemoeilijkt werd. De afschaffing van dit examen deed het aantal
leerlingen verminderen, geldelijke zorgen gingen het hoofd der instelling, die
allerminst een goed financier was, kwellen, zoodat hij in 1856 de benoeming tot
rector van het te Alkmaar opgerichte gymnasium aanvaardde. Hij was daar reeds
gunstig bekend, omdat eenige jongelieden uit die stad te Leiden door hem tot de
academische studie voorbereid waren. Toen Alkmaar in 1867 eene Rijks hoogere
burgerschool verkreeg, onder voorwaarde, dat het gymnasium weder eene latijnsche
school zou worden, zoodat de lessen der beide inrichtingen elkander konden
aanvullen, bleef d.G. rector, totdat de wet op het hooger onderwijs in 1880 de
latijnsche school vernietigde; men liet hem echter tot 1 Jan. 1889 aan het hoofd
eener klasse voor oude talen, hem tot zijn dood in het genot latende van vrije woning
en eene jaarwedde van ƒ 1650.
Had d.G. te Leiden zijn ijver betoond door het houden van volksvoorlezingen, het
lidmaatschap van de plaatselijke schoolcommissie, van het Nutsbestuur en het
Onderwijzersgenootschap, en was op zijn aandrang in 1852 door het departement
van het Nut eene kweekschool voor onderwijzers geopend, ook te Alkmaar
onderscheidde hij zich spoedig: hij bracht in het Natuur- en Letterk. Genootschap
een frisschen, meer wetenschappelijken geest, gevolgd door toenemenden bloei;
bij het Nutsbestuur bracht hij reeds in Nov. 1859 het wenschelijke ter sprake om,
als van ouds, den Ontzetdag weder jaarlijks te vieren; door samenwerking van het
Nut en de rederijkerskamer geschiedde zulks in 1880 luisterrijk, en daarna kwam
tot hetzelfde doel eene vereeniging tot stand, waarvan hij de secretaris werd, zooals
hij zulks ook was van de algemeene commissie voor de viering van het derde
eeuwgetijde in 1873 en de stichting van het 3 jaren later onthulde gedenkteeken.
Van 1874 tot zijn overlijden is d.G. ook lid der commissie van toezicht op het Stedelijk
Museum geweest.
Hij is 6 Aug. 1829 gehuwd met M a r i a J o h a n n a v a n E s , geb. te Rotterdam
1809, overl. te Alkmaar 1874, dochter van P i e t e r v.E. en K r i j n a M a r i a
S c h o u t e n , die hem 3 kinderen heeft nagelaten.
Zijn portret bestaat in steendruk door J.P. Berghaus en in lichtdruk in de Feestgave
ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van het alkmaarsche Nat. en Lett.
Genootschap.
De G., die reeds in 1836 tot lid van de Maatsch. der Nederl. Letterk. benoemd
werd, heeft geschreven: Grafdicht op G.J. Koning (1823);
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Specimen academicum inaugurale, exhibens Theonis Smyrnaei Arithmeticam,
o
Bullialdi versione, lectionis diversitate et annotatione auctam (Lugd. Bat. 1827, 4 .;
ook versch. o.d.t. T h e o n i s S m y r n a e i Expositio eorum, quae in arithmeticis
o
ad Platonis lectionem utila sunt (ib. 1827, 8 .); J a c o v a k y R i z o N e r o u l o s ,
Geschiedenis der Nieuwere Grieksche Letterkunde. Naar het fransch ('s Grav. 1829);
Verhandeling over de noodzakelijkheid van de grondige beoefening der oude talen
voor de bespiegelende wijsbegeerte (1829); Verhandeling over den invloed dien de
wijsbegeerte vóór den tijd van Alexander den Groote op de staatkundige handelingen
en denkbeelden der Grieken uitoefende (1829); Korte schets der Grieksche en
Romeinsche Mythologie ('s Grav. en Amst. 1831, 2e dr. 1834, 3e dr. 1850);
T i m a e u s L o c r u s , de Anima mundi et Natura, Scholia et varietatem lectionum
e mss. Parisiensibus, L.C. Valckenarii conjecturas ineditas suamque annotationem
addidit J.J.d.G. (Lugd. Bat. 1836); Verh. over de Wolken van Aristophanes in Vriend
des Vaderlands 1836, 280; [anonym] Paedagogisch onderzoek in den Orcus in Gids
1839, 296; De vormende strekking van het classieke en wiskundig onderwijs (Leyd.
1841); [anonym] De schoolmeester met het volstrekt gelijkend portrait van een
ongeval in Lectuur voor de Huiskamer 1854, 275; Dorpsgesprek over het Grieksch
als leerstof (Leyd. 1854); Rudimenta of vormleer der arabische taal (Leyd. 1854);
Wetenschappelijke Grondbeginselen der theoretische en historische Paedagogie
(Dev. 1854, 2e uitg. 1857); Wetgeving op het Lager Onderwijs binnen Leiden van
1324-1796 (Leid. 1856); Waarom zijn boozen rijk en brave lieden arm? in Lectuur
voor de Huiskamer 1856, 137; De werking der Holtzsche electriseer-machine,
verklaard door Prof. Dr. M. Schwanda te Weenen; Voorberigt en woordenlijstje bij
C.G. C o b e t , Grieksch Leesboek voor eerstbeginnenden (Leid. 1857; meermalen
herdrukt); Methode en Tucht (Alkm. 1859, 2e dr. Amst. 1863); Tafereelen van de
beschaving en zeden der oude volken (Alkm. 1860, 2 dln.); Van Alkmaar de Victorie!
o
Volkslied. Muziek van C. C o s t e r (Alkm. 1860. fol. en gr. 8 .); Toespraak bij de
opening der tentoonstelling van vaderlandsche oudheden, op den 8 October 1861,
te Alkmaar; Onderwijs in Wetenschap en Talen. De ontwikkeling eener halve eeuw
geschetst. (Alkm. 1864); Schillers Borgtocht in De Tijdspiegel 1864; Feestrede voor
de leden van de Vereen. tot viering van den gedenkdag van Alkmaars ontzet in
1573, uitgespr. op den 9 October 1864 (Alkm. 1864); Natuurkennis. Handleiding bij
normaallessen voor hulponderwijzers en onderwijzers-kweekelingen (Alkm. 1865,
2e dr. 1871); Brieven en andere bescheiden rakende het Beleg van Alkmaar in
1573, naar de oorspronkelijke stukken uitgegeven (Alkm. 1865); Opvoeding en
o
Onderwijs voor de lagere school (Alkm. 1868, kl. 8 .); Opstellen ter vertaling in het
o
grieksch, voor meergevorderde leerlingen (Alkm. 1868, kl. 8 .); Bibliographische en
wetenschappelijke catalogus der Oude Bibliotheek van Alkmaar (Alkm. 1868);
Levensberichten van J.M. van Gent en A. Hirschig Cz. in Levensber. Letterk. 1868
en 1871; Oorsprong, Ontwikkeling en Gevolgen der Vereeniging tot viering van den
gedenkdag van Alkmaars Ontzet enz. (Alkm. 1881); Lotgevallen van het Natuur- en
Letterkundig Genootschap: Solus Nemo Satis Sapit, te Alkmaar van 1782 tot 1882,
in de Feestgave bij het 100-jarig bestaan enz.; De oude Scholen. Geschiedkundige
feiten van 1560 tot 1806, verzameld uit het archief der gemeente Alkmaar (Alkm.
o
1886, gr. 8 .) [zeer gebrekkig voor namen, jaartallen en besluiten]; Ordre op de
Latijnsche scholen, door de Staten
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van Holland en West-Friesland den 2 October 1625 vastgesteld, en de Latijnsche
school te Alkmaar van 1638 tot 1893 in Nijhoff's Bijdr. 3e reeks, V, 384-422.
Zie: Levensber. Letterk. 1890, 354; S.A. N a b e r , Vier lijdgenooten (1894) 222.
Bruinvis

[Gelmers, Dirk]
GELMERS (Dirk), geb. te Deventer, studeerde te Orleans rechten en was daar in
1494 procurator der germaansche natie, daarna sinds 1497 te Bologna, waar hij in
1500 legum licenciatus werd als T h e o d o r i c u s C e l m e r s . In zijn vaderstad
was hij in 1507 en 1508 raad, in 1509 schepen, in 1510 raad en in 1511 weder
schepen, tusschen 1515 en 1521 en van 1523 tot 1527 weder afwisselend schepen
en raad. De matrikel van Orleans noemt hem T h e o d o r i c u s G e l m a r i .
Zie: Album Stud. Aurelianensium 5; F r i e d l ä n d e r et M a l a g o l a , Acta nat.
Germ.
Univ. Bononiensis (Berol. 1887) 250 en 340; hs. van J. d e W a l in de bibl.
o

Maatsch. Ned. Letterk. n . 1155: II, 96.
van Kuyk

[Génestet, Petrus Augustus de]
GÉNESTET (Petrus Augustus d e ), remonstrantsch predikant en dichter, geb. te
Amsterdam 21 Nov. 1829, overl. te Rozendaal (G.) 2 Juli 1861, was de zoon van
den makelaar F r e d r i k C h r i s t i a n u s d e G é n e s t e t e n M a r i a S u z a n n a
d e V r i e s . Hij verloor zijn ouders vroeg en ontving zijn opvoeding bij zijn
grootmoeder te Breukelen. Vervolgens bezocht hij gedurende een jaar de kostschool
van Kapteyn te Barneveld en werd in 1843 leerling van de latijnsche school te
Amsterdam, waar hij bij zijn oom, den kunstschilder J.A. Kruseman, woonde. Hij
onderscheidde zich door een vroegtijdige ontwikkeling, zooals blijkt uit Een twaalfjarig
Dichter. Drie gedichten van P.A. de Génestet van P.J. A n d r i e s s e n (Amst. 1876).
Nadat hij in 1847 te Zwolle het staatsexamen had afgelegd, waarvan zijn gedicht
Aan een Lid der Kommissie tot afneming van het weleer beruchte Staats-examen,
gericht tot den heer Thiebout, de herinnering bewaart, werd hij als student aan het
athenaeum te Amsterdam ingeschreven. Zijn voorbereidende studiën in de klassieke
letteren duurden twee jaar, daarna ging hij over tot de eigenlijke theologische studiën
aan het remonstrantsch seminarium. Een echt studiemensch is de Génestet nooit
geweest, hij voelde meer voor het werkelijk leven en voor de dichtkunst dan voor
de wetenschappen. Hij schreef in dezen tijd enkele gedichten in den Muzenalmanak
en in den Studentenalmanak. In Juni 1852 werd hij proponent. Weldra ontving hij
een beroep naar Moordrecht en een naar Delft, in Dec. werd hij in laatstgenoemde
plaats als predikant bevestigd, nadat hij 9 Sept. te Bloemendaal in het huwelijk was
getreden met H e n r i ë t t e E l i s a b e t h J a c q u e l i n e B i e n f a i t . In 1853 werd
hij lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. Te Delft bracht de Génestet zeven gelukkige
jaren door, waarin hij leefde voor zijn ambt, zijn gezin en zijn kunst. Zijn ambt vergde
veel van zijn krachten, vooral het preeken kostte hem veel inspanning, daar hij er
naar streefde van elke preek een kunstwerk te maken. In deze jaren werden hem
3 dochters en een zoon geboren. Kort na de geboorte van het jongste kind werd
zijn echtgenoote ziek. Zij overleed 20 Nov. 1859, korten tijd daarna ook haar zoontje.
Door deze verliezen werd de toch reeds teere gezondheid van de Génestet hevig
geschokt. Hij nam zijn ontslag als predikant te Delft en vestigde zich te Amsterdam.
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gelukkig tehuis opende, doch deze beterschap was niet blijvend. Hij overleed te
Rozendaal, waarheen hij tot herstel van gezondheid was vertrokken. 24 Juni 1862
werd op zijn graf een gedenkteeken, door zijn vrienden opgericht, onthuld.
Wat ons in de Génestet het meest aantrekt, is zijn geheel zich geven als oprecht
en beminnelijk mensch; natuur en waarheid staan bij hem op den voorgrond; hij
heeft een afkeer van gemaakte deftigheid, stijfheid en schoolsche geleerdheid. Zijn
eerste gedichten zijn hier en daar nog zeer rhetorisch, bij zijn verdere ontwikkeling
verdwijnt dit gebrek meer en meer. Toch heeft de Génestet, ook naar zijn eigen
meening, nooit zijn vollen groei bereikt. Zijn Eerste Gedichten en Laatste der Eerste
bevatten vooral intieme poëzie, onderonsjes, zooals hij ze noemt. In een bijlage bij
zijn Laatste der Eerste spreekt hij over de eischen, die men aan deze soort van
poëzie kan stellen. Een andere geest dan uit deze gedichten spreekt uit zijn
Leekedichtjes. Hierin werpt hij zich in den theologischen strijd van dien tijd en kiest
zeer beslist partij voor de moderne richting. Hij plaatst zich op het standpunt van
een leek, niet van predikant. Vele van deze kleine gedichtjes zijn gemeengoed
geworden. De Génestet was bij zijn leven populair en is ook bij het nageslacht
populair gebleven, vooral bij de vrijzinnige protestanten. Door de mannen van 80
is hij niet op zijn juiste waarde geschat, zijn naam is o.a. door Kloos en van Eeden
een enkele maal terloops genoemd, overigens is hij door hen genegeerd.
De Eerste Gedichten (Amst. 1851) verschenen aanvankelijk zonder den Sint
Nikolaasavond, welk gedicht eerst in den 2den druk (Amst. 1860) werd opgenomen,
daarop volgden Leekedichtjes (Haarl. 1860) en Laatste der Eerste (Amst. 1861),
een verzameling van de verspreide gedichten uit de jaren 1854-1860. De werken
van de Génestet zijn bij herhaling in het licht gegeven. Na zijn dood werden zij
verzameld en met een levensschets uitgegeven door zijn vriend C.P. T i e l e (Amst.
1869). Deze uitgave bevat ook de bekende rede over Kinderpoëzie, die de Génestet
in 1857 te Rotterdam had gehouden. In 1894 werden de Leekedichtjes met een
commentaar uitgegeven door H.U. M e y b o o m .
B. Taurel, D.J. Sluyter, P.J. Arendzen en W. Steelink hebben zijn portret
gegraveerd, de eerste voor Aurora, 1885, de laatste voor de uitgave zijner
dichtwerken in 1869.
Vgl.: behalve de genoemde levensschets van T i e l e , P i e r s o n in de Levensb.
Letterk. 1862, 147 (in het Reper. van P e t i t ten onrechte aan B u s k e n H u e t
toegekend); t e n B r i n k , Gesch. der Noord Ned. Letterk. in de XIXde eeuw (Amst.
1889) en P e t i t Repert. 1271. In 1911 herdachten verschillende tijdschriften en
dagbladen (Gids, Juli 1911, Eigen Haard, Juli 1911, Ploeg 4de jrg., Handelsblad, 2
Juli 1911 Ocht., N. Rott. Ct., 2 Juli 1911 Ocht.) den 50-jarigen sterfdag van den
dichter, terwijl te Bloemendaal een herinneringsbank werd geplaatst. De rede, door
J.B. S c h e p e r s bij die gelegenheid gehouden, waarin hij vooral de betrekking
tusschen de Génestet en Bloemendaal deed uitkomen, werd te Haarlem uitgegeven.
Over de verhouding van de Genestet en de Nieuwe Gids schreef J.N. v a n H a l l
in de Gids van Juli 1911. In de Gids van 1876 trok J.H. H o o y e r in het artikel Bij
het graf van twee dichters een parallel tusschen de Génestet en Alfred de Musset.
Scholte

[Gerhard]
GERHARD, graaf van G e l r e e n Z u t f e n , zoon van Otto I en Richardis van
Beieren, overl.
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22 Oct. 1229. Hij volgde zijn vader in 1207 op en gaf terstond voor diens zieleheil
een belangrijke gift aan de St. Walburgskerk te Zutfen. In de volgende jaren was hij
veel in de omgeving van den keizer en den aartsbisschop van Keulen, maar geraakte
om onbekende redenen met eerstgenoemden in een oorlog, waarbij zijn land en
o.a. Roermond verwoest werd (1213). In 1222 was hij aanwezig bij de kroning van
koning Hendrik VII te Aken, nadat hij kort te voren den in de geldersche geschiedenis
zoo belangrijken tol te Lobith gesticht had. Twee jaar later stichtte hij te Roermond
het Munsterklooster, waarvan zijne moeder de eerste abdis werd, en geraakte in
een twist met den bisschop van Utrecht over Sallaad en verschillende rechten, welke
hij echter aan dezen verkocht (1226). In het jaar 1227 gaf hij een landrecht aan de
Veluwe en volgde den bisschop van Utrecht tegen de Drentenaren; in den slag bij
Anen, waarin de bisschop sneuvelde, werd hij zelf zwaar gewond en gevangen
genomen. Gerard overleed 22 Oct. 1229 en werd in het klooster te Roermond
begraven. Zijne vrouw, waarmede hij ingevolge het verdrag van 1203 huwde, was
M a r g a r e t h a , dochter van Hendrik I van Brabant (I kol. 1072); zij overl. 1231 en
werd naast haar man begr. onder een nog bestaande tombe (afgebeeld: Bulletin
Oudheidk. Bond II, 95). Hunne kinderen waren: Otto II, H e n d r i k , bisschop van
Luik, ov. 1284; M a r g a r e t h a , 1236 gehuwd met Willem, graaf van Gulik.
Zie: v. S p a e n , Inl. tot de Gesch. v. Geld. II, 191, en S l o e t , Oork. v. Gelre.
Obreen

[Germersz, Galtus]
GERMERSZ. (Galtus), orgelmaker, die dikwijls samenwerkte met zijn zoon Germer
Galtus (kol. 459) en voorkomt tusschen 1617 en 1636. De aard van het bedrijf
medebrengende, dat voor den aanmaak van een orgel de orgelmaker zich tijdelijk
in een plaats installeerde, worden in resoluties en missiven hem de meest
onderscheidene woonplaatsen toegekend. Zijn domicilie schijnt echter Amersfoort
geweest te zijn, in welke plaats H a v i n g h a , Oorspronk en voortgang (1727) 154
hem localiseert; dit vindt steun in een resolutie van Burgemeesteren van Haarlem
dd. 21 Jan. 1636 waarbij dit college den organist Cornelis Helmbreecker (I kol. 1064)
machtigt ‘te reysen tot Aemsvoort en te versoucken de orgelmakers aldaar
woonachtich herwaerts [d.i. naar Haarlem] te comen’, vervolgens in het feit, dat 11
Nov. 1737 door F. Boucquet te 's Gravenhage geveild werd een ‘zeer fraaye
clavecimbaal, zynde een staartstuk met een dubbeld clavier, gemaakt in den jaare
1617 door B a l t u s G e r m e r s s e te Amersfoort’ (adv. Opr. Haarl. Crt. 7 Nov.
1743) en eindelijk in de overweging dat, toen 21 Maart 1631 tusschen hen en
kerkmeesteren van Nijkerk gecontracteerd werd over het onderhoud van het door
hem bij contract van 16 Aug. 1625 nieuw gebouwde orgel in de herv. Kerk aldaar,
dat gedeeltelijk in Amersfoort gereed gemaakt was (Bouwsteenen III, 85 vlg.) bepaald
werd, dat het contract zelf gesteld werd onder den rechtsdwang van de hoven van
Gelderland en van Utrecht (Gelre, Bijdr. en meded. XII (1909) 242); de mansnamen
Galt(us) en Germer (vgl. de plaatsnamen Garmerwolde en Garmerweer) wijzen
niettemin op groningsche of oost-friesche herkomst, de eerste ook voorkomende
als Baltis (Bouwsteenen III, 82 en advert. hiervoor). Behalve de reeds genoemde
instrumenten werkte hij aan, herstelde hij of stelde hij nieuw: 1623 Claaskerk Utrecht
(G r e g o i r , Historique de la facture et des facteurs d'orgue 91); 1624 Buurkerk
Utrecht (Bouwsteenen III 95); 1629 Sint Jacobskerk 's Gravenhage (v a n d e n
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B r a n d e l e r , De groote of St. Jacobskerk te 's Gravenhage 31); 1632 Groote kerk
Haarlem (Bouwsteenen III 82, 83) 1634 Sint Janskerk 's Hertogenbosch
(H e z e n m a n s , De St. Janskerk te 's Hertogenbosch 266) en 1636 Sint Joriskerk
te Amersfoort (v a n B e m m e l , Beschrijving der stad Amersfoort I, 123). Kort
daarna zal hij denkelijk overleden zijn, omdat sedert 1637 alleen als orgelmaker
voorkomt zijn zoon, Germer Galtus, met wien hij documenteel sedert 1634 had
saamgewerkt. Uit de boven geciteerde advertentie blijkt, dat hij behalve orgel- ook
clavecimbelmaker was.
Enschedé

[Geus, Arie de]
GEUS (Arie d e ), geb. te Werkendam 25 Oct. 1788, overl. te 's Hertogenbosch 13
Sept. 1849; hij wordt gezegd een goeden aanleg voor de wiskunde gehad te hebben.
Zeker is het, dat hij in 1806 met gunstigen uitslag examen deed voor landmeter in
dienst van het Hof van Justitie van Holland; hij werd, daar er voorloopig geen plaats
voor hem als zoodanig was, door den inspecteur in het 8e district C.L. Brunings
geëmployeerd bij het opmeten der Lek en later bij het maken eener kaart van den
Baardwijkschen Overlaat. Hiervan kweet hij zich zoo goed, dat hij 31 Mrt. 1808 eene
belooning van koning Lodewijk ontving. Met 20 Mrt. 1808 was hij ondertusschen bij
de verponding geplaatst; 1 Dec. 1809 werd hij benoemd tot assistent-landmeter bij
de rivieren onder Brunings bovengenoemd. De hoofdcommissie voor de verponding
weigerde evenwel hem ontslag te verleenen. In Mrt. 1810 werd hij tegelijk benoemd
tot landmeter bij het kadaster en tot conducteur (opzichter) bij de ‘ponts et chaussées’
(het land bezuiden de Waal was toen door Napoleon geannexeerd); hij koos de
laatstgenoemde betrekking en diende dus weder onder C.L. Brunings, zeker een
uitstekend chef. Hij werd bij besluit van den staatsraad, directeur-generaal der
bruggen en wegen, graaf Molé, van 1 Jan. 1812 afzonderlijk met den dienst der
polders in het departement Bouches de la Meuse belast, en bekwam daarvoor eene
jaarlijksche toelage van fr. 1200. Hoe is het mogelijk, dat hij, die zeker bekwamer
was dan een aantal bij het keizerlijk decreet van 20 Febr. 1811 in de nederlandsche
departementen benoemde ingenieur, bij die gelegenheid niet ook ingenieur werd?
Waarschijnlijk dezelfde reden hiervoor was, dat in Zeeland geen enkele ingenieur
benoemd werd, namelijk, dat de nederlandsche waterstaat onder een bijzonderen
chef, den rekestmeester van den Houte, stond, en dat deze de voorstellen deed;
deze had geen bemoeienis met de reeds voor Juli 1810 geannexeerde gedeelten
van Nederland. Misschien kwam daar wel bij animositeit tusschen J. Blanken en
C.L. Brunings (1 kol. 503). Intusschen vertrouwde laatstgenoemde de Geus, toen
hij in 1814 conducteur 1e klasse werd, de betrekking van arrondissements-ingenieur
te 's Hertogenbosch toe, en heeft hij na het plotseling overlijden van zijn chef op 15
Aug. 1816 zelfs korten tijd als conducteur den dienst van hoofdingenieur
waargenomen.
Bij de 7e organisatie van het korps van den waterstaat met ingang van 1 Jan.
1817 werd hij ingenieur 2e klasse. Zijn standplaats werd tegelijk Breda, en hier heeft
hij als arrondissements-ingenieur zeer lang (25 jaar) doorgebracht. Hij heeft als
zoodanig in 1821 en 1822 den Steenbergschen Vliet door twee sluizen, het
Steenbergsche en het Rozendaalsche Sas, afgedamd, en van 1828 tot 1829 het
nog moeilijker werk, de afdamming van den Dintel bij Dintelsas uitgevoerd. Dit werk
was door den ingenieur J. Sabrier n 1807 en 1808 ook reeds uitgevoerd, maar het
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geheele werk was bij den storm van 8 Febr. 1810 vernield.
De provinciale dienst in zijn arrondissement werd met 1 Apr. 1823 aan zijn
dienstkring onttrokken. Er bleef evenwel genoeg belangrijks over.
In 1830 en 1831 werden onder beheer van de Geus in verband met den belgischen
opstand verscheidene inundatiën gesteld; er wordt van hem getuigd, dat hij daarbij
de belangen der grondeigenaren zooveel doenlijk met die van de landsverdediging
heeft gecombineerd.
Van 1839 tot 1842 werd door hem met zijn ambtgenoot, den provincialen ingenieur
van Rappard, eene opneming van alle noord-brabantsche polders verricht, en de
uitkomsten dezer opneming werd door hem in 1843 openbaar gemaakt. 1 Oct. 1842
werd de Geus benoemd tot hoofdingenieur en hem de provincie Noord-Brabant als
dienstkring aangewezen, zoodat hij naar 's Hertogenbosch verhuisde. Hier werden
door hem in het licht gegeven eene verhandeling van een overleden zwager
Kretschmer over waterweeg- en waterloopkunde en eene geschiedkundige
beschrijving der overlaten in Noord-Brabant. Een door hem gemaakt ontwerp voor
een afleidingskanaal van de Maas bij Grave naar Geertruidenberg werd na zijn dood
uitgegeven. De commissie uit belanghebbenden, die zich gevormd had om dit plan
te propageeren, noemt het terecht een meesterstuk.
De Geus had een merkwaardigen geschiedkundigen speurzin. Daardoor zijn veel
bijzonderheden betrekkelijk den waterstaat van Noord-Brabant bewaard, waarnaar
men anders te vergeefs zoude zoeken. Hij was medewerker aan het Aardrijkskundig
woordenboek van v a n d e r A a , en heeft daarin een groot aantal artikelen geleverd.
Hij huwde 29 Juli 1812 E l i s a b e t h a J o h a n n a K r e t s c h m e r , die 28 Mei
1864 overleed en bij wie hij 9 kinderen had, waarvan 6 jong stierven. De anderen
waren G.A. De Geus, opzichter van Rijnland, die zich o.a. bij de droogmaking van
het Haarlemmermeer en bij den aanleg der spoorweglijn Amsterdam - Haarlem zeer
verdienstelijk heeft gemaakt, en twee dochters gehuwd met Dr. K l o p p e r t en
notaris v a n d e W e r k .
Men heeft van zijne hand: Statistiek tableau der polders in Noord-Brabant ('s
Hertogenb. 1843), te zamen met E.C.B. ridder v a n R a p p a r d ; Verhandeling over
de waterweeg- en waterloopkunde, door H.P. K r e t s c h m e r ('s Hertogenb. 1843),
met vele tabellen en bijvoegingen door d e G e u s verrijkt; Geschiedkundige
beschrijving der overlaten in Noord-Brabant (Werken Prov. Genootsch. v. Kunsten
en wetensch. in Noordbrab., 3e deel, 1844); Ontwerp van een kanaal van uitwatering
en inundatie van Grave naar Geertruidenberg ('s Hertogenb. 1849).
Zie: Stoompost van 20 Jan. 1850.
Ramaer

[Ghistelles, Jhr. Pieter van]
GHISTELLES (Jhr. Pieter v a n ), overl. 21 Maart 1604 te Oostende. Hij was een
vlaamsch edelman, zoon van C o r n e l i s , een der Verbonden Edelen, en van
P e n e l o p e A n t o i n e t t e v a n B r e d e r o d e , een zuster van den bekenden
Hendrik. Na reeds lang met onderscheiding als officier gediend te hebben, woonde
hij in 1597 het beleg van Meurs bij en werd bij die gelegenheid zwaar gewond.
Daarna werd hij als luitenant-kolonel tot gouverneur dier plaats benoemd. Aan den
slag bij Nieuwpoort in 1600 nam hij deel als kolonel, een regiment van de divisie
van George Everard, graaf van Solms commandeerende, nadat hij te voren (14
Maart) Cr^evecoeur had helpen innemen. Tot belooning voor zijn dapper gedrag
bij Nieuwpoort werd hij tot gouverneur van Rijn-
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berk benoemd. 9 Dec. 1603 werd hij door prins Maurits tot gouverneur van Oostende
benoemd, ter vervanging van den kolonel van der Noot, die zijn ontslag verzocht
had. 17 Dec. d.a.v. kwam hij in de vesting aan. Onmiddellijk trad hij krachtdadig op
en deed vele en groote uitvallen, o.a. op 13 en 15 Maart 1604. 21 Maart sneuvelde
hij, door een musketkogel in het hart getroffen, in het ravelijn Porc-Epic. Gh. stond
bekend als een dapper en uitstekend man. Zijn lijk werd gebalsemd en later met
groote plechtigheid te Utrecht begraven. Een broeder van hem, P h i l i p s , was ook
in Oostende als kapitein. Deze werd in April 1604 zwaar gewond naar Vlissingen
gevoerd.
In F l e m i n g 's Ostende staat zijn gegraveerd portret.
Zie: C.A. v a n S y p e s t e y n , Het Merkwaardig Beleg van Ostende 72-82;
B o s s c h a , Neerland's Heldendaden te Land (die hem abusievelijk ‘Filips’ noemt)
I, 252, 304; F r u i n , Verspreide Geschriften III, 247.
Eysten

[Gils, Antonius van]
GILS (Antonius v a n ), geb. te Tilburg 29 Juli 1758, gest. te St. Michiels-Gestel in
het seminarie Nieuw-Herlaar 10 Juni 1834. Zijne ouders waren J a n v a n G i l s
en J o a n n a B r u e r s . De lagere studiën deed hij aan het college te Turnhout,
waar hij steeds in elke klas de eerste geweest is. Van 1777 af legde hij zich aan de
leuvensche universiteit op de wijsbegeerte en de godgeleerdheid toe. Als student
in de wijsbegeerte liet van Gils zich inschrijven in de pedagogie het Varken. Hier
studeerde hij zoo sterk, dat men 's nachts op de deur zijner kamer het anagramma
schreef: An sus non vigilat? Zou het varken niet waken? 10 Aug. 1779 behaalde hij
bij de promotie tot het licentiaat onder 122 leerlingen de eerste plaats, waarom hij
later algemeen bekend werd onder den naam ‘primus van Leuven’. In hetzelfde jaar
ving hij de studie der godgeleerdheid aan, doch werd in 1780 tevens tot lector der
wijsbegeerte aangesteld in het Pauscollege. 14 Juni 1783 werd hij te Antwerpen
priester gewijd door den bisschop dier stad, J.Th.J. Wellens. Nu werd aan van Gils
de leerstoel der godgeleerdheid aangewezen in 't z.g. Oratorie en vervolgens in de
adellijke abdij St. Geertrui van de reguliere kanunniken van den H. Augustinus. 5
Juli 1785 werd hij licentiaat in de godgeleerdheid en koos tot zinspreuk: ‘Non nobis
Domine!’ niet aan ons Heer! Onder Joseph II werd van josephistische zijde alles in
het werk gesteld om den jeugdigen maar invloedrijken van Gils voor 's keizers
plannen te winnen en werd hem zelfs een leerstoel in het Algemeen Seminarie
aangeboden; professor van Gils weigerde echter beslist en standvastig. Bijtijds
verliet hij Leuven en keerde naar het vaderland terug. Nu zouden zijne groote
talenten aan het toenmalige vicariaat van 's Hertogenbosch ten goede komen. 17
Juni 1786 werd hij benoemd tot assistent te Eindhoven, 8 Dec. d.a.v. tot rector van
de bidplaats der ‘Zeven Weeën’ in de Vuchterstraat te 's Hertogenbosch, waar hij
met grooten ijver de herderlijke bediening gedurende drie jaren waarnam. Intusschen
werd in België door kardinaal van Frankenberg in 1790 de universiteit van Leuven
hersteld. Vroegtijdig was van Gils van Leuven uit aangezocht, om naar de herrezen
Alma Mater terug te keeren. In Maart 1790 kon hij de toestemming in zijn vertrek
van den vicarius, Antonius van Alphen, naar Leuven berichten. Reeds in April was
hij daar en trad op als professor der godgeleerdheid tevens als president van het
Malderus-college en kanunnik der
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collegiale kerk van St. Pieter te Leuven. Toen bij den val van de Republiek van het
vereenigde België in 1790 Leuven gewonnen werd door den oostenrijkschen generaal
Alvinzi, en deze gijzelaars van de stad eischte, telde men onder hen Antonius van
Gils, die zich 2 Dec. vrijwillig had aangeboden. De kanunnik-president werd onder
militair geleide naar Mechelen gevoerd, doch na eene afwezigheid van eenige dagen
bevond hij zich weer te Leuven. Dewijl de haagsche Conferentie van 1790 in haar
3de art. ook bepalingen opnam over de universiteit van Leuven, werd van Gils 18
Dec. naar den Haag afgevaardigd om de belangen der universiteit te behartigen.
Nauwelijks teruggekeerd werd hij in 1791 tot gewoon hoogleeraar aan 't Collegium
Trilingue of Busleydianum benoemd, maar behield tegelijk het presidentschap van
't Malderuscollege. Dit werd in den fransch-oostenrijkschen oorlog van 1792 door
de Oostenrijkers in een hospitaal herschapen. Begin 1794 werd van Gils tot proost
en gewoon biechtvader van 't leuvensch Witte-vrouwen-klooster aangesteld. 7-9-11
Apr. van hetzelfde jaar hield de licentiaat in de godgeleerdheid de vereischte disputen
ter verkrijging van 't doctoraat. Hoewel hij zijne thesen tot aller tevredenheid
verdedigde en daardoor het recht ontving om den titel van doctorandus te voeren,
is van Gils toch nooit doctor geworden, omdat de plechtige overreiking van den
doctorshoed wegens den inval der Franschen niet heeft plaats gehad. Reeds 15
Juli 1794 bezetten dezen Leuven. Ook de colleges der universiteit werden tot
bijdragen in de brandschatting gedwongen, doch de onbaatzuchtige president wist
uit eigen middelen en door den steun zijner vrienden het Malderus-college
onbezwaard te houden. Bovendien stelde zich van Gils met andere leden der
universiteit tot gijzelaars, die de Franschen vorderden voor de verdere betaling der
opgelegde sommen. 14 Aug. 1794 werd hij gevankelijk naar Péronne in Picardië
weggevoerd en onder strenge militaire bewaking op 't kasteel der stad gevangen
gehouden tot 15 Oct. d.a.v. Toen de universiteit door de magistratuur van Leuven
werd uitgenoodigd op 19 Jan. 1795 in feestdos tegenwoordig te zijn bij de inhuldiging
des Redetempels, beantwoordde zij deze uitnoodiging op 17 Jan. met eene volstrekte
weigering. Het waardig en onverschrokken antwoord was mede onderteekend door
van Gils. Van begin Aug. tot 27 Sept. 1795 verbleef de ijverige priester als missionaris
in Noord-Frankrijk. Zijn zielenijver kon van Gils bevredigen door vele kinderen te
doopen en menig huwelijk in te zegenen. Kort na zijn terugkeer te Leuven werd van
Gils tot Rector Magnificus der universiteit benoemd, terwijl in hetzelfde jaar 1795
ook nog zijne medewerking valt tot de opdelving der reliquieën van de oirschotsche
kloostervoogdes, Maria Margareta ab Angelis, sedert 1663 in de doopkapel der
bossche St. Jan begraven. In 1796 werd van Gils president van het St. Anna-college.
In eene verklaring van 18 Apr. 1797 door v. Gils mede onderteekend maakt de
universiteit bezwaar den gevorderden eed af te leggen op de Fransche Republiek
en hare wetten, waaronder ook de burgerlijke constitutie der geestelijkheid. Tegen
anderen verdedigde v. Gils zijne zienswijze in: Motifs de conscience, qui empéchent
les ministres du culte catholique de faire la déclaration exigée par la loi du 7
vendémiaire an IV (1797). Deze brochure beleefde een 2de uitgaaf en werd in 't
hollandsch verkort en vertaald onder den titel: Ontwerp van een antwoord van eenen
priester van
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Loven enz. Toen het Directoire het eedsformulier nog verscherpte en begon te
woeden tegen de weigeraars, wist van Gils naar zijn vaderland te ontsnappen en
bereikte 7 Dec. 1797 zijne geboorteplaats Tilburg. Reeds den volgenden dag begaf
hij zich naar Boxtel tot Nicolaas Fr. du Messie, deken aldaar, tot wiens assistent
van Gils door vicarius van Alphen (I kol. 81) was benoemd. Met opzet was met deze
benoeming zooveel haast gemaakt om van Gils buiten de Emigranten te houden,
die ook hier te lande werden vervolgd. 23 Dec. d.a.v. werd hij assistent te 's
Hertogenbosch bij Joannes Bosmans, pastoor der St. Cathrien.
Tegelijk werd v. Gils eene andere taak opgelegd, die eene levenstaak voor hem
worden zou: de oprichting van het Seminarie voor het Vicariaat van 's Hertogenbosch.
Door de opheffing der universiteit van Leuven en haar Willibrordsof Bosch-college
was dit voor de studie der theologie eene noodzakelijkheid geworden. De
scherpzinnige v. Gils had die noodzakelijkheid voorzien. Daar de nood drong, werd
de oprichting met spoed ter hand genomen. 1 Jan. 1798 huurde van Gils mondeling
twee huizen te 's Hertogenbosch gelegen bij de groote Hekel, waarin 29 Jan. het
seminarie geopend werd en 12 Febr. de eerste theologie-les gegeven. De eenige
medehelper van v. Gils was de Maastrichtenaar Caspar Moser (zie dien naam in
dit deel). Doelmatig kon de inrichting niet zijn. Reeds 15 Nov. 1798 werd het
kasteeltje Nieuw-Herlaar of Halder onder St. Michiels-Gestel aangekocht om reeds
aanstonds meer ruimte te hebben en gelegenheid tot verdere uitbreiding. 29 Mrt.
1799 werd dit gebouw door 32 theologanten betrokken. Nog in hetzelfde jaar werd
v. Gils op zijn herhaald verzoek door den vicaris van het presidentschap ontheven
tot 1806. De redenen van v. Gils waren, dat de tijdelijke zorgen ook voor de
uitbreiding te veel tijd van hem vorderden, zijne gezondheid kwijnde en de benoeming
van een dienstdoend pastoor uit het vicariaat de achting en belangstelling voor het
seminarie zou verhoogen. Nog te veel werd dit als eene vreemde instelling
beschouwd. Hoezeer hem dit griefde, blijkt uit een brief in 1803 aan een vertrouwden
vriend gericht, waarin v.G. de merkwaardige woorden neerschreef: ‘Zoo gij er belang
in stelt, ingelicht te worden over den staat mijner gezondheid, leg dan den vinger
op het seminarie en gij zult den polsslag van mijn hart voelen.’ De nieuw benoemde
president, Matthaeus Burgers, oud-studiegenoot van v.G., destijds pastoor van
Nuland, voelde echter het onaangename zijner hoogere betrekking. 13 Febr. 1806
werd hij benoemd tot pastoor te Geffen, en volgde van Gils als president hem op.
Intusschen was het tijdvak van 1800-1806 het meest rustige van Antonius' veel
bewogen leven geweest. In 1806 werd de last der twee onafscheidelijke vrienden,
van Gils en Moser, verlicht door de benoeming van een professor der
godgeleerdheid, J.H. Smits. In 't zelfde jaar werd v.G. uitgekozen om met de
n.-brabantsche hoogere geestelijkheid en in haar naam Lodewijk Napoleon te
begroeten, wat 17 Juli in den Haag plaats had. Groote bezorgdheid wekte bij den
president het koninklijk besluit van 26 Febr. 1807, waarbij het genot der z.g.
competentiën door de geestelijkheid afhankelijk werd gesteld van de benoeming
der titularissen door den koning. Onvermoeid neemt van G. pen en reisstaf ter hand,
memoriën worden opgesteld, verschillende vergaderingen belegd, doch hij had
daarvoor de voldoening, dat het besluit einde 1807 werd geschorst, ofschoon
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later nog moeilijkheid met eene benoeming voorkwam. Wantrouwend ook
beschouwde v.G. de organisatie-commissie door den minister van eeredienst in
1809 benoemd. Hij duchtte, dat deze commissie te eigenmachtig buiten den Paus
om de belangen van den r.-k. godsdienst zou regelen. Ten onrechte werd echter
van Gils bij den koning beschuldigd de schrijver te zijn van: Brevis disquisitio circa
constitutionale obedientiae et fidelitatis juramentum regni Hollandici, de naamlooze
brochure, die de verontwaardiging der hofkringen in hooge mate wekte, doch ook
tegelijk door de hoogere geestelijkheid niet het minst van N.-Brabant scherp werd
afgekeurd. Toen echter v.G. door de commissie zelf werd aangezocht om zitting
daarin te nemen, weigerde hij beslist. 27 Mrt. 1809 vereerde de vice-superior der
Hollandsche Missie, mgr. Aloysio Ciamberlani, den president en het seminarie van
Herlaar met zijn hoog bezoek. Niet minder vereerend was het bezoek, dat koning.
Lodewijk Napoleon 20 Apr. d.a.v. aan het seminarie bracht. Alles was in en buiten
het seminarie voor eene luisterrijke ontvangst in gereedheid gebracht. De
goedaardige koning deed zich in al zijne minzaamheid kennen, beloofde zijne
bescherming, zegde geschenken voor de kapel des seminaries, die nog aanwezig
zijn, toe en liet de aangenaamste herinneringen aan zijn bezoek te Herlaar achter.
Uit eene memorie over de oprichting en den staat van het seminarie door v.G. op
verzoek van den vorst opgesteld blijkt, dat op dit tijdstip 54 studenten in het seminarie
aanwezig waren, onder welke twee theologanten-leeraren. Toen het vicariaat van
's Hertogenbosch onder het bestuur van Napoleon kwam, braken droevige dagen
aan. Tijdens de ballingschap van vicarius van Alphen, van 14 April 1810 af, werd
van Gils met de uitvoering der geestelijke rechtsmacht belast. 26 April verscheen
Napoleon's decreet, waarbij het bisdom van den Bosch eigenmachtig werd hersteld,
6 Mei volgde de keizerlijke strafpredicatie tegen van Alphen en van Gils tijdens de
beruchte audiëntie in 't gerechtshof te Breda verleend en 21 October werd Mathias
F. van Camp door den keizer tot bisschop van 's Hertogenbosch benoemd. Als deze
zijne komst in zijne ‘bisschopstad’ aankondigde, werd hem door v.G. een zeer
gematigde brief geschreven, waarin hij dringend verzocht zijne komst uit te stellen,
totdat de H. Stoel alles zou geregeld hebben met den keizer en van Camp als
bisschop erkend, wat als zeer nabij werd voorgesteld. Van Camp begreep, dat men
hem in het vicariaat als een indringeling beschouwde en antwoordde: Despectum
hunc tacitus devorabo, stilzwijgend zal ik deze versmading verkroppen. 15 Jan.
1811 komt van Camp voor goed naar 's Hertogenbosch en berokkent den president
vele moeilijkheden. In alle burgerlijke stukken werd v. Camp betiteld ‘bisschop van
's Hertogenbosch’, doch v.G. onthield hem dien titel met zorg in de correspondentie,
die hij verplicht was te voeren, mondelings heeft hij nooit met den napoleontischen
kerkvoogd onderhandeld. De studenten des seminaries kwamen in 1811 en 12 in
groote moeilijkheid om de vrijstelling der militie te verkrijgen, die alleen door v. Camp
te verkrijgen was. Dezelfde moeilijkheid deed zich voor met het ontvangen der
wijdingen. Van keizerlijke zijde had men goed gezien, dat v.G. de eigenlijke ziel was
van den tegenstand, dien van Camp alom in het vicariaat ontmoette. 15 Juni 1812
verscheen v.G. met Moser voor den prefect te 's Hertogenbosch om gedagvaard
de orders van het
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gouvernement te vernemen. De prefect deelde de beschuldigingen mede door 't
openbaar ministerie tegen hen ingebracht, vooral, dat zij in 't seminarie een
staatsgevaarlijke leer verkondigden en van Camp niet als bisschop wilden erkennen.
De maire van St. Michiels-Gestel las daarop hun vonnis voor: binnen twee dagen
hadden zij zich naar Mechelen te begeven en daar nieuwe orders af te wachten van
den onderprefect. Van Gils werd tot Tilburg uitgeleide gedaan door J.H. Smits,
professor te Nieuw-Herlaar. In afspraak met den provicaris droeg nu van Gils de
uitvoering der rechtsmacht op Smits over. De twee ballingen kwamen 23 Juni te
Mechelen aan, zij moesten binnen de stad blijven en iedere tien dagen voor den
onder-prefect verschijnen. 27 Dec. werden zij verbannen naar Dijon. Hun
medereiziger was A r n o u t F r . M o o r s , kapelaan v. St. Jacob te 's Hertogenbosch,
met zijn pastoor, G e r a r d M o l e n m a k e r s , één der hevigste tegenstanders van
v. Camp. Na eene moeilijke reis kwamen zij 28 Jan. 1813 te Dijon aan, waar zij zich
alle weken eens op het stadhuis te vertoonen hadden. Bij Napoleon's val herwonnen
zij 29 Jan. 1814 hun vrijheid, kwamen 18 Febr. te Eindhoven aan, betraden 22 Febr.
het seminarie, waar alles vreugde en blijdschap was. Einde April werd ook de
weergekeerde vicarius door een jubelende menigte ontvangen in het seminarie. De
toestand dezer inrichting was door v. Gils' ballingschap, de plagerijen en vervolgingen
door het gouvernement den studenten aangedaan zeer achteruit gegaan. Waren
er in Oct. 1811 bij 't openen van den jaarlijkschen cursus 73 studenten aanwezig,
op 5 Oct. 1812 daalde dit getal tot 19, op 26 Oct. d.a.v. was het 30, op 1 Nov. 34.
Na weinige dagen gingen van Gils en Moser den Souvereinen Vorst, Willem Frederik,
huldigen. Moeilijkheden rezen op ook met de nieuwe regeering en wel reeds
aanstonds over de bezoldiging der geestelijken (zie I kol. 600). Reeds voor de
terugkomst van v. Alphen legde v.G. zijne bezwaren bloot aan den
commissaris-generaal voor Binnenlandsche Zaken belast met de zorg voor den
eeredienst. In Apr. 1815 scheef v.G. zelfs aan den vice-superior Ciamberlani te
Munster, dat deze zich niet zou laten verschalken door een latere verklaring der
gestelde eischen, dat hij zich zou wenden tot den H. Stoel om een vasten regel voor
allen te erlangen. Dit alles geschiedde uit naam van v. Alphen. Ondertusschen hief
de president zijn seminarie te Herlaar uit zijn verval op en nam daarenboven een
groot aandeel in de stichting van het klein-seminarie eerst in 1815 gevestigd onder
Berlicum, weldra overgeplaatst naar St. Michiels-Gestel. Omstreeks 1822 drong
v.G. opnieuw aan bij Ciamberlani op de benoeming voor Holland van een bisschop
in partibus infidelium thans nog meer noodig, omdat in geheel België alleen de
prins-aartsbisschop van Mechelen, de Méan, eenigermate in de behoeften van
Noord-Nederland kon voorzien. Zelfs te Rome bij de congregatie der kardinalen
deed hij en de vicaris in 1823 hetzelfde. Bij de komst van Z. Exc., den graaf Mgr.
Ignatius Nasalli, aartsbisschop van Cyr i.p.i. die in 1823 was gezonden om een
concordaat te sluiten, ging v.G. naar den Haag om den afgevaardigde van den Paus
te huldigen. Spoedig had hij diens volste vertrouwen en dat van zijn legatie-secretaris,
den kanunnik Belli, gewonnen. Met den laatste geraakte hij zelfs in geregelde
briefwisseling en gaf hem kostbare wenken. Van G. werd in zijn ouden dag zwaar
getroffen door
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de sluiting van het klein-seminarie te St. Michiels-Gestel. Onverwacht trof die slag
hem niet. De altijd waakzame president had alles gedaan om die ramp af te weren,
op menigvuldige reizen had hij overal de kerkvoogden tot eendrachtige samenwerking
aangespoord. Groot vooral was de invloed, dien v.G. in die omstandigheden
uitoefende op den grijzen aartsbisschop van Mechelen, op wien de vaders van het
collegium philosophicum hunne hoop hadden gevestigd. De besliste en krachtige
houding van dat hoofd der nederlandsche geestelijkheid was het gevolg van v.G.'s
bemoeiing. Het onheil was echter niet te keeren, op 19 Sept. 1825 werd het
klein-Seminarie verzegld. Ook het groot-Seminarie te Herlaar werd door dien slag
getroffen, want het besluit van 11 Juli 1825 bepaalde, dat geen leerlingen in de
seminariën mochten worden aangenomen dan die hunne studiën in 't collegium
philosophicum hadden volbracht. Er bleef niets anders over dan na de humaniora
aan eene latijnsche school te hebben volbracht, godgeleerd onderwijs te ontvangen
van de pastoors. Op deze wijze genoten in 1827 52 studenten godgeleerd onderwijs
buiten het seminarie. Ook daar bleven zij een voorwerp van bezorgdheid voor den
president, die hun een levensregel voorschreef. Het adres der Provinciale Staten
van Noord-Brabant 8 Juli 1826 gericht aan den Koning ten gunste van het
klein-seminarie was mede gedeeltelijk aan v.G.'s bemoeiing te wijten. Gelijk de
president niet stil zat, toen het concordaat van 18 Juni 1827 werd voorbereid, zoo
verheugde hij zich over de sluiting daarvan en liet het seminarie prachtig illumineeren
met ‘vijf duizend flikkerende lichtjes, welke den aanschouwer bijna beletteden zijne
oogen hemelwaarts te verheffen, om in het verschiet eene in vuur getrokken W te
bewonderen’. Toen de buitengewone gezant van paus Leo XII, mgr. Francesco
Capaccini, in October 1828 was aangekomen om de uitvoering van het concordaat
te bewerken, ging v.G. hem begroeten. Koel was de eerste ontvangst, omdat
Capaccini door de gouvernementbeambten kwalijk was ingelicht. Doch zijne
zienswijze veranderde geheel, toen hij v.G. eenmaal had gesproken. De laatste
quaestie, waarin v.G. gemoeid werd, was die van 't koninklijk placet op de
preconisatie-bullen der drie benoemde bisschoppen in 1829. Hij werd er in betrokken
door J.F. van de Velde, deken-pastoor van Lier, benoemd voor den zetel van Gent.
De president adviseerde om het placet niet te vragen, en, werd het ongevraagd
gegeven, dan het niet aan te nemen noch af te kondigen.
Sedert 1827 was bij den president een afnemen der geestvermogens merkbaar
geworden, gelijk ook zijne lichaarskrachten afnamen. Wel bleef hij, in naam althans,
het presidentschap tot zijn dood behouden, doch sedert 1831 was hem professor
Philippus van de Ven als vice-president ter zijde gesteld. Heldere oogenblikken
bleven hem ook over, wanneer zijne oude geestesgaven weer opleefden. Na dit
lijden van ruim een zestal jaren overleed hij in het seminarie 10 Juni 1834 en werd
13 Juni begraven op het r.-k. kerkhof te Schijndel, neven vicarius van Alphen. De
uitvaart in het seminarie had plaats 20 Juni, waarbij G.P. Wilmer, destijds professor
des seminaries, later bisschop van Haarlem, de lijkrede hield. Jean F.M. Mourot
vervaardigde een op het lijk genomen steendrukplaat. Naar dezen steendruk
vervaardigde J.C.A. Hezenmans een portret, dat gereproduceerd voorkomt in Allard's
na te noemen werk en thans in het seminarie te Haaren berust.
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Behalve het bovengenoemde werk schreef van Gils: De twee cosijns, Eenvoudige
samenspraaken over de religie-zaaken van dezen tijd (Antwerpen 1797); De gronden
van het christen-catholiek geloof, tegenover de gronden der philosophie ('s
Hertogenb. 1800); Analysis Epistolarum B. Pauli Apostoli et Epistolarum canonicarum
(Leuv. 1816); Katholyk Meyerysch Memorieboek ('s Hertogenb. 1819).
De dag- en copieboeken met de uitgebreide correspondentie van v.G. berusten
in het archief van het seminarie te Haaren bij Oisterwijk; zie verder: A l l a r d , Antonius
v. Gils ('s Hertogenb. 1875); G.P. W i l m e r , Lijkrede op de ... Uitvaart van ...
Anthonius van Gils ('s Hertogenb. 1834); R.K. Jaarboek voor het Koningrijk der
Nederlanden 1835, 105-118; L.H.C. S c h u t j e s , Geschiedenis van het Bisdom 's
Hertogenbosch II, 189-193; J.G. L e s a g e t e n B r o e k De Godsdienstvriend
XXXIII (1834) 38-42; A l b e r s , Geschiedenis van het Herstel der Hierarchie in de
Nederlanden (Nijmegen 1903, 4); (P. K e r s t e n ) Journal Historique et Littéraire I
(1834-5) 152, 622; Le Nouveau Conservateur Belge X, 481-92; J.A. C o p p e n s ,
Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch I, 328-33; (F.X. d e
F e l l e r ) Journal Historique et Littéraire 1794, II, 185, 6; Annuaire de l'Université
Cath. de Louvain 1845, 151-68.
van Hapert

[Gils, Ignatius van]
GILS (Ignatius v a n ), geb. te Oosterhout 6 Maart 1749, overl. te Breda 17 Febr.
1814 en te Rijsbergen begraven, achtereenvolgens student te Meerhout en Leuven,
priester gewijd 6 Maart 1773, licentiaat in de godgeleerdheid 18 Aug. 1777; in het
begin Maart 1780 werd hij benoemd tot leeraar aan het seminarie van Antwerpen,
doch 1 Mei d.a.v. tot pastoor te Breda (Waterstaat). In Aug. 1798 werd hij door de
vicarissen-generaal van het bisdom Antwerpen aangesteld als opvolger van den
overleden vicaris J.F. Lippens, en na den dood van mgr. de Nelis, door het kapittel
20 Sept. daarna als zoodanig gekozen.
G.C.A. Juten

[Girard, Albert of Gerardus]
GIRARD (Albert) of G e r a r d u s , geb. te St. Mihiel in Lotharingen in 1595, gest. te
's Gravenhage 8 of 9 Dec. 1632, zoon van J e a n G., ontving zijne opvoeding
waarschijnlijk te Metz, doch begaf zich, blijkbaar met achterlating zijner ouders (en
dus, ofschoon hugenoot, vermoedelijk niet om godsdienstvervolgingen) naar de
Nederlanden, waar hij zich te Amsterdam nederzette als luitslager, wonende achter
de Halle; door geene familieleden geassisteerd, maar zelf bij eede verklarende vrije
persoon te zijn, ondertrouwde hij daar op 19-jarigen leeftijd 12 Apr. 1614 (getr. 17
Apr.) in de waalsche kerk met S u z a n n e d e N o e t b e s (geb. in 1596), ook
genoemd d e s M o n e t t e s , d e s M o u e t t e s , d e s N o u e t t e s , d e N o u e t
of S u s a n n a P i e t e r s d . (getuige haar oom J e a n H o g i e r ), uit welk huwelijk
daar nog 5 Febr. 1615 een zoon is gedoopt. Weldra verhuizende naar Leiden en
wonende in de Diefsteeg, liet hij zich daar 28 Apr. 1617 inschrijven als stud. math.
en bemoeide zich omstreeks dat jaar met onderzoekingen omtrent de kettinglijn,
waarvan hij ook nog later meende te kunnen bewijzen, dat zij een parabool was
(vert. S t e v i n II, 508); hij wisselde verder op te lossen vraagstukken met den te
Naaldwijk wonenden Golius doch oefende wellicht ook nog te Leiden zijn beroep
van luitslager uit, omdat hij in het bericht daaromtrent (G r o n o v i u s , Or. in obitum
Jac. Golii (Lugd. Bat. 1668) uitdrukkelijk als musicus wordt vermeld. Nog 15

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

478
Juli 1622 werd te Leiden een dochter M a r i a van hem gedoopt. In dezelfde stad
deed hij weldra eene verbeterde uitgave van Stevin's rekenkunde van 1585
verschijnen als L'arithmétique de S i m o n S t e v i n , reveue, corrigée et augmentée
de plusieurs traictez et annotations (Leyde 1625) (v a n d e r H a e g h e n , Bibl.
belgica S. I in voce Stevin), waarin hij o.a. Stevin's fransche vertaling der vier eerste
boeken van Diophantus completeerde door toevoeging zijner eigene van de beide
laatste, in de noten blijk gevende (p. 622), als later Fermat, doorkneed te zijn in de
getallenleer (Bibliotheca mathematica S. III, T. II (1901) 358-59) en (p. 675 vv.),
zooals vroeger terloops Leonard van Pisa, Chuquet, Paciuolo, Forcadel, Bombelli
(1572), Cataldi (1613) en Schwenter (1618), van bekendheid met kettingbreuken
(M a u p i n in Bull. Soc. math de France XXIII (1895) 191-92), Uit de opdracht aan
prins Maurits blijkt niet dat G. reeds destijds als ingenieur in staatschen dienst was
getreden, evenals ook niets van eene benoeming uit het archief der Staten-Generaal
of uit dat van den Raad van State is gebleken. Daar niettemin wel vaststaat, dat G.
in gelijke functie is werkzaam geweest als vroeger zijne landgenooten Alleaume
(kol. 17) en Marolois, is zij misschien kort vóór 1626 te stellen, in welk jaar hij bij
den haagschen drukker Jacob Elzevier (zie W i l l e m s , Les Elzevier (Brux. 1880)
239) voor ingenieursgebruik in zakformaat uitgaf de Tables des sinvs, tangentes et
secantes, selon le raid de 100000 parties avec un traicté succinct de la trigonométrie
(La Haye 1626) (ex. Gent univ. bibl.). Op Stevin's voorbeeld duidt hij daarin de zijden
van meetkundige figuren aan door eene verkorte schrijfwijze, daardoor, op reeds
betere wijze dan Adriaan Romanus, o.a. de eigenschappen van den boldriehoek
kunnende uitdrukken in formules (B r a u n m ü h l in Bibl. math. S. III. T. I (1900)
65-67 en d e z ., Gesch. der Trigonometrie I (Lpz. 1900) 237-38), geeft vele elegante
oplossingen van meetkundige vraagstukken en voert, beter dan zijne voorgangers
de figuren van Vieta (1593) bestudeerd hebbende (B r a u n m ü h l in Bibl. math. S.
II, T. XII (1898) 65-72) of wellicht bekend met het werk van zijn in 1626 overleden
vriend Snellius (gepubliceerd 1627) (B r a u n m ü h l , Gesch. der Trigon. I (Lpz. 1900)
245) den pool- of supplementairen driehoek in, waaromtrent hij in een Appendice
de la trigonometrie tot eene tweede uitgave der Tables, thans ‘le tout reveu, corrigé’
(La Haye 1627, octrooi, dat in de vorige ontbreekt van 30 Apr., ex. te Gent univ.
bibl.) eenige gemakkelijke constructiewijzen mededeelt (zie ook C h a s l e s , Aperçu
historique (Paris 1875) 283, 440, 546). Niettemin gaf hij dit geschrift (besproken ook
bij K ä s t n e r , Gesch. der Math. III (Gött. 1799) 107-110) slechts als een ‘petit
eschantillon’, hopende ‘de faire voir au publicq en bref quelque chose de plus grand,
comme sont les Lieux plans et solides, et les Inclinaisons, Determinaisons, et autres
traitez de l'Analytique’, vermoedelijk eene reconstructie van de op weinige fragmenten
na verloren gegane drie boeken Porismen van E u c l i d e s (C h a s l e s , Les trois
livres de porismes (Paris 1860) 3). Over huiselijke beslommeringen en afwezigheid
van de plaats beklaagt G. zich in het voorbericht van zijne, thans aan Frederik
Hendrik opgedragene, uitgave der Fortification ou architecture militaire tant offensive
que deffensive, supposée et dessignée par S a m . M a r o l o i s , reveue, augmentée
et corrigée (Amst. 1627, holl. vert. door W.D., ib. 1627), in welks besluit (p. 46) hij
‘quelque traicté de semblable matière’ toezegt en zijne diepe studie van de
geschriften der Ouden toont door de belofte
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‘de bientost mettre en lumière la restitution de la geometrie, touchant les parties
d'icelles qui sont esté perdues iusques à présent, dont les autheurs sont Euclides,
Aristée l'ancien, Eratosthenes et Apollone Pergée, avec quelques autres parties
des mathématiques’; met de Geometrie, contenant la theorie et la pratique d'icelle
nécessaire à la fortification, jadis escrite par S a m . M a r o l o i s , mais du depuis
corrigée et la pluspart du discours changé et redigé en meilleur estat (Amst. 1627,
vertaald door Ez. de Decker (I kol. 690) als Meetconste (Amst. 1629) werd het
voorgaande werk samengevoegd tot de Opera methematica ou Oeuvres
mathématiques etc. par S a m . M a r o l o i s , de nouveau reveue etc. (Amst. 1628)
(Bull. di bibl. e di storia delle sc. mat. e fis. III (1870) 355-56, 365-67). In 1629
verscheen een derde uitgave zijner Tables (La Haye 1629) ook met ‘des opérations
arithmétiques secrètes incogneues jusqu'à présent’ en tevens eene hollandsche
vertaling ('s Grav. 1629) daarvan (Bull. B o n c o m p a g n i III (1870) 361; W i l l e m s
a.w. 240 en B e r g h m a n , Supplement (Stockholm 1897) 21). Hetzelfde jaar woonde
hij aan 's prinsen zijde het beleg bij van 's Hertogenbosch (brief van Gassend aan
Peiresc van 21 Juli 1629 in Lettres de P e i r e s c IV (Paris 1893) 201) evenals zijn
vriend Hendrik de Bergaigne (I kol. 312), wien hij zijne Invention nouvelle en algèbre
(Amst. 1629) opdroeg. In het geschrift (besproken o.a. bij K l ü g e l , Math. Wörterbuch
I (Lpz. 1803) 52-57, T e r q u e m in Nouvelles Ann. de math. XII (1853) 195-200;
XIV (1858) 146 v.v.; XVIII (1859) 427 en Bull. de bibl., d'hist. et de biogr. math.
(bijlage tot de Nouv. ann.) I (1855) 134-54; V (1859) 43 en VII (1861) 2, 67) en gaf
hij regels voor het trekken van den derdemachtswortel uit de som van een rationaal
getal en een vierkantswortel (bld. 3 C), toonde aan dat van de onherleidbare
derdemachtsvergelijking twee wortels pos. en één neg. of twee neg. en een pos.
zijn en interpreteerde die wortels ‘moins que rien’ (vgl. D o s t o r in Nouv. Ann. S.
II, T. XIX (1880) 62-65), deed het nut der imaginaire wortels (‘solutions enveloppées’)
gevoelen (zie voor eenige prioriteit ten dezen t.o. van Descartes Bibl. math. S. III,
T. VI (1905) 317), vond in verband daarmede als algemeenen regel, dat eene
algebraische vergelijking steeds zooveel wortels heeft als de hoogste macht der
onbekende bedraagt (bld. E 4 v.v.) en gaf, onder opmerking (bld. F) dat als één
wortel bekend is, de graad der vergelijking met 1 kan worden verlaagd, duidelijker
dan Vieta (1615) een, later door Newton en Waring uitgebreiden, regel omtrent de
o

gelijkheid van coefficienten in een n machtsvergelijking met de som van de wortels
1 aan 1 tot en met 4 aan 4 (bld. F 2a) (S a a l s c h ü t z in Archiv der Math. S. III, Bd.
XII (1907) 205-7 en Bibl. math. S. III, T. IX (1908) 262), terwijl hij ter slotte in de
laatste der drie afdeelingen (waarschijnlijk identiek met het door hem (vert. Stevin
II, 51) als afzonderlijk uitgekomen geciteerde Livret des superficies de triangles et
polygones sphériques (Amst. 1629), de zg. Eulersche betrekking S + H = A + 2 voor
de regelmatige veelvlakken geeft, ook aan Descartes bekend (Oeuvres de
D e s c a r t e s X (Paris 1908) 257-60) en zich bemoeit met het meten van
ruimtehoeken en van het oppervlak van boldrie- en zelfs veelhoeken, voor de formule
waarvan hij eene afleiding geeft, die essentieel berust op het gebruik van oneindig
kleinen (V a c c a in Bibl. mat. S. III, T. III (1902) 195-197) - al welke
merkwaardigheden, gevoegd bij de groote zeldzaamheid van het geschrift, Bierens

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

480
de Haan aanleiding gaven tot een herdruk in Nieuw Archief voor wiskunde XI (1884)
83-152 of afzonderlijk Leyde 1884. Wellicht in verband met Snellius' ontdekking
hield G. zich ook bezig met onderzoekingen omtrent de straalbreking; Constantijn
Huygens, die G. een ‘vir stupendus’ noemt, spoorde daarom Golius (in een brief
van 19 Dec. 1629) tot samenwerking aan (K o r t e w e g in Revue de metaphysique
et de morale (1896) of Nieuw Archief voor wisk. S. II, dl. III (1898) 67-68); van dezen
tijd dateert wellicht G's Traité de l'optique, dat hij hoopte uit te geven (vert. Stevin
II, 572) ‘sans oublier les refractions’. Zijne precaire positie (zie b.v. vert. Stevin II,
168) deed G. echter weinig lust gevoelen zijne kennis bekend te maken; zoo (behalve
zijne reconstructie der Porismen (‘les ayant inventez de nouveau’, vgl. vert. Stevin
II, 459) o.a. zijne Méchaniques ‘étant en pays estrange, sans Maecenas et non sans
pertes, avec une grande famille’ (vert. Stevin II, 482), dit uitstellende tot den tijd
‘lorsque la recerche des sciences sera plus recommandable qu'elle n'est à présent’
(ib. II 508); ook eene verhandeling over de muziekleer, die hij beloofde ‘au plutost’
(ib. II, 113) heeft, wellicht door zijn vroegtijdig overlijden, de pers niet bereikt. Hij
werd in de Groote kerk te 's Gravenhage 11 Dec. 1632 beluid als Mr. A e l b e r t ,
ingenieur. ‘Il n'a laissé qu'une bonne réputation d'avoir fidelement servi et employé
tout son temps a la recerche des plus beaux secrets des mathématiques’ getuigde
zijne weduwe, die G. achterliet met tien kinderen, terwijl nog 11 Sept. 1633 een
dochter K i n s b u r g h van hem werd gedoopt. Met opdracht aan de Staten gaf zijne
vrouw het eenige werk uit, dat G. voltooid achterliet als Les oeuvres mathématiques
de S i m o n S t e v i n , revues et augmentées (Leyde 1634). G. bezigt daarbij de
vertaling van 1608 door Tuning, met weglating van geheele hoofdstukken (v a n
d e r H a e g h e n Bibl. belgica Serie I in voce Stevin) doch voegde er waardevolle
noten bij (en ook alleen deze, zie B o s m a n s in Revue des questions scientifiques
1911; eene verzameling van de merkwaardigste vormt den hoofdinhoud van
M a u p i n , Opinions et curiosités touchant les math. S. II (Paris 1902) 159-325.
G.'s dochter A n n e huwde G i l l e L a u r e t ; S u s a n n e 15 Mei 1645 te 's
Gravenhage met den schilder en schrijfmeester van Willem III A b r a h a m
R a g u i n e a u . Over blijkbaar in de buurt van Metz gelegen goederen, die deze
kinderen, zoowel als P i e r r e , A l b e r t , J a c o b - J e a n , M a r i e , E l i s a b e t h ,
E s t h e r en S a r a erven van G.'s, vermoedelijk hoogbejaard gestorven vader Jean,
stelde S u s a n n e d e N o e t bij akte van 6 Juni 1648, verleden voor notaris L.
Rietraet, te Metz wonende administrateurs aan.
Zie: T a n n e r y in Bull. des sc. math. et astr. S. II, T. VII (1883) 358-60;
D a n n r e u t h e r in Mém. de la soc. des lettres, sc. et arts de Bar-le-Duc S. III, T.
III (1893) en E n e s t r ö m in Bibl. math. S. II, T. XII (1898) 12 (over zijn
geboorteplaats, die G. op zijne werken aanwijst door zich te noemen als Samielois
en zijn geboortejaar, dat, behalve door zijne inschrijving te Leiden ook volgt uit de
opgave bij zijn huwelijk); Intermédiaire des math. I (1894) 227; II (1895) 241-42,
393-4; III (1896) 88; M a t t h i e s s e n , Grundzüge der ant. und mod. Algebra der
litter. Gleichungen (Lpz. 1896) reg.; C a n t o r , Gesch. der Math. II (Lpz. 1900) reg.;
B r a u n m ü h l , Gesch. der Trigonometrie I (Lpz. 1900) 228, 39, 44, 46; B r ü c k n e r ,
Vielecke und Vielflache (Lpz. 1900) reg.; Z e u t h e n , Gesch. der Math. im XVI und
XVII Jahrh. (Lpz. 1903) reg.; T r o p f k e
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Gesch. der Elementar-math. (Lpz. 1903) reg.; Bibl. math. S. III, T. V (1904) 217,
405; VI (1905) 317, 405; VII (1906) 292, 293; X (1910) 62, 63, 183; XI (1911) 165;
Encycloped. des Sc. math. T. I vol. 2 (Paris 1907) 3, 191; T. I vol. 1 (ib. 1908) 330,
31 en 33, en W o r p , De briefwisseling van C o n s t . H u y g e n s I ('s Grav. 1911)
271, 355.
de Waard

[Giselbertus, Rolduc]
GISELBERTUS, pastoor van Oberzier aan de Roer, werd in 1122 gekozen tot abt
van Kloosterrade te Kerkrade (Rolduc). Reeds in 1123 moest hij wegens
ongeschiktheid zijne betrekking laten varen en overleed den 2 Oct. van dat jaar.
Zie: Annales Rodenses, ed. E. L a v a l l e y e (deel VII (1852) der Histoire du
Limbourg door S.P. E r n s t ) 29-32; idem, ed. P e r t z in Mon. Germ. Hist. SS. XVI
(1859) 702-704.
Goossens

[Glaserus, Arnoldus]
GLASERUS (Arnoldus), in 1564 te Ootmarsum geb., overl. 1624; opgevoed in
Zwolle en Osnabruck, studeerde te Rostock en werd hofprediker eerst van Edzard
II, graaf v. Oost-Friesland en daarna van Alexander, hertog v. Holstein; in 1595
volgde hij Ubbo Emmius op als rector te Leer; afgezet om zijn lutherdom, werd hij
pred. te Hatzum. Een paar Amsterdammers, in 1601 naar Oldenburg gaande om
een luth. predikant te zoeken, werden op hem opmerkzaam gemaakt; hij was bereid
de nederl. Kerken te dienen, kwam dat zelfde jaar nog in Amsterdam en werd 7
Aug. te Woerden beroepen. De Gereformeerden aldaar waren met hem, ‘een
jonckman met een lanck mager aengesigt, een swart dunnen bartken, die een
phantastisch ofte jesuitisch wesen ende gelaet aen sich heeft’ niet ingenomen en
daar hij zonder consent van de Magistraat beroepen was, wendden zij alle mogelijke
middelen aan om hem te weren. Al toonde hij de geëischte papieren, zijn arbeid
werd door de overheid onmogelijk gemaakt en 12 Dec. 1602 werd hij naar den Haag
ontboden. De Staten, die meenden dat ‘alleen de gereformeerde godsdienst
overeenstemt met het woord Gods’ gaven geen gehoor aan het verzoek der
woerdensche Lutheranen om de acte van 4 April 1580, waarbij hun vrije
godsdienstoefening was toegestaan, te handhaven, maar 28 Dec. 1603 besloten
de Edelen en Steden dit wel te doen en van nu aan hield Glaserus ongestoord dienst
in de luth. kerk van Woerden. Hij bleef er tot Oct. 1613, wanneer zijne pogingen om
elders een plaats te krijgen, eindelijk gelukten en hij in Amsterdam, waar hij zich
‘bescheidenlijk aangeboden’ had, werd aangesteld voor de vroeg en middagbeurten
en voor het ziekenbezoek. Hij was als prediker niet geliefd, ook omdat hij zoo lang
van stof was.
Zie: R e e r s h e m i u s , Ostfriesisches Predigerdenkmal (2e Ausg.) 603; P.
N i c o l a i , Verantworting der Evang. Kirchen in Hollandt wider die Lästerung P.
Plancii (Hamburg 1603) 5; P o n t , Gesch. v.h. Luth. in de Nederl. tot 1618 (1911)
494 vlg. e.e.; d e z . in Nieuwe Bijdr. t. Kennis v.d. Gesch. en het wezen v.h.
Lutheranisme II, 182; S c h u l t z J a c o b i e n D o m e l a N i e u w e n h u i s ,
Bijdragen t.d. gesch. der Evang. Luth. kerk in de Nederlanden III, 107 vlg.
Pont
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[Gleuns, Willem Jr.]
GLEUNS (Willem) Jr., 19 Jan. 1808 te Groningen geb. en 1 Dec. 1881 ald. overl.
Hij ontving zijn opleiding aan de academie ‘Minerva’ dier stad, bezocht tevens enkele
lessen aan de daar toen bestaande departementskweekschool en legde in 1827
met goed gevolg het examen lager onderwijs voor de wiskunde af. Weldra gaf hij
privaatlessen in dat vak zijner keuze en werd hij ook
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met een deel van het wiskundig onderricht aan de academie ‘Minerva’ belast.
Middelerwijl volgde hij enkele colleges in de wis- en natuurkunde der groningsche
hoogeschool en promoveerde in die faculteit in 1837 op een dissertatie: de Maculis
solaribus. Altijd doorwerkende, behaalde hij tien jaar later, 13 Oct. 1847, nog den
eersten onderwijzersrang. Inmiddels was hij in 1838 benoemd tot onderwijzer aan
de departementskweekschool, waar hij in zijne jeugd had school gegaan, en toen
deze inrichting in 1861 door een rijkskweekschool voor onderwijzers vervangen
werd, werd aan Gleuns het onderwijs in de wiskunde en de wiskundige
aardrijkskunde daaraan opgedragen. In 1866, bij de oprichting eener gemeentelijke
burgerdag- en avondschool te Groningen, volgens de wet op het M.O. van 1863,
werd hij tot leeraar, aan die nieuwe school benoemd en een lange reeks van jaren
is hij daaraan werkzaam gebleven. Sedert 1843 was Gleuns tevens lid der Commissie
van onderwijs in de prov. Groningen en schoolopziener, eerst van 't 4de, sedert
1857 van 't 6de district dier provincie. Met buitengewonen ijver nam hij al deze
betrekkingen waar. Ook ijverde hij zeer voor de belangen van het lager onderwijs
als lid van 't Ned. Ond. Genootschap, waarin hij van 1850 tot 58 de betrekking van
secretaris bij het hoofdbestuur vervulde. Van 1841 tot 69 was hij tevens
arrondissementsijker te Groningen, voor het arr. Appingedam.
Gleuns schreef een groot aantal werken voor het lager- en middelbaar onderwijs,
waarvan wij noemen: Beschouwing van het Heelal of Volksleesboek over de
sterrekunde (1834; 2de dr. 1847); Iets over kometen (1835); Schoolliederen, met
muziek van R.G. R i j k e n s 2 bundels (1834); Twee- en driestemmige zangstukjes,
met muziek van D. M u l l e r (1835); Dichtbundel, verzameld uit de werken van
Oudvaderlandsche dichters (1846; 4de dr. 1860); Het mundomotorium. Beschrijving
en gebruik van een toestel, geschikt om de beweging der hemellichamen
aanschouwelijk voor te stellen (1854); Leerboek der meetkunde (1856; 4de dr.
1879); Het heelal en zijne wonderen. Uit het Duitsch van D i e s t e r w e g , 2 dln.
(1857; 4de dr. 1882); Rekenkundige oefeningen (1868); Leiddraad bij het onderwijs
in de wis- of sterrekundige aardrijkskunde (1870; 2de dr. 1879); Beweegkunde.
Uitgegeven van wege het Ned. Ond. Genootsch. (1870) en Leerboek der Algebra
(1872). Voorts schreef hij, met A.L. W i c h e r s : Het Hartzgebergte en de Rijnstroom.
Reisverhalen (1839); De tafeldans en tafelspraak en daarmee verwante
verschijnselen (1853), benevens een aantal opstellen in bladen en tijdschriften aan
onderwijs en opvoeding gewijd. Van het tijdschr. Pestalozzi was hij eenige jaren
mederedacteur (met B. B r u g s m a , D. d e G r o o t e.a.), eveneens van De
Schoolbode (met H. B o u m a n , P.R. B o s e.a.); verder een ijverig medewerker
aan het Album der Natuur, het Practisch Volksboek, Gruno, Bato e.a. periodieken.
Zuidema

[Goch, Johannes van of de (2)]
GOCH (Johannes v a n of d e ) (2) [1 zie I kol. 942], cisterciensermonnik der abdij
Marienkroon te Heusden, werd aldaar tot abt gekozen in 1419, overleed in de abdij
Gravendal O. Cist. bij Gennep 1450. Uit nederigheid en godsvrucht weigerde hij de
abtswijding te ontvangen. Met toestemming van den vaderabt van Oudekamp,
Johannes van Goch (3), en van zijne kloosterlingen bewerkte hij, dat de abdij 14
Juni 1426 in een priorij werd veranderd. Kort daarna nam hij zijn ontslag als prior
en vestigde zich in de abdij Oudekamp. J o n g e l i n u s en Hist. episc. Ultrai. 254
geven als reden voor deze verandering, dat het klooster door de overstrooming van
1421 vele inkomsten
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had verloren. De eigenlijke reden was wel, dat Marienkroon zich aansloot bij de
colligatie van Sibculo, O. Cist, waar men geen abten doch slechts tijdelijke priors
aan het hoofd der kloosters duldde. In 1429 werd Johannes prior claustralis te
Oudekamp, daarna biechtvader bij de nonnen in Gravendal, waar hij overleed.
F o p p e n s , Hist. episc. Silvaeduc. (Brux. 1721) 256 en Gallia Christ V, 408, zeggen
ten onrechte, dat hij abt werd in Oudekamp; zij verwarren hem met den volgende.
Zie: Analecta G i j s b e r t i C o e v e r i n c x ('s Hertogenbosch s.d.) II, 404;
S c h u t j e s Gesch. v.h. bisdom 's Bosch (St. Mich. Gest. 1873) IV, 583; J.v.
O u d e n h o v e n , Beschrijvinge der stad Heusden (Amsteld. 1743) 15;
J o n g e l i n u s , Notitia abbatiarum O. Cist. (Col. Agr.) IX, 80; H. K e u s s e n ,
Chronicon monast. Campensis in Annalen. d. hist. Vereins f.d. Niederrhein XX (1869)
318, 378.
Fruytier

[Goch, Johannes van of de (3)]
GOCH (Johannes v a n of d e ) (3), abt der cistercienserabdij Kamp of Oudekamp
bij Rijnberk, dikwijls verward met Klaarkamp in Friesland, gekozen 25 Juli 1423;
overl. 20 Dec. 1453. Hij stond aan het hoofd van alle cistercienser kloosters in Gelre,
Utrecht en Holland, behalve van Loosduinen. In zijn tijd heerschte in de abdij Kamp
een groote ijver voor het herstel der tucht, bloei en uitbreiding der orde, en was zij
de steun en het hoofd der opkomende colligatie van Sibculo. Abt Johannes van
Goch deed afstand van het bestuur 12 April 1438. Bij de kiezing van zijn opvolger
besloten de monniken, voorgezeten door Guido, abt van Morimund, eenparig, dat
de aftredende abt zijn opvolger zou benoemen. Hij overleed als jubilarius en senior
der abdij.
Zie: H. K e u s s e n , Chronicon monast. Campens. in Annal. d. hist. Verreins f.d.
Niederrhein XX (1869) 318-319, 379; Gall. Christ. III, 785; G J o n g e l i n u s , Notitia
Abbatiarum (Col. Agr 1640) II, 9.
Fruytier

[Goch, Johannes van of de (4)]
GOCH (Johannes v a n of d e ) (4), cistercienserabt der machtige abdij Klaarkamp
in Friesland sinds 1471, komt voor in oorkonden en geschiedkundige bescheiden
tot 1494. Jan. 1478 ging hij een overeenkomst aan met Leeuwarden over het bouwen
en onderhouden eener sluis door de abdij. 21 Mrt. 1482 sloot hij een verbond voor
10 jaren met Leeuwarden om in tijd van oorlog de abdijgoederen te Jelsum te
beschermen. Abt Johannes beleefde het begin van den laatsten worstelstrijd der
Schieringers tegen de overwinnende Vetkoopers. Als abt der Schiermonniken
behoorde hij tot de partij der Schieringers; gelukkig waren de tijden, dat de abdijen
een weerbaar aandeel aan deze twisten namen, bijna een eeuw voorbij. Toch komt
Klaarkamp niet voor onder de namen der abdijen van Oostergoo, die met het
vetkoopersgezinde Groningen een verbond aangingen in 1491. De Schieringers
bezetten 1492 Dokkum, Rinsumageest en de abdij Klaarkamp (W o r p v. T h a b o r ,
Kronyk v. Friesl. (Leeuw. 1871) II, 180, 193). Met den abt van Mariengaarde en
Foswerd werd abt Johannes van Klaarkamp als afgezant naar den Keizer gezonden
om een groninger magistraat in Oostergoo te verkrijgen (W i j b r a n d s , Gesta
abbatum Orti S. Marie (Leeuw. 1879) 254). Waarschijnlijk is dit niet het eenige doel
hunner reis geweest.
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Als hoofd der Cisterciensers in Friesland trad hij op als scheidsrechter bij de
verdeeling der goederen tusschen Gerkensklooster en Galilea of Vrouwenklooster
4 Aug. 1479. In 1483 ontving hij het bezoek van den abt-generaal van Citeaux, Jean
Cirey, en in 1488 van den abt van Baum-
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gartenberg, den bekenden Nicolaus Salicetus, commissaris-generaal der orde voor
Duitschland. Nov. 1485 deed de abt van Aduard, Henricus Rees, afstand van zijn
post in de handen van den vaderabt Joh. Goch; de abt van Oldeklooster, Martinus
Poortvliet, volgde zijn voorbeeld in 1489. In beide abdijen zat de abt van Klaarkamp
bij de keus van een opvolger voor. In een oorkonde van 1469 komt voor als getuige
‘Johannes Goch senior te Claercamp’; het is mogelijk, dat het dezelfde persoon is
als de abt, wanneer er namelijk toen maar weinig bejaarde monniken in de abdij
waren.
Zie: Groot placaet en charterboek van Vriesland I (Leeuw. 1768) 673, 691, 744;
B r u g m a n s , Kroniek v. Aduard in Bijdr. en Meded. Hist. Genootsch. XXIII (1902)
70; S c h o e n g e n , Kroniek van Bloemkamp of Oldeklooster in Archief Aartsbisd.
Utrecht XXIX (1903) 186, 229.
Fruytier

[Goede, Willem]
GOEDE (Willem), in 1764 geb., studeerde a.d. hoogeschool te Jena in de
godgeleerdheid, werd in 1787 te Doetinchem tot luthersch predikant beroepen en
twee jaar later tot predikant bij die gemeente te Kampen. Hier scheidde hij zich in
1795 van zijn kerkgenootschap af, om over te gaan tot de remonstrantsche
broederschap. Nog in hetzelfde jaar werd hij predikant bij de remonstrantsche
Gemeente te Rotterdam, wat hij tot 1820 bleef. Toen verkreeg hij zijn emeritaat; hij
werd opgevolgd door A. des Amorie van der Hoeven. Goede ging metterwoon naar
Kampen terug, waar hij 14 Febr. 1839 overleed.
Behalve enkele uitsluitend godsdienstig-kerkelijke werken, schreef hij: De kinderen
en hunne zwakke zijde, of tafereelen van kinderlijke ondeugden en gebreken (1805);
Gallery van merkwaardige menschen en menschelijke lotgevallen (1813; 2e dr.
1835); Schoolonderwijs over de gezondheid van den mensch en derzelver bewaring
(1813; 2de dr. 1834); De onzigtbare of de goddelijke voorzienigheid, werkzaam in
de lotgevallen der menschen (1815, 3 dln.); Magazijn voor lijdenden en
rampspoedigen (1817, 2 dln.); Nieuwe Katechismus der natuurlijke geschiedenis
(1817, 4 dln.); Bloemen en vruchten, geplukt in den grooten tuin der geschiedenis
(z.j.); Nuttig en aangenaam allerlei (1839) en Keur van mengelingen ter bevordering
van wijsheid, deugd en godsdienst (1839). Verder vertaalde hij verscheiden werken
in het Nederlandsch.
Zie: Alg. Konst- en Letterb. 1839, I, 114 en T i d e m a n , De Remonstrantsche
Broederschap (1847) 56, 310.
Zuidema

[Goedecke, Friedrich Wilhelm von]
GOEDECKE (Friedrich Wilhelm v o n ), geb. 26 Mei 1771 te Dietz in Nassau overl.
11 Maart 1857 te Neuwied a/d. Rijn. Hij werd Nederlander genaturaliseerd 17 Sept.
1817. Von G. diende reeds als kapitein in hollandschen dienst tijdens den veldtocht
van 1809 in Spanje. In Maart van dat jaar trok hij met zijn Nassauers tegen Meza
de Ybor op, onder het opperbevel van generaal Leval, den commandant der z.g.
duitsche brigade en onderscheidde zich bij die gelegenheid zeer. In 1815, tijdens
den veldtocht in België, commandeerde hij als kolonel de 2e brigade van de 2de
nederlandsche divisie infanterie, doch was door een beenwond verhinderd zelf het
bevel te voeren en werd daarin vervangen door hertog Bernard van Saksen-Weimar.
Von G. werd 24 Nov. 1816 bevorderd tot generaal-majoor, en was achtereenvolgens
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provinciaal bevelhebber in Namen, Luik en Luxemburg en tevens 's konings
commissaris der bondsvesting aldaar. Op 13 Febr. 1834 werd hij bevorderd tot
luitenant-generaal en 27 April 1840 gepensionneerd. Hij was ridder 3e kl. van de
Militaire Willemsorde.
Hij was gehuwd, 7 April 1814 te Neuwied a/d.
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Rijn, met S o p h i e E r n e s t i n e A u g u s t e H e n r i e t t e F r e d e r i q u e
H a c k e n b r a c h t , aldaar geb. 12 Mei 1785 en overl. 19 Nov. 1864.
Zie: B o s s c h a , Neerland's Heldendaden te Land III, 230, 339, noot 2, 495, 626.
Eysten

[Goekoop, Adrianus]
GOEKOOP (Adrianus), geb. te Goedereede 9 Nov. 1783, overl. te 's Gravenhage
6 Apr. 1865, was de zoon van C. G o e k o o p , opzichter van 's lands werken op
Goedereede, en werd reeds met 1 Apr. 1800 tot assistentie van zijnen vader
benoemd tot opziener over het maken van drie nieuwe dammen aan de noordzijde
van genoemd eiland. Hij werkte in 1801 aan de herstelling van een dijkval aan de
zuidzijde van Goedereede, en werd 23 Juli 1802 benoemd tot opziener bij de
dokwerken te Hellevoetsluis, waar hij onder J. Blanken diende; deze heeft hem daar
op prijs leeren stellen, en heeft hem later steed voortgeholpen. Op 10 Sept. 1804
werd hij weder tot onder-opziener over de werken op Goedereede aangesteld, en
bij de organisatie van 1808 werd hij aldaar over-opziener. Den 22sten Mei 1809
werd hij belast met het toezicht over de Lingewerken, tot uitvoering waarvan besloten
was na den verschrikkelijken watersnood van dat jaar; zij kwamen in het volgende
jaar tot stand.
Bij keizerlijk decreet van 20 Febr. 1811 benoemd tot ingénieur des ponts et
chaussées, werd hij bij min. besch. van 12 Mrt. d.a.v. in in de 1e klasse gerangschikt.
Hij werd ter standplaats Goedereede met de werken aldaar en op Overflakkee
belast, doch met 1 Febr. 1812 naar Gorinchem overgeplaatst. Hij was hier tijdens
het beleg van Dec. 1813 tot Febr. 1814, en werd door generaal Rampon gedwongen,
den Franschen diensten als genie-officier te bewijzen.
In 1815 werd hij bij zijn anderen dienst met den bouw der militaire inundatiesluis
te Woudrichem belast. Na het overlijden van C.L. Brunings werd hij met ingang van
21 Aug. 1816 tijdelijk belast met de waarneming van den dienst van ingénieur en
chef in Noord-Brabant te 's Hertogenbosch, en met ingang van 1 Jan. 1817 werd
hij definitief tot hoofdingenieur benoemd, en bleef hij met genoemde provincie belast.
Als zoodanig was hij lid van de beide rivier-commissiën, ingesteld bij K.B. van 15
Mrt. 1821 en 7 Juli 1828; hij heeft zich als zoodanig zeer doen gelden. Hij deed in
1826 eene dienstreis met den utrechtschen hoogleeraar G. Moll naar den Boven-Rijn,
in het bijzonder om te rapporteeren over de toen gemaakte afsnijdingen in het
gedeelte Bazel-Mainz, waarover men zich toen zeer ongerust maakte. Men
beschouwde in dezen tijd nog te zeer overlaten als het eenige redmiddel, en daardoor
had hun rapport weinig gevolg.
Met ingang van 1 Oct. 1829 werd Goekoop inspecteur, en werd hem het 3e district
opgedragen, toen bestaande uit Noord-Brabant, Limburg, Antwerpen en de beide
Vlaanderens. Na den belgischen opstand nam hij met hetgeen van dat district aan
Nederland was gebleven, sedert het overlijden van zijn ambtgenoot W. van Ommeren
op 17 Jan. 1834 den dienst in het 1e district (Gelderland en de 4 noordelijke
provinciën) waar. Met 1 Febr. 1835 werd het Rijk in 2 provisioneele districten
verdeeld. Het 1e district, waarin Goekoop inspecteur werd, bestond uit de boven
bedoelde 5 provinciën behalve Friesland, maar met Noord-Brabant en sedert 1839
ook Limburg. Hij verhuisde toen van 's Hertogenbosch naar Arnhem. Na het overlijden
van zijn ambtgenoot Mentz op 23 Febr. 1847 werd aan Goekoop ook de waarneming
van diens district opgedragen,
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zoodat hij sedert de eenige inspecteur in het geheele koninkrijk was.
Als inspecteur gaf Goekoop een werkje uit over de vraag, of de waterspiegel en
de beddingen onzer rivieren verhoogen of niet. Het onderzoek loopt over de jaren
1772 tot 1840, en de schrijver komt tot de conclusie, dat de beddingen niet
verhoogen, iets, dat in tegenspraak was met hetgeen bijna al zijne ambtgenooten
beweerd hadden. Zijn boekje is zeer scherp gekritiseerd door F.W. Conrad (zie Not.
K. Inst. v. Ing. 1869/70, 2e noot op blz. 161); deze had zeker hierin op de
ondergeschikte punten grootendeels gelijk, maar het is toch merkwaardig, dat
S t i e l t j e s , evenals vele latere schrijvers ongeveer van dezelfde meening als
Goekoop was (E e n o u d ' s o l d a a t , De Nederlandsche hoofdrivieren, 1e stuk,
20).
Met ingang van 1 Apr. 1849 werd Goekoop als inspecteur eervol ontslagen, terwijl
hij tevens benoemd werd tot staatsraad in buitengewonen dienst, eene eer, die in
een tijdsverloop van eene eeuw nog slechts aan 4 andere ingenieurs, Blanken,
Goudriaan, Waldorp en Leemans, is ten deel gevallen. G. werd 14 Oct. 1838
correspondent van het Kon. Ned. Instituut. Wegens hoogen leeftijd verzocht hij uit
deze betrekking in 1852 ontslag. Hij was ook lid van het Prov. Utrechtsch Gen.
F i j n j e (Not. Kon. Inst. v. Ing. 1869/70, 161) zegt terecht: ‘Geheel opgeleid in
de practische school der ondervinding, zal men aan Goekoop niet eenige verdienste
kunnen ontzeggen, maar was hij, volgens veler oordeel, de man niet om aan het
hoofd van het corps van den waterstaat te staan.’
Goekoop huwde in 1813 E.H. V e r s c h o o r , die 11 Mei 1846, oud 57 jaren,
overleed; zij verloren 3 Oct. 1845 een zoon, student aan de Kon. Academie te Delft,
slechts 15 jaren oud.
Ramaer

[Gon, Cornelis van der]
GON (Cornelis v a n d e r ), bekend als schrijver der volgende werken: een
onderteekend gedicht Op de redenstrijdt van Ysbrandt van Swaenswyck, gehouden
tot Leyden Mey 1692, komt voor op een bladzijde (cat. Mij. Ned. Lett.), waarschijnlijk
deel uitgemaakt hebbend van een verzameling lofdichten op hetzelfde onderwerp;
Faramont, Eerste koningh der France; treurspel (Schiedam 1700 en Amst. 1701),
‘het eerste werck van mijn Jeught’, en Agelmond, Eerste koning van Lombardije;
treurspel (Amst. 1702) hebben beide den naam van de schrijver op het titelblad;
Herders klagten over de dood van den groote Wilhem de derde ('s Grav. 1702), een
gedicht, alleen met den naam aan 't eind; Tafereelen voor de Batavische helden,
met een zegewens op haar oorlogs togten .... in de lente van .... 1703 (Rott. 1703)
gedicht: Vreugdezang, over de komste, en het vertrek van Karel de III; waare koning
van Spanje. In Holland opgezongen 30 Oct. 1703 (Amst. 1703); deze beide weer
met den naam op het titelblad; Den Schiedamse Saturnus, een weekblad, dat voor
zoover mij bekend is, slechts enkele maanden verscheen. Het ex. van de Mij. der
Ned. Lett. bevat de nos. 1-13, 24 Juni - 16 Sept. 1713, te Schiedam gedrukt,
voorafgegaan door een onderteekende inleiding, en de nos. 1-8, 13 Nov. 1713 - 8
Jan. 1714, met een alg. titel: Den Schiedamse Saturnus aan den lezer. Gedr. voor
den autheur en te bekomen te Rott. en Amst. 1713, eveneens met ondert. inleiding.
Met des schrijvers naam verschenen nog: Het scheepsleven, blyspel (Rott. 1714,
en vermeerderd met gezangen, Amst. 1731); Gustavus de eerste, hersteller van
Zweeden, Treurspel (Amst. 1727).
Ebbinge Wubben
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[Gonsal, Jean Etienne]
GONSAL (Jean Etienne), of G o n z a l , luitenant ter zee in dienst der O.-I.C., werd
met een instructie van den gouv.-gen. Jacob Mossel en Raden van Indië in 1756
met de barketijns ‘Rijder’ en ‘Buys’, laatstgenoemde onder den opperstuurman
Lavienne Lodewijk Aschens of van Asschen (kol. 41) naar Nieuw-Holland gezonden.
8 Febr. verlieten beide bodems met ruim honderd koppen Batavia, maar reeds nabij
Banda dwaalde de ‘Buys’ af, die later de reis op eigen gelegenheid vervolgde. G.,
de reis voortzettende, liep 4 April in het zicht van Kaap Valsch (Westhoek Pr. Fred.
Hendr.-eiland) en vervolgens de golf van Carpentaria in, deed daar een aantal
ontdekkingen, die in het verslag dd. 30 Sept. d.a.v. van den equipagemeester de
Haan aan de hooge indische regeering vermeld staan en nam een inboorling van
Nieuw Holland als gevangene naar Batavia mede, waar hij 23 Juli terug kwam, een
dag vóór de ‘Buys’.
Zie: L.C.D. v a n D i j k , Mededeeling uit het O.I. archief I. (Amst. 1859); J.E.
H e e r e s , het aandeel der Nederlanders in de ontdekking van Australië (Leid. 1899);
A. W i c h m a n n , Nova-Guinea, Entdeckungsgeschichte I (Leiden 1909).
Mulert

[Goor, Joannes van]
GOOR (Joannes v a n ), ook G o e r , G h o i r , G o i r , abt van Kloosterrade te
Kerkrade, Limburg, werd 15 Aug. 1485 belast met het bestuur der abdij en in 1487
tot abt gewijd. Hij herstelde de kloostertucht te Mariathal en te Sinnich en overleed
25 Mei 1508, na zeer veel zorg gedragen te hebben voor de tijdelijke bezittingen
der abdij. In April 1486 was hij met den prior tegenwoordig bij de kroning van den
roomsch-koning Maximiliaan te Aken.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg door S.P. E r n s t (Luik, 1852) 102-105.
Goossens

[Gorkom, Gerrit van]
GORKOM (Gerrit v a n ), geb. 30 Aug. 1833 te Zutfen, waar zijne ouders G e r r i t
v a n G o r k o m en A n n a M a r g a r e t h a v a n d e r V e e n , dertien en veertien
jaren later reeds overleden; gest. 14 Jan. 1905 te 's Gravenhage. Opgevoed ten
huize van bloedverwanten te Borculo, weldra onder leiding van zijn broeder E v e r t ,
litt. hum. cand. te Utrecht, werd hij na staatsexamen in 1851 student aldaar. Reeds
in 1856 verwierf hij den graad van doctor in de godgeleerdheid op een proefschrift
de Johanne Coccejo, sacri codicis interprete. Het volgende jaar werd hij predikant
te Eemnes-binnen, in 1861 te Leiden, in 1868 te Amsterdam. De heftige beroering
in de ned.-herv. Kerk deed hem, die wel strijdvaardig maar niet strijdlustig was, in
1875 die Kerk verlaten en een beroep aannemen bij de remonstrantsche gemeente
in de hoofdstad, waar hij 22 jaren werkzaam bleef. In 1897 werd hij emeritus.
Zijne echtgenoote C o r n e l i a A d r i a n a J o h a n n a J a n s e n , met wie hij in
1857 huwde, stierf reeds na eenige maanden. Twee jaren later hertrouwde hij met
Sara Jacoba Suzanna Carolina Laan.
Hij behoorde tot de voorstanders der moderne richting, wist in een voortreffelijken
stijl de uitkomsten der wetenschap te populariseeren, betoonde zich een meester
in de polemiek tegen de orthodoxie rechts en de vrijdenkerij links. Het voornaamste
daarvan is te vinden in Los en Vast, welk tijdschrift hij met H. d e V e e r redigeerde
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van 1868-1874. Zijne 67 opstellen zijn gedeeltelijk van polemischen, grootendeels
van letterkundigen aard. Bovenal was van Gorkom een uitnemend spreker, zoowel
op den kansel als op de tribune en in gezelschap.
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Zie: L.H. S l o t e m a k e r in Levensb. Letterk. 1905, 195 met bibliografie; d e z ., Uit
het godsdienstig-letterkundig leven (Leiden 1905).
Herderscheê

[Gosler, Joan Christiaan Eleonor]
GOSLER (Joan Christiaan Eleonor), letterkundige, geb. 12 Mrt. 1822 te Deventer
en overl. 12 Nov. 1886 te Haarlem. Opgeleid voor 't onderwijs, was hij van 1851 tot
1859 kostschoolhouder te Bergen-op-Zoom en Tilburg, in eerstgenoemde plaats
ook lector aan de toen ald. bestaande latijnsche school. Later was hij gouverneur
bij verschillende familiën, o.a. bij D r . C.J. H a c k e v a n M i j n d e n te Amsterdam,
wien hij behulpzaam was bij de vertaling van D a n t e 's Divina Commedia.
Behalve eenige schoolboeken schreef Gosler: Dichtloovertjes voor de Nederl.
jeugd (1852; 2de dr. 1853); De uitdrager, een roman (1868); De dochter des Hemels,
uit het Spaansch van M a r c o n (1881), en onder het pseudoniem C h r . v a n
S p a r e n , enkele oorspronkelijke en vertaalde novellen, in tijdschriften verspreid.
Zuidema

[Goud, Ary]
GOUD (Ary), geb. 1787, een van de meest bekende leiders der Zwijndrechtsche
Nieuwlichters, schrijver van enkele godsdienstige tractaten en een vraagboekje ten
dienste van zijn broederschap.
Zie bij art. Stoffel Muller in dit deel en G.P. M a r a n g , De Zwijndrechtsche
Nieuwlichters (Dordr. 1909).
Marang

[Gouda, Thomas van]
GOUDA (Thomas v a n ), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Gouda of omstreken,
overl. 12 Dec. 1537 te Luik, begraven te Hoei (België) in het koor der
kruisheerenkerk; na eerst herhaaldelijk te zijn afgevaardigd tot visitatie der kloosters
in de Nederlanden, Duitschland, Engeland en Frankrijk werd hij in 1528
provinciaal-overste der fransche ordesprovincie; eindelijk sinds 13 Nov. 1529 de
30ste magister-generaal der Orde.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 13-17;
III. 24-27; H.P.A. v a n H a s s e l t , Gesch. v.h. klooster der Kruisheeren te Maastricht
in Publ. de Limbourg XXXIX (1903) 22, 121.
Brandsma

[Goudaen, Willem]
GOUDAEN (Willem), gezworen landmeter te Haarlem, sloeg daar in 1581 aan de
kerkdeur vraagstukken aan betreffende veelhoeken en binomische wortelvormen,
van het eerste waarvan Claes Pietersz. (I kol. 1414) Oct. 1581 kennis kreeg door
den amsterdamschen notaris Herman Grapheus. Hij zond 16 Oct. d.a.v. aan G. de
oplossing met een nieuwe kwestie over den vijfhoek, die echter door dezen werd
stilgezwegen, totdat hij het ‘hem vercierende met vreemde pluymen’ 27 Mrt. 1583
mede binnen Haarlem in het openbaar aansloeg. Met Grapheus, Gideon Fallet en
de haarlemmer poorters Jacob Lauff, ‘procureur postulant voor den vierschaer’, Mr.
Hendrik Dircksz. Mess en Pieter Jansz. Smeer, begaf Claes Pietersz. zich daarom
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Pinksteren 1583 opnieuw naar G., die hem echter als te laat gekomen beschouwde
om den beloofden prijs te winnen. Ook was dit het geval met Ludolf van Ceulen, die
door den delftschen bierbrouwer Claes Cornelisz. 17 Juni 1583 kennis kreeg van
G.'s voorstel ‘met schriftelyck nooden ende beroepinge van allen liefhebberen van
de const Arithmetica ende Geometria ende belooninge van een prijs’ en die het vóór
27 Juni had opgelost. Hoewel van Ceulen reeds 22 Juni aan G. de oplossing wilde
geven, noodigde deze hem uit 1 Juli bij hem te komen om de oplossing te leeren,
welke samenkomst (waarbij van Ceulen wordt geassisteerd door Hendrik Dircksz.
en de haarlemsche secretarissen Michiel van Woerden en Dirk Spijker) geen resul-
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taat had. G. gaf daarop uit eene thans onvindbare Generale presentatie of Openbare
presentatie (Dordr. 1583) met heftige aanvallen tegen Claes Pietersz. en van Ceulen,
die haar beantwoordden resp. met Van den twee geometrische vragen enz. (Amst.
1583), (waarin ook sprake is van G.'s latijnsche leerlingen) en een Solutie en
Werkinghe enz. (Amst. 1584). G.'s vraagstuk wordt ook behandeld in D o u 's Hutspot
der geometria (hs. Amsterdam, univ. bibl.)
Zie: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Honderdvier-en-veertig vraagstukken enz.
(Schoonh. 1868) 2-5; d e z . in Bull. di bibl. e di storia delle Sc. mat. e fis. III (1870)
reg.; B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen VIII (Amst. 1876) 9-12; B u r g e r ,
Amsterdamsche rekenmeesters (Amst. 1908) 27-30.
de Waard

[Gouwe, Adriaan Herman]
GOUWE (Adriaan Herman), 17 Dec. 1804 gedoopt te Alkmaar en 15 Mrt. 1855
aldaar overl. Hij was gehuwd met W i l h e l m i n a H e e l i n g .
In 1826 vestigde hij zich als heel- en vroedmeester te Alkmaar, waar hij op 25
Oct. 1843 bij ministrieel besluit benoemd werd tot lector aan de klinische school.
Deze betrekking aanvaardde hij op 21 Nov. d.a.v. met het houden eener redevoering,
getiteld, De ware heelmeester, welke niet in druk is verschenen. Met H. L u s i n k ,
schreef hij De gerechtelijkgeneesk. gronden, ter vrijspraak van D.B. beschuldigd
van kindermoord getoetst (Amst. 1840); met W.J. I m m i n k Tracheotomie bij croup
in Verhandl. Genoots. t. bevord. der Genees- en Heelk. te Amsterdam I St. 2 (1848)
453.
Simon Thomas

[Graaf, Laurens de]
GRAAF (Laurens d e ), boekanier, die met van Horn, een Oostendenaar en met
Granmont, een Franschman, als onverschrokken zeeroovers omstreeks 1680 zich
tot den schrik der Spanjaarden in West-Indië hadden gemaakt. Zij verbonden zich
in 1683 tot een gewaagde onderneming tegen Vera-Cruz, dat zoowel van nature
als door een sterke bezetting in staat van verdediging verkeerde. Met 6 schepen
en 1200 man opvarenden maakten zij er zich meester van en behaalden een grooten
buit door brandschatting der inwoners, die zij in de kerken opsloten, maar toen
zoowel troepen uit het binnenland als 17 toevallig uit Europa aangekomen spaansche
schepen de stad dreigden te ontzetten, trokken zij met 1500 slaven kalm af, door
de spaansche vloot heen, die uit vrees geen schot op hen loste. Na die overwinning
ontstond tweedracht onder de leiders; de Graaf doodde van Horn in een tweegevecht
en scheidde zich van Granmont af. In Febr. 1684 nam hij 3 sp. schepen op de reede
van Cartagena (Columbia). In 1686 plunderde hij, wederom vereenigd met Granmont,
Campêche. In het begin van het volgende jaar werd hij tot majoor in franschen dienst
benoemd en eindigde als een plaag voor de boekaniers.
Zie: Adventures and exploits of the buecaneers (London 1806) 102 vlg.; l a
R o u s s e , Grand dictionnaire universel i.v. Flibustiers; J. B u r n e y , History of the
buccaneers of America (London 1891) 147, 152, 350 [herdruk der uitg. 1816];
Dampier's voyages IIe Deel, appendix (London 1906).
Mulert

[Graef, Mr. Hendrick de]
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GRAEF (Mr. Hendrick d e ), kan misschien de zoon zijn van H e n d r i c k d e G.,
geb. te Kleef 1597, wijnkooper te Amsterdam, 26 Mrt. 1621 ondertrouwd met
T r i j n t g e n A l b e r t s d r . (geb. 1602). Hij woonde te Amsterdam, waar hij bevriend
was met C o r n e l i a v.d. V e e r en C a t h . Q u e s t i e r s . In den Lauwer-Strijt
(Amst. 1665) tusschen die beiden komen meerdere lofdichten van hem voor. Hij
berijmde 5 tooneelspelen: Joanna, Koningin van Napels,
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of den Trotzen Dwinger (Amst. 1664, 2de dr. Amst. 1669), naar het spaansch van
L o p e d e V e g a ; Aurora en Stella of zusterlijcke Kroon-zucht (Amst. 1665), naar
het spaansch van C a l d e r o n d e l a B a r c a , en in het duitsch als Aurora und
Stella vertaald; Agrippa, Koning van Alba of De Valsche Tiberinus (Amst. 1669),
naar het fransch van P h . Q u i n a u l t ; Den Dullen Ammirael, of Strijt om d'Eer
(Amst. 1670), naar het spaansch van L o p e d e V e g a , en Alcinea of Stantvastige
Kuysheydt (Amst. 1671), die alle op den Amst. Schouwburg vertoond werden, maar
in geenerlei opzicht letterkundige waarde bezitten. In den strijd tusschen de
schouwburgregenten en de leden van ‘Nil Volentibus Arduum’ stond hij aan de zijde
der eersten, aan wie ook de opdracht zijner Agrippa, waarin hij de leden van N.V.A.
heftig aanviel, gericht was. Het stuk werd door de bentgenooten oververtaald en
ook zijn Dullen Ammirael zijdelings gehekcld in hun Dichtkunstig onderzoek en
oordeel over het Treurspel van Orondates en Statira (d.i. de voorrede vóór hun
bewerking van J. B l a s i u s ' Orondates en Statira). De Graef's spreuk was: ‘Al voor
een ander’.
Zie: J.B. E l i a s , De vroedschap van Amsterdam (1905) II, 656.
Ruys

[Graeff, de]
GRAEFF (d e ). Aanzienlijk regeeringsgeslacht in Amsterdam gedurende de 16e,
17e en 18e eeuw, waarvan meerdere leden door Vondel, Barlaeus en Brandt werden
bezongen. Een adelsdiploma aan Andries de Graeff en zijn zoon geschonken door
keizer Leopold in 1677, vermeldt, dat ‘geloofwaardige getuigenissen van
amsterdamsche genealogen’ het geslacht laten afstammen van de adellijke heeren
von Graben in Tirol in de buurt van Laybach in Neder-Krain. Zekere W o l f g a n g
v o n G r a b e n zou, naar Holland omstreeks 1483 gekomen, daar gehuwd zijn en
een zoon P i e t e r hebben gehad, die de stamvader van het hollandsch geslacht
zou zijn, welks verschillende leden hier volgen. Deze Pieter, gehuwd met G r i e t
P i e t e r s d r . B e r e n t s had tot zoon Jan (1) (kol. 501).
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder

[Graeff, Mr. Andries de]
GRAEFF (Mr. Andries d e ), zoon van Jacob Dircks (kol. 498), 19 Febr. 1611 - 30
Nov. 1678, de laatste uit het geslacht der ‘Graven’, die de burgemeesterlijke
waardigheid heeft gedragen. Van zijn jeugd is mij niets bekend, dan dat hij 3 April
1634, dus op zijn 23ste jaar, het licentiaat in het canonieke en civiele recht verwierf
aan de hoogeschool te Poitiers. Met zijn verkiezing tot schepen kwam hij in 1646
in de regeering en trouwde dit zelfde jaar met E l i z a b e t h B i c k e r v a n
S w i e t e n , zijn nicht, de dochter van burgemeester Cornelis Bicker, den tweede
van het machtige broederpaar.
Zijn werkkring werd weldra naar den Haag verplaatst, waar hij reeds sedert 1650
ter Generaliteitsrekenkamer gedeputeerd, in 1652 als Meester ordinaris van de
Rekenkamer van Holland of Rekenmeester van de Grafelijke domeinen zich
metterwoon vestigde, nadat de vroedschap in Febr. had besloten, hem het
poorterschap van Amsterdam met alle daaraan verbonden privilegiën, te doen
behouden. Gedurende zijn ruim vijfjarig verblijf in den Haag vertoefde hij vaak op
zijn buitenplaats Vredenhof bij Voorschoten, door zijn grootvader in 1581 aangekocht,
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waar hij genoegen vond in de zwanencultuur, een heerlijk recht, hem verleid door
den heer van Wassenaer, Lamoraal de Ligne.
Van den voordeeligen post van rekenmeester
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deed hij reeds in 1657 afstand. Als weduwnaar keerde hij terug naar Amsterdam
en aanvaardde er hetzelfde jaar zijn eerste burgemeesterschap. In de nu volgende
acht jaren nam hij zitting in de Admiraliteit (1658-59) en was verder voor 's lands
zaken werkzaam in den Raad van State (1661-63). In de stedelijke regeering zien
wij hem in 1660 wederom burgemeester en wordt hij ook ambachtsheer voor de
stad in de door haar kort te voren gekochte heerlijkheid van Urk en Emmeloord.
Onder de kleine posten vervult hij een commissarisschap van het Haarlemsche en
van het Goudsche Zandpad (1659) en in 1663 het overmanschap van de
Colveniersdoelen.
Zijn plaats in de vroedschap komt eerst open in 1665, na den dood van zijn broeder
Cornelis (die volgt) in 1664, in welk jaar hij ook weer burgemeester is.
Na den dood van Cornelis lag op Andries de Graeff de zware taak om den invloed
van de gematigde partij te handhaven, die deze een tiental jaren met meesterlijk
beleid had uitgeoefend en waarin ook de Witt een krachtigen steun had gevonden.
Doch hij is in die taak niet geslaagd. Reeds had een nieuwe kracht zich baan
gebroken in de regeering der stad, een kracht, die weldra de eigenlijke leider zou
zijn. Zij was die van den even schranderen als bruten Gillis Valckenier. Wel is waar
bleef in de jaren 1666, 1667 en 1670 Andries de Graeff het burgemeesterschap
bekleeden, doch reeds in 1666 had Valckenier, mede burgemeester geworden, zich
laten gelden als den man, door wien de Graeff en zijn vrienden werden gehandhaafd
tegen de kerkelijke fractie en sedert werden dezen door Valckenier gebruikt voor
zijn eerzuchtige bedoelingen. Zelfs de Witt begreep zijns ondanks, dat hij niet in
oom Andries den verloren steun van oom Cornelis terug vond, maar wèl in den
geslepen en heftigen Valckenier. Aan de hand van B o n t e m a n t e l 's berichten
heeft ons E l i a s , in de geschiedkundige inleiding van zijn Vroedschap, dit alles
helder voor oogen gesteld.
In het jaar 1671 brachten de verkiezingen voor de Graeff en de zijnen nog een
beslist doch kort herstel van hun invloed, voor zoover althans Valckenier uit de
regeering verwijderd werd. Maar die verwijdering had slechts tot oorzaak de
algemeene haat en verbittering, die zich in Vroedschap en Oud-Raad tegen den
een ieder ‘vilipendeerenden’ burgemeester hadden ontwikkeld. Voor de staats
gezinde partij, reeds door haar bekwaamste aanhangers verlaten - ook had
Valckenier in 1670 aan de Witt den rug toegedraaid - zou de amsterdamsche
regeering geen steun meer zijn. De invasie der fransche legers leidde, gelijk bekend,
in 1672 tot de triomphen van de oranjepartij. Doch niet vóór dat Amsterdam tot
krachtig verzet tegen het prijsgeven van Holland aan den vijand had doen besluiten
in de Statenvergadering en door de inundatie van de Hollandsche linie den vijand
tot staan had gebracht. Aan het werk dezer verdediging heeft Andries de Graeff,
als commissaris van de vestingwerken, krachtig deelgenomen. 4 Juli besloot de
Vroedschap tot de aanstelling van den Stadhouder en dit zou bij schriftelijke acte
naar den Haag worden geboodschapt. De Graeff, daartoe aangewezen, vond bij
zijn afreis in den wagen aan den Haarlemmerdijk, bij het Heerenlogement, een
massa volk, dat hem te lijf wilde. Zijn pruik werd hem afgerukt; toen hij in het
logement wilde teruggaan en wijken, scheelde het weinig, of een degen had hem
doorstoken; ontzet door een vendel burgers, werd hij naar het stadhuis teruggeleid,
van waar hij dienzelfden avond nog
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onder voldoende eskorte naar de Haarlemmerpoort ging, om zijn reis te vervolgen.
Doch de dagen van zijn magistratuur waren geteld. De onophoudelijke roerigheid
onder het volk bracht de Vroedschap er toe om in het laatst van Augustus de
propositie van Gecommitteerde Raden in den Haag te aanvaarden en te besluiten
om hare voor de oranjepartij minder gewenschte leden te verwijderen. Dit was de
aanleiding tot een minder eervol handelen van de Graeff, om zich nl. met Valckenier,
die, vurig oranjeman geworden, met dit besluit zijn wraakzucht zocht te voldoen, te
verzoenen door hem zijn onderwerping aan te bieden, wat geweigerd werd en hem
nog te meer vernederde, toen Valckenier 3 September daaraanvolgende hem in de
Vroedschap met scheldwoorden overlaadde en zijn bewind, zoowel als dat van zijn
overleden broeder Cornelis, allerlei verzuim en wanbeheer verweet. Dien zelfden
dag nam de Graeff zijn ontslag, wat echter eerst 11 September volgde. En hiermede
was hij uit alle ambten en diensten getreden, waaronder sedert 1667 ook het
commissarisschap van de Pilotage en dat van Ontvanger der vuur- en bakengelden
benoorden de Maas, behoorde.
Hij bleef te Amsterdam wonen, in het deftige huis op de Heerengracht tusschen
de Leidsche en Nieuwe Spiegelstraat, dat hij met zijn wapen in den gevel had laten
o

bouwen en wij tegenwoordig onder n . 446 zien aangewezen, totdat hij wegens te
hoogen aanslag op de nieuwe cohieren van den 200sten penning, in 1676 besloot
zich te Utrecht te vestigen. Doch reeds in het volgende jaar kwam hij terug, wegens
het plakaat van 3 April, dat van hem, ondanks zijn verhuizing, de nakoming zijner
verplichting tot betaling op straffe van executie, eischte. Een aardige voldoening
voor zijn menschelijke ijdelheid werd hem, den laatste die de macht van het geslacht
der ‘Graven’ had vertegenwoordigd, gegeven door het adelsdiploma van keizer
Leopold, zoowel hem als zijn zoon C o r n e l i s verleend, dato 19 Juli 1677, waarbij
zij ridders werden van het Heilige Roomsche Rijk. (cf. Graeff kol. 490.) Noch hij zelf
echter, noch zijn zoon hebben lang van deze onderscheiding genoten: beiden
overleden reeds het volgende jaar 1678, en de vader zag zijn zoon voorgaan op
diens nog jeugdigen leeftijd van 28 jaren.
Diens in 1674 door G. ter Borch geschilderd portret is door Mevr. van Lennep te
's Gravenhage ingezonden op de tentoonstelling te 's Gravenhage 1903. De door
Rembrandt en Lievens geschilderde portretten van Andries de Gr. zijn nog niet
teruggevonden. Zijn door Artus Quellinus gebeeldhouwde marmeren buste is in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Behalve genoemden zoon C o r n e l i s d e G r a e f f , 19 Mrt. 1650 - 16 Oct. 1678,
die te Leiden in de rechten promoveerde, gehuwd was met A g n e t a D e u t z , die
een dag na hem overleed en geen kinderen naliet, had Andries de Graeff twee
dochters, die aanzienlijke huwelijken sloten: A l i d a (1651-1738) getrouwd in 1678
met Mr. D i r k v a n V e l d h u y z e n , die o.a. lid en later president van de Staten
van Utrecht was en A r n o l d i n a (1652-1703), die in 1681 trouwde met jhr. T.A.
v a n V o o r s t , beschreven in de ridderschap van Holland en bekleed met
verschillende eereposten aan het hof van Willem III, ten overstaan van wien op 4
Februari de acte van huwelijksche voorwaarden werd gepasseerd.
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder

[Graeff, Cornelis de]
GRAEFF (Cornelis d e ) zoon van Jacob Dircks (kol. 498), 15 Oct. 1599 - 4 Mei
1664, zeker
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wel het aanzienlijkste en meest beroemde lid van zijn geslacht, werd geboren in het
huis genaamd ‘de Keyzershoed’ in den Niezel, waar later de ‘Keizerskroon’ uithing.
Op zijn negende jaar trof hem het ongeluk van de trappen te vallen, waardoor hij
een wond aan de kaak kreeg, die de huischirurg niet kon genezen, zoodat zijn vader
hem naar Utrecht bracht bij Jannetje Paulus, weduwe van een vermaard chirurg
aldaar, die met de nagelaten recepten van haar man de praktijk voortzette. Een half
jaar bleef hij daar in huis en was bijkans genezen, toen Jannetje overleed. Zij
vermaakte hem vele medicijnboeken, waaronder een over de poliepen, zooals Pieter
de Graeff ons meldt, die de kleine bibliotheek had bewaard. Het gelaat van Cornelis
de Graeff behield echter steeds een ietwat misvormde kaak. Het profiel in medaillon,
door Quellinus van hem gemaakt, vertoont dit duidelijk. Van zijn studiejaren wordt
gemeld dat hij onder rector Matthaeus Sladius de oude en ook de oostersche talen
bestudeerde. In 1626 ondernam hij een buitenlandsche reis, waarop hem
vergezelden zijn broeder Dirk en W i l l e m N o o m s , heer van Aarlanderveen die
in 1632, bij zijn huwelijk met Brigitta Rauwert, een natuurlijke dochter M a r g a r e t h a
erkent, waarvan W e n d e l a d e G r a e f f , Cornelis' zuster de moeder was (zie
Jacob Dirksz. de Graeff, kol. 500). Op deze reis bezocht hij Hugo de Groot, toen
zweedsch ambassadeur te Parijs, van wien hij veel vriendschap en aanbevelingen
ontving. Hij vertoefde vervolgens te Orleans, Blois, Nantes, Rochelle en Poitiers en
was in 1628 wederom te Parijs, van waar hij nog het zelfde jaar over Vlaanderen
naar Amsterdam terugkeerde. Gelijk zijn vader liefhebber van de jacht, was hij met
dezen vaak in de Oude Zijpe, in het huis genaamd het Slootje; na het overlijden van
zijn moeder in 1630 bleef hij bij zijn vader inwonen op de Heerengracht. Eerst drie
jaren later huwde hij met G e e r t r u y d O v e r l a n d e r , de dochter van den rijken
burgemeester V o l k e r t O., heer van Purmerland en Ilpendam, doch reeds na
negen weken was hij weduwnaar. Hij hertrouwde in 1635 met C a t h a r i n a H o o f t ,
die een dochter van Dr. Pieter Jansz., den geleerden vriend van zijn vader, en van
moeders zijde een nicht van zijn overleden vrouw was en in 1691 overleed.
In het volgend jaar 1636 begon zijn publieke werkkring, waarin hij een
machtspositie bereikte, die, in duur en beteekenis, zoowel in zijn stad als in Holland
geheel eenig is geweest. Tegelijk met zijn benoeming in dit jaar tot
Commissaris-justitieel, werd hij Bewindhebber van de O.-I. Compagnie, in welke
functie hij bij de vernieuwing van het octrooi in 1644 krachtig pleitte voor goedkooper
voorwaarden. Na zijns vaders overlijden in 1638, vrijheer van Zuid-Polsbroek
geworden, nam hij in 1639 diens plaats in de Vroedschap in, en werd tevens kapitein
van de schutterij. Het jaar daarop komt hij in de schepenbank. In 1643 is hij voor
de eerste maal regeerend Burgemeester. Van 1645 tot 1647 vertoeft hij meest als
Gecommitteerde Raad in den Haag. Zooals zijn zoon Pieter bericht, was hij daar
dikwijls op bezoek bij den zieken en zijn ‘memorie genoegsaem verloren hebbende’
Frederik Hendrik, die in het discours herhaaldelijk dezelfde zaken bespreekt, vooral
het belang van A. bij den vrede, ‘waarvoor Z.H. wel geporteerd schijnt’ en die hij
gaarne ‘noch voor zijn dood zag gesloten’. Onder zijn tweede burgermeesterschap
werd in 1648, October, de eerste steen gelegd van het nieuwe stadhuis op den
Dam, welks bouw hij krachtig bevorderde.
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De macht van Cornelis de Graeff in het stedelijk bewind neemt haar aanvang als
Andries en Cornelis Bicker zich uit de regeering hebben terug getrokken, naar
aanleiding van den mislukten aanslag van Willem II op Amsterdam. In de
geschiedkundige inleiding van zijn Vroedschap wijst de heer E l i a s op de groote
waarschijnlijkheid, dat het de Graeff zelf is geweest, die den afstand van de Bickers
heeft bewerkt. Die waarschijnlijkheid lijkt wel zekerheid te worden uit wat Pieter,
Cornelis'zoon, over zijn vader in zijn aanteekeningen vermeldt. Daarin vinden wij,
dat diens verhouding tot Andries Bicker in 1641 nog wel van dien aard was, dat de
Graeff bij Bickers benoeming tot bewindhebber van de O.-I. Compagnie zich te
zuiveren had van de beschuldiging, dat hij voor die benoeming geintrigeerd had.
Twee jaren later is de verhouding veranderd. Toen was de Graeff reeds de stille
kracht, waardoor hij ook later zich steeds wist te doen gelden, die althans gedeeltelijk
den opzet deed gelukken om Andries Bicker als gecommitteerde raad naar den
Haag en uit Amsterdam te krijgen. In 1650, als in de laatste dagen van Juli, de
24-jarige Willem II zijn aanslag op Amsterdam, dank zij de krachtige en tijdige
maatregelen van Cornelis Bicker, volkomen ziet mislukken en het tot onderhandelen
met de stedelijke regeering moet komen, heeft de regeerende burgemeester Anthony
Oetgens onder de hand den Prins doen weten, dat hij hem zijn onderwerping
aanbiedt. Oetgens moet den Prins ook omtrent de gezindheid van de Graeff hebben
ingelicht. Want uit genoemde aanteekeningen van Pieter de Graeff blijkt, dat de
Prins op zijn beurt onder de hand aan de Graeff heeft doen weten, d a t h i j h e m
gaarne onder de afgevaardigden naar Amstelveen zou zien.
Bij de eerste ontmoeting aldaar op 1 Augustus polst de Prins in 't bijzonder, zooals
Wagenaar meldt, de Graeff over zijn wensch, dat het voor de rust van het land goed
zou zijn, als een of twee heeren uit de regeering der stad ontslagen werden. Als de
afgevaardigden den volgenden dag wederkeeren, is die wensch de tweede van de
acht schriftelijk gestelde eischen geworden en zijn met name daarin de gebroeders
Bicker aangewezen, om uit den magistraat te worden verwijderd. Waarom de Graeff,
met een ‘logentje’ zooals zijn zoon schrijft, den prins zegt, dat burgemeester Corver
ongesteld is, op diens vraag, waarom er geen regeerend burgemeester onder de
afgevaardigden aanwezig is, dit blijkt niet, doch de conclusie dat de afgevaardigden,
en onder dezen, de Graeff, als de invloedrijkste, de Bickers hebben opgeofferd, ligt
voor de hand. Na de Graeffs dood is, door de Witt het gedrag der afgevaardigden
als dat van niet goede patriotten veroordeeld en vooral Gillis Valckenier, de Graeff's
latere vijand. heeft zijn gedrag bij die onderhandeling gelaakt.
Het bouwen van de blokhuizen in den Amstel en het vermeerderen van het getal
burgercompagniën binnen de stad, maatregelen, waarmee Amsterdam na de
gebeurtenissen van Juli - Augustus 1650, duidelijk genoeg toonde zich tegen
mogelijke nieuwe plannen van den Stadhouder ten aanzien van de stad te versterken,
wekten natuurlijk diens achterdocht en ontevredenheid op, gelijk Pieter de Graeff
in zijn aanteekeningen vermeldt. Doch Cornelis de Graeff wist den prins een en
ander te verklaren als maatregelen tegen den sluikhandel en ten behoeve van ‘de
inwendige rust’. De onvoorziene dood van Willem II, kort daarna, maar zeker ook
het overlijden van Andries Bicker in 1652 hebben belangrijk gediend om het pad
van de Graeff te effenen. waarop hij
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voortaan zich zou doen gelden als den man, die staats- en oranje partij beide van
dienst kon zijn. Op verzoek van de weduwe nam hij deel aan de bereddering van
de nalatenschap van den prins. Doch, in overeenstemming met het besluit van
Holland van 14 Januari 1651, dat geen regeerings-personen in den raad van voogdij
van den jongen Prins zouden zitten, weigerde hij het hem daartoe door de moeder
gedaan verzoek. Hij wist in 1651 de amnestie te bewerken van hen, en onder dezen
zelfs die van Sommelsdijk, den meest schuldige van allen, welke den jeugdigen
Willem II, tot zijn tocht naar Amsterdam hadden aangespoord. In dit jaar is hij
wederom en nu presideerend burgemeester geworden en worden de gezanten van
de Engelsche republiek, die in den Haag van wege de oranjepartij smadelijk in 't
openbaar zijn bejegend, te A. echter met luister ontvangen en onthaald. Als in 1652
van wege Holland pogingen worden gedaan, om in de provinciën de stemming te
temperen tot aanstelling van den jeugdigen Prins als Kapitein-Generaal, ziet Cornelis
de Graeff zich o.a. aangewezen als gedeputeerde naar Gelderland en Overijsel.
Doch het besluit der Staten bevat de clausule, dat bij zijn mogelijk excuus Amsterdam
een ander voor hem zal aan wijzen. In zijn plaats gaat dan ook Cornelis Witsen. Het
is Cornelis de Graeff, die met niemand minder dan Cornelis Bicker, weer in de
regeering gekomen, krachtig ijvert voor de benoeming van Johan de Witt, tot
raadpensionaris in 1653.
In het vorige jaar 1652 wederom burgemeester, zien wij de Graeff ook onder de
hoofdingelanden van de Watergraafsmeer vermeld en voor Amsterdam als
ambachtsheer van Nieuweramstel en Sloten benoemd. In hetzelfde jaar valt ook
zijn verkiezing tot President-bewindhebber van de Oost-Indische Compagnie. Eerst
door den dood van zijn zwager, Frans Banninck Cocq, in 1655, wordt zijn invloed
onverdeeld. Uitgezonderd in de jaren 1657 en 1660, als zijn broeder Andries hem
vervangt, blijft hij tot aan het jaar vóór zijn dood burgemeester en het eminente
hoofd der stedelijke regeering, door niemand geëvenaard, noch benijd en zonder
wien in de stad ‘niets iets was te doen’. Ook in 's landszaken worden zijn ‘moderate
directie’ en scherp doorzicht van dien aard geacht, dat Aristoteles, als men zei, wel
bij hem in de politiek ter schole kon gaan. In den strijd tusschen de staats- en
oranjepartijen blijft hij geven en nemen, steeds toepassende het ‘misce, fiat potio’,
waardoor hij op zijn tijd voor elk den drank drinkbaar wist te maken. Dit heeft natuurlijk
ook de Witt meermalen ondervonden. In 1655 werd hij de oom van den
raadpensionaris door diens huwelijk met Wendela Bicker, de dochter van Agneta,
de Graeff's zuster. Uit de brieven van de Witt blijkt welk groot vertrouwen deze stelde
in de adviezen van zijn oom, zoowel in familiezaken als op politiek terrein. Uit de
later te publiceeren missiven aan de Witt zal intusschen nog moeten blijken, in welke
mate de Graeff de medewerker van den raadpensionaris is geweest in diens eerste
en zoo gewichtige politieke bedrijven, zooals de Acte van Seclusie, en in de deductie
betreffende de harmonie der provinciën. Van deze laatste wordt door Aitzema de
Graeff als ontwerper aangewezen, gelijk ook van de alliantie met Brandenburg in
1655.
Buitenlandsche zendingen hebben de Graeff niet aangetrokken. Hij scheen liever
in de spheer te blijven, waarbinnen hij zijn directen invloed kon doen gelden, of
mogelijk dat ook wel de staat van zijn gezondheid hem terughield.
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Hij excuseerde zich van de hem opgedragen ambassade in Zweden in 1655. Ook
in 1660 onttrok hij zich aan de opdracht, om deel uit te maken van een zending naar
dit land. Wat daarentegen binnenlandsche bemoeiingen betreft, zien wij hem ook
in de provinciën werkzaam. Het eerst in 1651 in Overijssel en Gelderland tot
voorbereiding in deze provinciën van de punten van beraadslaging op de aanstaande
Groote Vergadering. De hevige twisten, die sedert 1655 de Staten van Overijssel
verdeeld hielden en o.a. ook de aanstelling van den jongen prins van Oranje tot
stadhouder, onder waarneming van prins Willem Frederik van Nassau, werden in
1657 door de Graeff en de Witt beiden persoonlijk ter plaatse vereffend. In 1659
maakte hij een tocht naar den Nederrijn met Hendrik Dirksz. Spiegel, ter inspectie
van de Schenkenschans.
De commissie van educatie van den jongen prins van Oranje in 1660, aangewezen
uit de Staten van Holland, was een resultaat van de laatste gelegenheid, waarin de
Graeff zijn tactiek van bemiddeling tusschen staats- en oranjepartij wist te doen
zegevieren, toen deze laatste, niet weinig versterkt door het herstel van Karel II op
den troon van Engeland en door de daarmee vernietigde acte van seclusie, krachtiger
dan ooit in meerdere provinciën den eisch liet gelden tot designatie van Willem III
tot stadhouder en andere generaliteitsambten. De prins en zijne moeder werden
half Juni van dit jaar te Amsterdam genoodigd en vijf dagen schitterend onthaald.
De Graeff liet intusschen, onder dit huldebetoon, den tijd niet ongebruikt om, met
het vertrouwen, dat de prinses in hem stelde, haar te winnen tot het besluit om, in
het belang van haar zoon, voorshands de gewenschte officieele designatie niet te
verlangen, doch liever in dit belang te voorzien door aan de Staten van Holland te
verzoeken, eenigen aan te wijzen, die zouden belast worden met den prins te leeren
en bekwaam te maken. Aldus kwam het besluit van 25 September om de educatie
van den prins ‘bij den handt te nemen’, waartoe de Staten van Holland zich door
het verzoek van de prinses aanleiding hadden laten geven. In die commissie van
opvoeding was de Graeff zelf aangewezen, gelijk mede de Witt. Doch de Graeff
heeft zich, gedurende haar kort bestaan, weinig aan haar taak gelegen laten liggen.
Schoon in 1661 en 1662 nog presideerend burgemeester kwelde hem voortdurend
het podagra en was hij meest in huis, ook wel bedlegerig. Een van zijn laatste
bemoeiingen gold de wederopbouw uit zijn middelen van de kerk te Sloterdijk,
blijkens het opschrift aan den toren van het jaar 1664. In het begin van dit jaar
maakte een longaandoening zijn toestand gevaarlijk. Hij raadpleegde den toenmaals
vermaarden alchimist Frans Josephus Borri (zie I kol. 425), die, als Pieter de Graeff
schrijft, ‘groote influentie in ons huis had’ en den zieke een sterken drank bereidde,
welke de Graeff tegen Borri deed uitroepen: ‘gij tracteert mij als een paard’. Hij wilde
geen predikant ontvangen, doch men schijnt hem beduid te hebben, dat het geen
houding had, als burgemeester de Graeff zonder predikant was komen te sterven.
Dus kwam Ds. Vinkius, die met hem sprak en bad. ‘Heu, mihi laetalis aerumna’,
waren al mee zijn laatste woorden op 4 Mei 1664. Hij werd begraven in de Oude
Kerk, waar door hem in 1648 het familiegraf door marmer- en koperwerk van de
hand van Quellinus aanzienlijk was verfraaid. Zijn beide zonen waren Pieter (kol.
502) en Jacob (kol. 500).
Zijn door Nic. Elias geschilderd portret is in het Museum te Berlijn. Ook staat hij
als kapi-
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tein op een in 1642 door Jac. Backer geschilderd schutterstuk in het stadhuis te
Amsterdam. Zijn door Artus Quellinus in 1660 gebeeldhouwd relief in marmer, in
het Rijksmuseum te Amsterdam, is boven al genoemd.
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder

[Graeff, Dirck Jansz. de]
GRAEFF (Dirck Jansz. d e ), 1529 - 25 Juli 1589, was de derde en meest bekende
zoon van Jan Pietersz. (kol. 501). Ook hij schijnt in het vaderlijk huis ‘de Keyser’ op
het Damrak den ijzerhandel gedreven te hebben. Hij was eerst gehuwd met A g n i e t
P i e t e r s d r . v a n N e c k sedert 1557. Bekend onder de voornaamste
gereformeerden, week hij in 1568 met vrouw en kinderen uit de stad en ging naar
Embden. Op de lijst der ‘fugitieven’ komt hij echter niet voor. Vóór zijn vlucht maakte
hij zijn geheele vermogen te gelde, nam o.a. bij zijn broeder Jacob renten op zijn
huis en zond al zijn geld, een som van 60000 gl., in twee ijzeren kisten naar zijn
vriend Jan Jacobsz. Huydecoper, die zich reeds in Embden had gevestigd. In 1576
vinden wij hem met zijn vrouw in Utrecht, waar beiden hun testament maken voor
den notaris Dirck Jansz. van Woerden. In September daarop overleed zijn vrouw
te Embden. Reeds in December van hetzelfde jaar is hij wederom te Utrecht, waar
hij met Pieter Bicker, in de plaats van Hendrik van Comhuyzen, een commissie krijgt
van wege de Generale Staten, om een leening te sluiten tot een som van 600000
gl. in de Nederlanden, in Oostland, Hamburg en Bremen. Niet veel later schijnt hij
zich in Hoorn gevestigd te hebben, doch bij de alteratie van de regeering in Mei
1578 is hij in Amsterdam, wordt vroedschap en weldra burgemeester. In den zomer
van 1580 vestigde hij zich te Haarlem, kwam echter het volgende jaar weer terug,
doch onttrok zich aan alle regeeringsdiensten en verkreeg van de vroedschap een
besluit of acte van belofte, dat hij buiten de electie zou blijven. Hij schijnt intusschen
lid van de vroedschap te zijn gebleven, was sedert een voornaam reeder en bij de
vaart van meer dan 100 schepen geinteresseerd, dreef vooral zouthandel op Portugal
en is in het cohier van de personeele quotisatie van 1584 de hoogst aangeslagene.
Hij kocht o.a. veel land in de buurt van Voorschoten en in 1581 ook de hofstede
Vredenhof aldaar, door de Spanjaarden grootendeels verwoest; de herbouwing,
door hem aangevangen, werd door zijn zoon Jan Dirksz. voltooid. Als regent van
het Burgerweeshuis, gaf hij bij gelegenheid van het huwelijk van zijn dochter
W e y n t j e met J a c o b B o e l e n s , op 10 Jan. 1584 een ‘publicque maeltijd’,
zoowel aan de weeskinderen als aan de verpleegden in het Dolhuis, Oude mannenen vrouwengasthuis en aan die van het Leprozenhuis. Hij hertrouwde kort daarna
met T e u w t J a n s d r . C a t , bij wie hij geen kinderen naliet. Hij overleed 1589 en
werd 25 Juli in de Oude Kerk begraven.
Zijn bij zijn familie nog bewaard anoniem geschilderd portret is gegraveerd door
J. Houbraken.
Behalve genoemde dochter Weyntje, overleefden hem drie zoons uit zijn eerste
huwelijk: Jacob (kol. 498); J a n D i r k s z . G r a e f f , die ongehuwd in 1627 overleed
op Vredenhof in het Hofland bij Voorschoten; en P i e t e r D i r k s z . G r a e f f
1573-1645, die in 1613 een reis maakte door Palestina en daar vele heilige plaatsen
bezocht. Hij kocht in 1620 de heerlijkheid Engelenburg onder Herwijnen. Hij woonde
op de Fluweelenburgwal en stierf ongehuwd.
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder
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[Graeff, Gerrit de (1)]
GRAEFF (Gerrit de) (1), zoon van Johan (kol. 501), 23 Febr. 1711 - 10 Nov. 1752,
promoveerde 27 Juni 1732 te Leiden in de rechten. Hij verkreeg na het overlijden
van zijn moeder in 1738 de heerlijkheid van Zuid Polsbroek en volgde zijn oom
Cornelis op als heer van Purmerland en Ilpendam in 1722. Hij was commissaris van
den 100en en andere penningen 1736-38 en 1740-52 van den grooten accijns; in
1736 bewindhebber van de W.-I. Compagnie en werd in 1739 tot Schepen gekozen.
J a c o b B i c k e r R a y e geeft over hem in zijn aanteekeningen te lezen: ‘Hij laat
een schat van gelt naar, dog was uytermaate suynig, beknibbelde ider ter alder
scharpste, gunde een ander niets, benijdende een iders welvaart, en hat plisier om
die geene, daar hij over gestelt was, haar inkomen en emolumente te besnoyje,
bedisputeeren en te verminderen, sodat hij, na gedachte, van seer weinige, als hij
niemandt goet deet (als zeer gedwongen) betreurt sal worden’. Hij was eerst gehuwd
met M a r i a E l i s a b e t h S a u t i j n in 1734; hertrouwde twee jaren later met
E l i z a b e t h L e s t e v e n o n , uit welk huwelijk hem twee dochters overleefden en
een zoon, die volgt.
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder

[Graeff, Gerrit Gerritsz. de (2)]
GRAEFF (Gerrit Gerritsz. d e ) (2), 20 Dec. 1741 - 20 Dec. 1811, zoon van den
voorg., was commissaris van den 100en en andere penningen in 1762 en
promoveerde 28 Juli 1763 in de rechten te Leiden; was sedert in verschillende
stedelijke officiën werkzaam, in 1771 lid van de vroedschap en tot schepen verkozen,
totdat hij in November 1787, als het gezag der stadhouderlijke partij door de
pruisische troepen hersteld is, uit de regeering wordt geremoveerd. In 1803 is hij
lid van den stedelijken raad en wethouder. Hij was gehuwd met C h r i s t i n a v a n
H e r z e e l e . Zijn zoon Mr. G e r r i t d e G r a e f f d e J o n g e (3) overleefde hem
slechts drie jaren en was gehuwd met E m i l i a H e n r i e t t e S t a d l a n d e r . Uit
dit huwelijk werd geboren een vierde G e r r i t d e G r a e f f (4) 1797-1870, die van
1839 tot 1848 lid van den raad te Amsterdam was. Hij was de laatste van zijn
geslacht, die de heerlijkheden van Zuid Polsbroek en die van Purmerland en
Ilpendam bezat. Na zijn dood werden beide heerlijkheden verkocht.
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder

[Graeff, Jacob Dirksz. de]
GRAEFF (Jacob Dirksz. d e ), 1571 - 6 Oct. 1638, de voornaamste zoon van Dirk
Jansz. (kol. 497), werd te Embden geboren. Nadat zijn vader hertrouwd was, ging
hij ter studie naar Leiden, waar hij inwoonde bij professor Snellius en de oude talen
studeerde Met Justus Lipsius ging hij in 1591 reizen door Frankrijk, Duitschland en
Italië, waarna hij drie jaren vertoefde te Genève ten huize van Deodati, wiens broeder,
predikant aldaar, zijn gezindheid voor de calvinistische theologie wist te winnen. In
1597 te Amsterdam teruggekeerd, trouwde hij nog datzelfde jaar met A a l t j e
B o e l e n s en vestigde zich als koopman in het huis, genaamd ‘de Keyzershoedt’
in de Liesdel of Niezel. In 1598 is hij schepen, in 1603 tot vroedschap gekozen. In
1604 is hij voor Amsterdam ambachtsheer van Nieuwer amstel en Sloten.
Verschillende ambten als dat van stadspluimgraaf, overman van den
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handboogsdoelen en scholarch van de latijnsche school, werden hem in de jaren
1606, 1607 en 1611 opgedragen. Ook had hij zitting in de commissie uit de
vroedschap, tot onderzoek van de plannen der stadsuitbreiding volgens het octrooi
van 1610.
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Hij woonde omstreeks dien tijd op de O.Z. Achterburgwal en later op den Singel bij
de Jan Roodenpoort in het huis, genaamd de Huypot, later de Grutmolen. In 1612
was hij kolonel van de schutterij, en in het volgend jaar burgemeester, waarvan hij
zich het jaar te voren had geëxcuseerd. In de gerezen kerkelijke geschillen, waaruit
reeds een machtige calvinistische fractie in de vroedschap was ontstaan, toonde
zich de Graeff geen felle partijman, hoewel hij aan theologische studiën deed en
niet geheel vrij was van de predestinatiekoorts. Het gezag der overheid te handhaven
boven de kerkelijke geschillen scheen echter bovenal zijn zorg. Dit verklaart zijn
houding tegenover Episcopius, als deze, ontboden voor burgemeesters, zich had
te verantwoorden omtrent zijn openbaar protest in de kerk tegen den predikant
Heydanus in April 1613, bij gelegenheid van den doop van het kind van Episcopius'
broeder. Hieruit waren in en buiten de kerk rumoerige tooneelen gevolgd. Bij dit
verhoor verweet de Graeff aan Episcopius zijn openbaar protest en wat Episcopius
ook aanvoerde over de provocante houding van Heydanus, hem werd door den
burgemeester te verstaan gegeven, dat men had te wijken of tot elkaars gevoelen
over te gaan.
In genoemde commissie over de vergrootingsplannen der stad had de Graeff zich
met den oud-burgemeester Hooft krachtig geweerd tegen de ‘eigen zoekelijke’
grondspeculanten Oetgens en Cromhout. Dit kostte hem zijn herbenoeming tot
Burgemeester in het volgende jaar. Hij werd toen, in 1614, commissaris van de
wisselbank. Van 1615 tot 1617 was hij lid van Gecommitteerde Raden in den Haag.
Daar had hij veel omgang met den bekenden predikant Uytenbogaert, die zijn
sympathie voor de remonstrantsche gevoelens won en hem ook aan de zijde van
Oldenbarneveldt bracht. Met de nederlaag van dezen en de staatspartij in 1618,
werd dan ook de Graeff uit de regeering van de stad en wel op aanwijzing van Pauw,
het machtige hoofd der triumfeerende Calvinisten, door prins Maurits verwijderd,
nadat hij in de vergadering der vroedschap, waar deze tegenwoordig was, evenals
de oud-burgemeester Hooft een krachtig protest tegen den prins had laten hooren.
Eerst in 1628 is de Graeff opnieuw burgemeester en herneemt in 1630 op zijn ouden
eed ook zijn plaats in de vroedschap. In dit jaar ook weer burgemeester gelijk als
in het volgende, te gelijk met zijn aangehuwden neef Andries Bicker, den machtigen
leider van de herstelde staatspartij, kweet hij zich met dezen krachtig onder de
gedeputeerden in de Staten ter verdediging van de verbanning van den predikant
Smout uit Amsterdam, zeggende, dat hij ‘voor de vrijheid van zijn stad en het recht
derzelver magistraten geresolveerd was goed en bloed op te setten’. Ook in 1633,
en het laatst in 1637, was hij regeerend burgemeester. Jacob Dirksz. de Graeff was
een zeer vermogend man en een der eerste amsterdamsche magistraten, die aan
hun naam dien van een heerlijkheid verbonden; hij kocht in 1610, 13 September,
van den graaf van Aremberg, de heerlijkheid Zuid-Polsbroek. Van de kort te voren
drooggemaakte en bepolderde Watergraafsmeer werd hij in 1632 hoofdingeland.
Zijn kleinzoon Pieter de Graeff heeft van hem aangeteekend, hoe hij zich, buiten
zijn politieke werkzaamheden, voor allerlei bezigheid interesseerde. Theologische
en historische studiën trokken hem aan. Goed schutter en groot liefhebber van de
jacht, hield hij tal van jachthonden; reed veel te paard en hanteerde met vaardigheid
den degen. Hij bespeelde de luyt en liefst de gambe. Daarenboven hield hij zich
onledig met chemische en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

500
natuurkundige proeven. Behalve een distelleerderij achter zijn huis, had hij met
Pieter Jansz. Hooft, doctor in de medicijnen en de chemie, een soort laboratorium
buiten de Heiligewegspoort, waar zij samen een ‘perpetuum mobile’ uitvonden,
waarmee zij den later vermaarden Cornelis Jacobsz. Drebbel van Alkmaar naar
Engeland zonden om het aan het Hof te vertoonen, doch waar het als D.'s uitvinding
werd aangewezen en door onhandigheid van de koningin defect raakte. Ondanks
de pogingen van Andries de Graeff om het instrument te achterhalen, bleef het voor
de uitvinders verloren. 6 October 1638 stierf Jacob Dirksz. Hij overleed als
weduwnaar op de Heerengracht. Vondel maakte op hem het aardige vers: ‘De titel
maakt alleen geen Graef’. Zijn nalatenschap werd op 270,000 gl. geschat. Behalve
drie zoons, D i r c k (1581-1637, gehuwd met E v a B i c k e r , commissaris in 1631,
schepen in 1632, luitenant van de burgerij in 1633, kinderloos overleden) Cornelis
(kol. 492) en Andries (kol. 490) liet hij drie dochters na, A g n e t a en C h r i s t i n a ,
die beiden met leden van de familie Bicker huwden, Christina hertrouwde met
o

P i e t e r T r i p . Een derde dochter, W e n d e l a , was 1 . 1634 met P i e t e r v a n
o

P a p e n b r o e c k en 2 . 1645 met W i l l e m S c h r i j v e r gehuwd.
Zijn bij zijn familie nog bewaard anoniem geschilderd portret is gegraveerd door
J. Houbraken.
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder

[Graeff, Jacob de]
GRAEFF (Jacob d e ), 28 Juni 1642 - 21 Apr. 1690, de andere zoon van Cornelis
(kol. 492) en Catharina Hooft, br. van Pieter (kol. 502). Hij promoveerde in de rechten
te Harderwijk in 1662, was in 1667 commissaris van zeezaken, Regent van het
Burgerweeshuis en kapitein van de burgerij in 1671. In 1672 schepen, werd hij in
dit jaar bij de verandering van de regeering uit de magistratuur ontslagen, gelijk zijn
oom Andries en zijn broeder. Zijn verloving met Anna Christina Pauw, de dochter
van den raadsheer Adriaan, stuitte af op het hevig verzet van zijn moeder Catharina
Hooft, die ‘de Pauwen gantsch niet lustte’ en tegen de plannen van haar zoon zelf
de tusschenkomst van Johan de Witt inriep. In 1666 huwde hij met M a r i a v a n
d e r D o e s in den Haag, die echter na drie maanden reeds overleed. Naar het
gerucht ging, vlg. de aanteekeningen van Hans Bontemantel, haalde hij zijn zieke
vrouw er tot tweemaal toe over om haar testament in zijn voordeel te veranderen,
waardoor hij als haar erfgenaam van vier tonnen gouds achterbleef. Uit de regeering
in 1672 geraakt, trachtte hij de gunst van den Stadhouder te winnen, toen deze zijn
steun op den machtigen Valckenier voelde verzwakken. Met zijn neef Gerard Reynst
zocht en vond hij als ritmeester een plaats onder de guardes te paard van den
majoor Cabeljauw en maakte hij den slag van Seneffe en de verovering van Reibach
bij Bonn in de jaren 1673 en 74 mede. Uit verschillende plaatsen schreef hij aan
zijn broeder Pieter berichten van zijn wedervaren, welke ons zijn bewaard in 18
missiven, die F r u i n in 1885 heeft gepubliceerd in Nijhoff's Bijdragen 3e R. II, 349.
Zijn pogingen om, zoowel in zijn eigen belang, maar vooral ook in dat van zijn
broeder, bij den Stadhouder in de gunst te komen, bleven zonder succes, evenzeer
als die van den Stadhouder zelven om de hem weerstrevende regeering van A.
door omkooperijen te winnen, waarbij hij de tusschenkomst van de Graeff gebruikte.
Jacob de Graeff overleed kinderloos in 1690.
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder
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[Graeff, Jan de (1)]
GRAEFF (Jan d e ) (1), zoon van Pieter (zie kol. 490), gehuwd met S t e i n
B r a s e m a n , komt voor op de regeeringslijst als vroedschap in 1542 en als schepen
in 1543. Hij woonde op 't Water of Damrak tusschen Dam en Papenbrug, toenmaals
Vijgendam genaamd, in het huis geheeten ‘de Keyser’, waar hij een lakenhandel
dreef. In 1539 was hij waardijn van de lakenen. Teruggekomen uit Antwerpen, de
toenmalige stapelplaats van de engelsche lakenen, bleef hij in Noord-Brabant
vertoeven en wilde er zich vestigen, doch, door zijn zoons overreed, kwam hij te A.
terug, waar hij in 1553 overleed. Deze zoons waren P i e t e r overl. reeds vóór 1547,
Lenaert (kol. 501), Dirk (kol. 497) en J a c o b gehuwd met G e e r t g e C l a e s
C o p p e n s d r . van Ouder Amstel. Sommigen van diens afstammelingen hebben
zich met amsterdamsche en andere aanzienlijke familiën vermaagschapt.
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder

[Graeff, Johan of Jan de (2)]
GRAEFF (Johan of Jan d e ) (2), 29 Oct. 1673 - 12 April 1714, zoon van Pieter (kol.
502) en Jacoba Bicker, promoveerde te Leiden 5 Febr. 1699 in de rechten en was
het jaar te voren reeds Commissaris van huwelijksche zaken. Van 1709 tot 1714
was hij in de Vroedschap en in 1713 tot Schepen verkozen. Hij was eigenaar van
het huis te Ilpendam en van de hofstede Bronstee onder Heemstede, volgde zijn
vader in 1707 op als heer van Zuid Polsbroek. Hij huwde in 1709 J o h a n n a H o o f t ,
wie hij bij zijn vroegtijdigen dood vier dochters naliet en één zoon Gerrit (1) (kol.
498).
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder

[Graeff, Lenaert Jansz. de]
GRAEFF (Lenaert Jansz. d e ), zoon van Jan (1) (kol. 501), overl. vóór 1578; trouwde
met G r i e t J a n s d r . D u i v e n s . Hij en zijn broeders Dirk en Jacob waren onder
de 70 aanzienlijke en vermogende Amsterdammers, van wie de zoogenaamde
doleantie uitging in October 1564, het beklag, waarin aan de landvoogdes werd
gevraagd om herstel van vele misbruiken in de samenstelling en het bestuur van
de regeering en rechtspraak der stad. Hij dreef een ijzerhandel in het huis ‘de Keyser’
op het Damrak. In 1567 was hij onder de tegenstanders van het bewind met Adriaan
Pauw, Boelens en anderen, die te zijnen huize vergaderden en ten stadhuize gingen
protesteeren tegen het voornemen van burgemeesters om den graaf van Megen
met zijn troepen in de stad te laten. Gesteund door een groot deel van de burgerij,
werd Brederode in Maart van dit jaar tot kapiteingeneraal van de stad benoemd en
Lenaert Jansz. kwam aan het hoofd van een nieuw gevormd vendel van 400 burgers.
Als echter reeds in de volgende maand Brederode weer vertrekt, en de spaansche
veldheer Noircarmes een zwaar garnizoen in Amsterdam brengt, wordt Lenaert
Jansz. uit zijn post ontzet. In Augustus, bij de komst van Alva, is hij onder de velen,
die de stad verlaten, als de regeering fel optreedt tegen allen, die zij verdenkt van
gezindheid tegen den spaanschen koning. Met zijn tweede vrouw G r i e t
H e n d r i k s d r . R o o c l a a s komt hij in het register der fugitieven voor. Met Adriaan
Pauw, Pieter Schaep en Dirk Quinting werd hij in December voor den Raad van
Beroerte gedaagd en werden zijn goederen ter confiscatie aangewezen. Doch hij
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werd ontzegd. Een paar schepen werden door hem uitgerust, waarmee hij zich bij
de vloot van Lumey vereenigde, en deel nam aan de verovering van den Briel in
1572. Eenige waarschijnlijkheid daarvan levert het confessieregister van Schepenen
te A. op 6 Juni 1572, waar het verhoor is geboekt van zekeren Jacques Bulderman,
die bekent uit Engeland te zijn verdreven, dienst nam op het schip van monsieur
de Graeff van Brugge en met dezen tegenwoordig was bij den aanval op den Briel.
Lenaert Jansz. Graeff stierf in ballingschap vóór 1578.
Zie: Literatuur bij Pieter de Graeff (kol. 502 vlg.).
Veder

[Graeff, Pieter de]
GRAEFF (Pieter d e ), 15 Aug. 1638 - 3 Juni 1707, zoon van Cornelis (kol. 492) en
Catharina Hooft. Als jongen van 17 j. vergezelde hij in 1655 burgemeester
Huydecoper van Maarsseveen naar Berlijn, waar deze de stad vertegenwoordigde
als peet bij den doop van den zoon van den Grooten Keurvorst. Deze had zijn vader
en hem daartoe persoonlijk uitgenoodigd. Van 1658 tot 1660 reisde hij in Engeland
en Frankrijk en verkreeg in het laatstgenoemde jaar te Orleans het licentiaat in het
civiel en canoniek recht. Van zijn tochten naar het buitenland schreef hij dagverhalen,
waarvan dat van zijn reis naar Berlijn ons alleen is bewaard gebleven. In 1662 was
hij kapitein van een burgervendel en trouwde hetzelfde jaar met zijn nicht J a c o b a
B i c k e r , waardoor hij een zwager werd van Johan de Witt, die bij de bruiloft te
Ilpendam zich onderscheidde door geestige toespraken aan het bruidspaar en de
gasten. Met den dood van zijn vader Cornelis de G. wordt op hem in diens plaats
verleid de heerlijkheid Zuid Polsbroek, tevens verkrijgt hij den zetel zijns vaders als
Bewindhebber van de O.-I. Compagnie. Slechts korten tijd was hij in de regeering
der stad. Sedert 1666 commissaris v. Zeezaken, zien we hem in 1668 in de
schepenbank. In 1672 werd hij, met de verandering van de regeering, gelijk zijn
oom Andries uit de vroedschap, als oud schepen ontslagen. Behalve als
bewindhebber van de O.-I. Comp. was hij ook sedert een ijverig man in zaken van
landcultuur en veeteelt en bemoeide zich veel met zijn heerlijkheid Polsbroek en
met die van Purmerland en Ilpendam, waarin hij in 1691 zijn moeder opvolgde. Hij
was ook een onvermoeid aanteekenaar en verzamelaar van alles wat de
geschiedenis van zijn geslacht betreft. In het familiearchief de Graeff is daarvan
veel bewaard. Veel en zeker wel het voornaamste is echter daaruit verloren gegaan,
zóó o.a. zijn correspondentie met Jacob Boreel en vooral die met de Witt, die een
vertrouwd raadsman van hem was. Zijn notitiën, gedurende meer dan 40 jaren
dagelijks over zijn besoignes gemaakt, zijn bewaard gebleven. Bontemantel teekent
van hem aan dat hij een man was van ‘zacht en beleefd humeur’. Hij overleed als
weduwnaar in 1707 en liet een dochter na A g n e t a , die enkele jaren gehuwd was
met Mr. J. B a p t i s t e d e H o c h e p i e d , en twee zoons, van wie de oudste
C o r n e l i s , geboren in 1671, kanunnik werd van het kapittel van S. Pieter te Utrecht
in 1682 en te Leiden studeerde. In de plaats van zijn vader volgde hij dezen op in
de heerlijkheid van Purmerland en Ilpendam, stond sedert diens dood onder curateele
en stierf krankzinnig op het huis te Ilpendam in 1719. De andere zoon is Johan (kol.
501).
Zijn 1674 door W. Vaillant geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Familie-archief de Graeff op het Oudarchief v.A.; Deutsche Herold 1872;
C r o o c k e w i t in
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Ned. Leeuw 1898; W a g e n a a r , Geschiedenis v.A. I en III; Vaderl. Gesch.; E l i a s ,
Vroedschap; Brieven van J o h a n d e W i t t ed. F r u i n ; Resol. Holland; E.W.
o
M o e s , Iconographia Batava n . 2859-2876.
Veder

[Graeuw, Geertruyd de]
GRAEUW (Geertruyd d e ), of G r a a u w , geb. G o r d o n , 4 Jun. 1649 te
Bergen-op-Zoom uit een aanzienlijke familie, dochter van S a l o m o n G o r d o n
(geb. 20 Nov. 1615 of 1616); zij huwde 9 Mrt. 1669 met haar neef P a s c h a s u i s
d e G r a e u w (zoon van C o r n e l i s d e G., geb. 1626 te Bergen-op-Zoom, 12
Aug. 1687 te Hulst begraven), schepen van Hulster-ambacht etc. Uit hun huwelijk
werden verscheiden kinderen geboren. Meer levensbizonderheden van haar
ontbreken.
Zij was eenmaal bekend als dichteres door twee bundels stichtelijke poëzie, voor
het meerendeel dogmatisch van inhoud, maar zich kenmerkend door genoeg
meesterschap over taal en rythme, dat ze zich gemakkelijk en vlot laten lezen. Het
begin van haar bundel van 1710 is zelfs zeer fraai, en niet zonder dichterlijke waarde.
In de letterkundige kringen harer dagen was zij geen onbekende: Huygens stond
in briefwisseling met haar en prees in een vers haar dicht- en papiersnijkunst;
Joachim Oudaen plaatste een lofdicht voor een harer bundels, terwijl Frederik van
Dorp haar zijn Beste Uren ('s Grav. 1675) toezond. Onder een naar van Mieris
gegraveerd portret van W. van Heemskerk komt een bijschrift van haar voor. De
titels harer beide werkjes luiden: De Poësy van de geest en deugtryke Juffrouw G.
G o r d o n d e G r a e u w , bestaande meest in ernstige Gedigten: neffens eenige
Christelijke Verjaar-Gedigten etc. (Amst. 1710) en: Aandachtige Opmerkingen bij
wijse van Uytbreydinge over de Tien Geboden Gods etc. (Rotterdam 1686).
Zie: Alg. Konst- en Letterbode 1843, I, 293-294; Alg. Ned. Familieblad 1886, 162;
De Gedichten van C o n s t . H u y g e n s , uitg. door J.A. W o r p VIII (1898) 331;
o

M u l l e r , Beschrijvende Catalogus van 7000 portretten van Nederlanders n . 2230.
Ruys

[Graft, Joost van de]
GRAFT (Joost v a n d e ), was waarschijnlijk trompetmaker te Haarlem in 1634.
Twee door hem gesigneerde bas-trompetten, buitgemaakt op de Zweden in den
slag van Pultawa 8 Juli 1709, berusten in het Kremlin te Moskou. Een moderne
copie dier instrumenten in het instrumentenmuseum van het Conservatorium te
Brussel is afgebeeld Cat. II (1896) p. 400.
Zie: Tijdschr. muziekgesch. VII (1904) 297; C o n s t . H u y g e n s , Correspondance
musicale (1882) LXII.
Enschedé

[Grauwert, Anthonius]
GRAUWERT (Anthonius), zoon van R o e l o f G r ., verkreeg in 1535 een prebende
in het domkapittel te Utrecht, werd 11 Juni 1551 toegelaten tot het kapittel en overl.
5 Mei of Juni 1554. Zulks volgens de aanteekeningen van W o u t e r B r o c k (hs.
Rijksarchief Utrecht D. 1355); zie ook: Archief Aartsb. Utrecht VII, 35, 197, 355;
Geneal. en Herald. Bladen III, 456.
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[Grauwert, Dirk]
GRAUWERT (Dirk), zoon van D i r k G r a u w e r t en Y d a V r e y s e , overleed als
deken van St. Salvator te Utrecht 11 Aug. 1476. Te Keulen werd hij in 1438
geïmmatriculeerd als T h e o d . G r a e r t d e T r a j e c t o i n f e r i o r i (In 1464
vinden wij te Keulen nogmaals een T h e o d . G r a e u w a r t d e T r a i e c t o ). Ook
studeerde hij te Leuven. Hij werd licentiaat in het kanonieke recht, terwijl wij hem in
1457 ontmoeten als ‘meister D i r c k G r a w e r t ’. In 1456 volgde hij Walter, die
volgt, op als deken van het kapittel van St. Salvator.
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Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 305 en 544; R e u s e n s , Matricule
de l' Univ. de Louvain I, 240; H o y n c k v . P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica III
A, 218 v.; Archief Aartsb. Utrecht XI, 355; XII, 117; XXII, 357.
van Kuyk

[Grauwert, Johannes]
GRAUWERT (Johannes), zoon van J o h a n n e s G r a u w e r t , speelt in de 14e
eeuw een rol te Utrecht en overl. in 1369. Hij was kanunnik en thesaurarius van St.
Salvator. In oorkonden ontmoeten wij hem van 1321 af. In 1342 vinden wij een
opdracht van paus Benedictus XII om de geschillen aan te hooren en te beslechten
ontstaan doordat hij zich het ambt van officiaal des bisschops had aangematigd. In
1370 werd Gerard van Bronchorst tot zijn opvolger benoemd.
Zie: G. B r o m , Bullarium Trajectense nos. 596, 989, 1244, 1888; Archief Aartsb.
Utrecht XII, 117; Codex Diplom. Neerl. Hist. Gen., 2e serie II, 146; R. F r u i n , Archief
o

O.L.V. Abdij te Middelburg (1902) Reg. n . 496, 505.
van Kuyk

[Grauwert, Tydemannus]
GRAUWERT (Tydemannus), G r a e u w e r t ‘oriundus de Trajecto’, was prior van
het Kartuizerklooster nabij Brugge in het laatst der 14e eeuw. In 1392 werd door
Zweder van Gaasbeek het Kartuizerklooster Nieuwlicht in Bloemendaal gesticht
(zie J. d e H u l l u e n S.A. W a l l e r Z e p e r , Catalogus archieven kleine kapittelen
en kloosters (Utrecht 1905) 94). Grauwert gaf daartoe mede den stoot en hem werd
als eersten prior het bestuur daarvan opgedragen. Het necrologium van dit convent
vermeldt zijn vader H e n r i c u s (d e C a p e l l a ) en zijn moeder D i l i a n a of
D e l i a n a , terwijl het van hem opgeeft, dat hij stierf en begraven werd in een klooster
nabij Arnhem.
Zie de uitgave van het necrologium door L. v a n H a s s e l t in Bijdr. en Meded.
Hist. Gen. IX (1886); verder: Kroniek Hist. Gen. 1857, 132; Archief Aartsb. Utrecht
XXVII, 134.
van Kuyk

[Grauwert, Walter]
GRAUWERT (Walter), overl. in Sept. 1456, studeerde in 1409 en 1410 aan de
hoogeschool te Parijs, waar hij den graad van licentiaat verwierf. Later wordt hij
steeds getooid met den magisterstitel. Hij verkreeg een kanonikaat in het kapittel
van St. Salvator te Utrecht en was kanunnik te Geervliet. Na den dood van Hendrik
Houberch (1429) werd hij diens opvolger als deken van St. Salvator, zonder zich
aanvankelijk in het ongestoord bezit daarvan te kunnen verheugen. Zijn testament
van 1455, waarin hij zijn broeders P e t r u s en J o h a n n e s herdenkt, houdt de
stichting in van twee vicaries in de kapittelkerk. Als deken werd hij opgevolgd door
Dirk Grauwert, die voorgaat.
De hier genoemden behooren tot een der oudste utrechtsche geslachten, waarvan
de leden gedurende de 14e en 15e eeuw voortdurend in de regeering waren. In de
16e eeuw heeft men te Amsterdam een familie van dezen naam (vergelijk E l i a s ,
De Vroedschap van Amsterdam I, 39).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

Zie: A. M a t t h a e u s , Veteris aevi Analecta IIl, 391 v.v. (waar zijn testament is
afgedrukt); H o y n c k v. P a p e n d r e c h t , Analecta Belgiea III A, 218 en III B, 226;
D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auct. Chartul. Univ. Parisiensis II, 47 en 75; A c q u o y ,
o

Het klooster te Windesheim III, 292; G. B r o m , Archivalia in Italië I n . 1361 en
1612; Archief Aartsb. Utrecht I, 356; XI register in voce; XII, 106; XXV, 34 v.; XXVI,
121; XXVII, 153; XXXI, 234 v.
van Kuyk
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[Grave, Matthijs Salverda de]
GRAVE (Matthijs S a l v e r d a d e ), eerst predikant, later leeraar M.O., geb. 10 Aug.
1834 te Gouda en overl. 30 Apr. 1909 te 's Gravenhage. Hij ontving zijn eerste
opleiding in zijn geboorteplaats, bezocht daar het gymnasium en studeerde te Leiden
in de theologie, waarbij hij zich in 't bijzonder bezig hield met de studie der oostersche
talen, die hij reeds in zijn gymnasiumtijd, onder leiding van Dr. Vorstman, begonnen
was. Als vrucht van deze studie gaf hij aan het eind van zijn academische loopbaan
uit: Specimen e literis orientalibus exhibens Az-Zamaksarii lexicon geographicum
e cod. Leyd. nunc primum ed. (1856). Van 1856 tot 1868 was de Grave predikant
bij de ned.-herv. Gem. eerst te Neder-Hemert in de Bommelerwaard, daarna te
Noordwijk-Binnen. In laatstgenoemde plaats wonend gaf hij ook een paar jaar les
in het Hebreeuwsch aan 't gymnasium te Leiden. Na in 1868 het candidaats-examen
in de classieke letteren te hebben afgelegd, werd de Grave toen benoemd tot leeraar
in de geschiedenis en aardrijkskunde aan de hoogere burgerschool op het
Bleyenburg te 's Gravenhage, uit welke betrekking hem in 1905 eervol ontslag werd
verleend.
Zuidema

[Greshoff, Maurits]
GRESHOFF (Maurits), geb. te 's Gravenhage 11 Oct. 1862, overl. te Haarlem 8
Dec. 1909, studeerde op aanraden van zijn leeraar Dr. Bleekrode voor apotheker
en was na het apothekersbediende-examen afgelegd te hebben, werkzaam in de
apotheek van F.R. Vechtman te 's Gravenhage. Na afgelegd examen werd hij
toegelaten tot de opleiding van militair apotheker, bestemd voor Ned.-Indië, en
muntte als zoodanig uit. 17 Dec. 1885 werd hij te Utrecht tot apotheker bevorderd
en hij promoveerde 30 Aug. 1887 te Jena onder Prof. Geuther op eene dissertatie
getiteld: Chemische Studien über den Hopfen, waaruit bleek, dat G. zich tot
phytochemische studie aangetrokken voelde. Kort daarop vertrok hij naar Indië,
alwaar hij bij gouvernementsbesluit van 18 Aug. 1888 voor den tijd van één jaar
aan den directeur van 's Lands plantentuin te Buitenzorg, werd toegevoegd, tot het
instellen van chem.-pharm. onderzoekingen naar plantenstoffen in Ned.-Indië, welke
termijn bij besluit van 1 Aug. 1889 werd verlengd. Als VIIe Med. van 's
Lands-plantentuin, verscheen G.'s eerste verslag over het onderzoek naar genoemde
plantenstoffen; kort daarop als Xe dier Mededeelingen eene beschrijving der giftige
en bedwelmende planten bij de vischvangst in gebruik, waarvan het derde deel in
manuscript door G. is nagelaten en met medewerking van W.G. B o o r s m a te
Buitenzorg verscheen. Greshoff werd in 1891 chef der IVe afdeeling van 's
Lands-plantentuin, doch moest om gezondheidsredenen in 1895 uit 's lands dienst
ontslag nemen. In het zelfde jaar werd G. als scheikundige van het Koloniaal Museum
te Haarlem aangesteld, en volgde na den dood van den toenmaligen directeur F.W.
van Eeden in 1901 dezen als directeur op. Aan dit museum heeft G. tot aan zijn
dood zijne beste krachten gewijd, waarvan de vele Bulletins en Jaarverslagen
getuigenis afleggen. G bracht echter ook buiten het museum veel tot stand, was
van vele binnen- en buitenlandsche genootschappen, zoomede staatscommissiën,
lid. G. hield, o.a. voor de Ver. v. Voortgezet Handelsonderwijs te Amsterdam, vele
voordrachten over koloniale onderwerpen en bezat de gave van de pen, 't geen
reeds alleen blijkt uit het feit, dat hij van 1882 tot aan zijn dood niet minder dan 152
geschriften het licht liet zien. Buiten de hier bovengenoemde, zijn hiervan de
voornaamste: Schetsen van nuttige indische planten (Amst.
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1894-1901); Echinopsine een nieuwe kristallijne plantenbasis in Versl. Kon. Akad.
v. Wetensch. Wis- en Nat. afd. VIII (1900) 688; Regulatief voor het onderzoek van
voedingsmiddelen in Pharm. Weekbl. XL (1903) 890; Regulatief voor het onderzoek
van handelswaren in Pharm. Weekbl. XLVI (1909) 742; Nieuw plantkundig
woordenboek van Ned Indië (Haarl. 1909).
S.H. Koorders verbond den naam van Greshoff aan een nieuw gevonden
plantensoort van het geslacht Canarium, fam. Burseraceae (Med. van 's
Lands-plantentuin XIX).
Na het overlijden van G. werd op 27 Mei 1911 in de westindische zaal van het
Koloniaal Museum te Haarlem een borstbeeld in djatihout van hem onthuld.
Zie: H.P. W i j s m a n , In memoriam Dr. M. Greshoff in Tijdschr. der Mij. van
Nijverheid 1910; J.E. Q u i n t u s B o s z e n F.K. v a n I t e r s o n , Biographie Dr.
M. Greshoff in Chem. Weekbl. VII (1910) 231, idem, door K. Q u i n t u s
B o s z - A l b r e c h t B e s t e in Ber. d. Deutsche Pharm. Ges. XX (1910) 159; allen
ook voorkomende in Bulletin 45 v.h. Koloniaal Museum te Haarlem; J.W.
E n s c h e d é , In memoriam Dr. M. Greshoff in Tijdschr. boek- en bibl.wezen 1910,
93-95 en P.J. v a n H o u t e n , Rede uitgesproken bij de onthulling van het
o

Greshoff-gedenkteeken in Ind. Mercuur 6 Juni 1911, n . 23.
Quintus Bosz

[Grevinchoven, Caspar]
GREVINCHOVEN (Caspar), zich ook noemende S w e r i n c h u y s i u s , geboren in
1550, waarschijnlijk te Dortmund, wordt in 1579 predikant te Rotterdam, in plaats
van Pieter Michiels Bart (Bertius). (I kol. 319). Hij was evenals deze rechtzinnig en
bestreed in verschillende geschriften de libertijnen (met name Hendrik Nicolaesz.),
de lutherschen, de doopsgezinden, en toonde zich in zijne bestrijding van de vrije
secten een ‘kerkelijk’ man. Herhaaldelijk was hij scriba in verschillende synoden.
Hij is echter in zijn leer meer melanchtoniaansch dan calvinistisch, maar een
voorbeeld hoe weinig exclusief-dogmatisch en ‘precies’-confessionalistisch
aanvankelijk velen waren die voor de eenheid der kerk ijverden.
Vgl. H.C. R o g g e , Bibl. der Contra-Remonstr. en geref. Geschr. 15; H. IJ.
G r o e n e w e g e n , Het Remonstrantisme te Rotterdam 12; Navorscher VII (1857)
reg.
Groenewegen

[Grevinchoven, Nicolaas]
GREVINCHOVEN (Nicolaas), zoon van den voorg., geb. te Rotterdam, jaartal
onbekend, overl. in Mei 1632 te Hamburg. Hij werd in 1601 predikant te Rotterdam,
stond als krachtige persoonlijkheid, van grooten ijver en welsprekendheid, aanstonds
aan het hoofd der aldaar talrijke partij dergenen, die een bijbelsche en praktische
vroomheid zonder leerstellig exclusivisme voorstonden en weldra de vlaamsche
calvinisten met hunne leerdrijverij tegenover zich zagen. De vroedschap, die de
eenheid der kerk bij alle dogmatisch verschil wilde bewaren, stond hem krachtig ter
zijde. Hij onderteekende de Remonstrantie van 1610. Als gezaghebbend
woordvoerder van de remonstrantsche partij werd hij niet slechts door Wtenbogaert
en Episcopius, maar ook door de Staten erkend. Als zoodanig nam hij deel aan de
conferenties te 's Gravenhage in 1611 en in 1613 te Delft. Zijn tegenstander te
Rotterdam was de calvinist Geselius, die de gemeente tegen hem opruide. Toch
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ijverde hij voor eenheid in de Kerk. De strijd werd steeds feller en bracht de geheele
stad in beroering. De houding van Grevinchoven was lofwaardig. Tegen de
stokebranden der onverdraagzame partij, Ds. Adr. Smout en den volksprediker Ad.
Hartwegh,
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streed hij mondeling en in geschrifte. Van 1615 af gaf hij over de dogmatische
geschillen ook theologische geschriften uit. Om den strijd te doen bedaren wilde hij
in 1617 zijn bediening nederleggen, waartegen gemeente en vroedschap zich
verzetten. In 1618 werd hij door de zuidhollandsche Synode afgezet, wat aanleiding
gaf tot beroerte in de stad. Hij was niet onder de geciteerden te Dordrecht, waarop
de remonstranten vergeefs hadden aangedrongen. Maar hij was een der leidslieden
in de geheime vergadering van 5 Maart 1619 te Rotterdam, waar de remonstranten
zich aaneensloten, en gaf het verslag dier vergadering uit om lasteringen te
bestrijden. Hij verdedigde de remonstranten herhaaldelijk, vooral na den aanslag
op Maurits in 1623. In 1619 gedagvaard voor het Hof, verscheen hij niet, vertrok uit
Holland en werd verbannen, met confiscatie zijner goederen. Toen ging hij naar
Antwerpen en bleef in betrekking met de andere ballingen te Waalwijk. In de eerste
algemeene vergaderingen der broederschap te Antwerpen was hij scriba. Met
Wtenbogaert en Episcopius werd hij aangesteld tot buiten-directeur om de belangen
der broederschap te behartigen. In 1621 vertrok hij met Episcopius en Cupus naar
Keulen van waar zij verdreven werden. Van Antwerpen uit vertrok hij in 1622 met
Vorstius naar Holstein om de vestiging der remonstranten aldaar met hertog Frederik
III te regelen. Eerst hield hij zich op te Tonningen en te Hamburg. Van 1624-1626
bediende hij de gemeente te Frederikstad. Ziek keerde hij in dat jaar naar Holland
terug, bleef nog wel directeur, maar kreeg Adr. v.d. Borre tot hulp naast zich als
vierden man in de directie. Twee jaar vertoefde hij toen te Rotterdam en predikte
aldaar. In verband met persoonlijke belangen - hij schijnt in Holstein land te hebben
bezeten - keerde hij in 1628 terug naar Hamburg. In 1632 werd hem de bediening
te Rotterdam opgedragen, maar ziekte belette hem te komen.
De Remonstr. Gemeente te Rotterdam bezit zijn anoniem geschilderd portret. Er
bestaat ook een gravure door P. Sluiter met vers van J. Brandt.
Zie: H.C. R o g g e , Bibl. van Remonstr. Geschr. I, 110; H. IJ. G r o e n e w e g e n ,
Het Remonstrantisme te Rotterdam 13, 23 enz.; J. T i d e m a n , De Remonstr.
Broederschap reg.
Groenewegen

[Grevius, Johannes]
GREVIUS (Johannes), d e G r e f f of d e G r e v e , werd omstreeks 1584 geboren
te Büderich aan den Rijn, in het hertogdom Kleef. Zijn vader J o h a n n e s d e
G r e v e behoorde tot een aanzienlijk geslacht, waaruit vele burgemeesters en
schepenen der stad Kleef in de 16e eeuw zijn voortgekomen. Hij was in dienst van
den hertog en werd in 1584 burggraaf te Büderich. Zijn zoon Johannes bezocht
eerst een school te Wesel, waar hij studeerde onder Joh. Brant, dan een hoogere
school te Herborn en waarschijnlijk ook te Burgsteinfort, waar hij onder Conrad
Vorstius studeerde. Eerst heeft hij in Arnhem gepredikt. In 1606 werd hij als
proponent beroepen naar Heteren en Randwijk, en in 1610 als predikant naar
Heusden. Daar huwde hij J o s i n a v a n R a v e n s t e y n . Hij woonde in dat jaar
de vergadering bij waar de Remonstrantie is opgemaakt, en onderteekende haar.
Tegenover hem werd in 1617 Gijsb. Voetius beroepen. Bij de omkeering van de
vroedschap en den kerkeraad in 1618 werd Grevius afgezet, waartegen hij vergeefs
protesteerde bij de Staten en de prov. Synode te Delft. Na de Dortsche Synode
weigerde hij de
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Acte van Stilstand te teekenen en werd verbannen naar Waalwijk. Aldaar en te
Antwerpen hielp hij mede aan de stichting der remonstrantsche broederschap in
1619. Heimelijk keerde hij terug en predikte herhaaldelijk, maar week weder uit naar
Wezel. Daar werd hij uit de gemeente gestooten en trok naar Emmerik. Vijanden
uit Wezel verrieden hem hier aan een hollandschen officier, die hem naar den Haag
bracht en aal het gerecht overleverde. Hij werd 3 Juni 1620 veroordeeld tot
levenslange gevangenschap in het Rasphuis te Amsterdam evenals zijn geestverwant
Sam. Prince. Uit de harde gevangenschap werden zij 12 Oct. 1621 verlost door
Dominicus Sapma. Hij predikte heimelijk nog te Amsterdam, begaf zich toen naar
Holstein, waar hij 3 Oct. 1622 te Frederikstad de lijkrede hield voor Conr. Vorstius,
en ging toen naar Hamburg. Op onbekende wijze is hij op een reis naar Spiers
omgekomen. Gedurende zijn gevangenschap, waar hem theologische boeken
werden geweigerd, bestudeerde hij rechtskundige werken en schreef Tribunal
reformatum, het eerste pleidooi tegen de pijnbank, een uiting van echt christelijke
humaniteit, waardoor hij de voorlooper is geworden van een geadelde rechtspleging.
Het boek verscheen te Hamburg 1624 en is vertaald door D a n . J o n k t i j s onder
den titel De pijnbank wedersproken en bemagtigt (Rotterdam 1651). Lang
veroordeeld en bestreden, vonden zijne denkbeelden eerst anderhalve eeuw na
zijn werk hier en in Duitschland ingang.
Zie: B r a n d t , Hist. der Reform. III en IV passim; M o l l e r , Cimbria Literata II,
249; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert II; A.C. D u k e r , Gisb. Voetius I, 126; H. IJ.
G r o e n e w e g e n , De Remonstrantie 28; R u d . K a y s e r , Joh. Grevius in Protest.
Monatshefte XV, 354; P h .v. L i m b o r g h , Epp. Eccles. deelt eenige brieven van
Grevius mede.
Groenewegen

[Groen van Prinsterer, Mr. Guillaume]
GROEN VAN PRINSTERER (Mr. Guillaume), geb. op het buitengoed ‘Rust en
Vreugd’ onder Voorburg 21 Aug. 1801, overl. te 's Hage 19 Mei 1876, de eenige
zoon van Dr. Petrus Jacobus Groen van Prinsterer en Adriana Hendrika Caan (I
kol. 977), ontving als knaap onderricht op de school van het haagsche departement
van het Nut, van den bekenden H.J. Beekman (Geill. Volkskalender v.h.j. 1877, 20)
en een, nog in hoogen ouderdom, dankbaar herdacht catechetisch onderwijs van
Ds. J.J. Dermout (Ned. Ged. 1873, 249). Later, toen zijn verblijf op het instituut ‘Stad
en Vaart’, bij Haarlem, door den plotselingen dood van den kostschoolhouder, de
Grave, was afgebroken, bezocht hij eenigen tijd de latijnsche school zijner vaderstad,
waar de beroemde Johannes Kappeyne van de Coppello den grond zijner klassieke
vorming legde, en daarna de Hieronymusschool, zooals het utrechtsch gymnasium
toen nog heette om zich onder Nijhoff en Dornseiffen verder voor de hoogeschool
voortebereiden. Na een zeer voorspoedigen schooltijd (23 Jan. 1816 - 25 Jan. 1817)
waarin hij van buitengewonen aanleg voor het aanleeren van talen had blijk gegeven
(Boekzaal 1816, 315), verliet hij deze 25 Febr. 1817 na het uitspreken eener
redevoering de M. Tullii Ciceronis indole consiliis factisque viri accommodato
(Boekzaal 1817, 343). en werd 29 Mei d.a.v. te Leiden als student in de rechten
ingeschreven, eenigszins tegen den zin zijns vaders, die hem voor de geneeskunde
had bestemd. Daar destijds nog het z.g. propaedeutisch examen bestond, begon
hij met de colleges van Bake en Borger te volgen (Ned. Ged. 1873, 249) doch legde,
onder hunne leiding en die van den door hem zeer
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bewonderden van der Palm, wiens Salome hij tot vorming van zijnen hollandschen
stijl als model koos, zich geheel op de studie der letteren toe, deed daarin, in plaats
van het door de wet verlangde, het candidaats-examen (4 Mei 1819) en ontleende
aan deze stof voor stellingen die hij onder voorzitting van Borger (10 Mei 1819) en
Bake (23 Febr. en 21 Nov. 1820) verdedigde of voor verhandelingen in de
studentengezelschappen ‘Suum cuique’ en ‘Fit tandem surculus arbor’, en
beantwoordde twee prijsvragen: in 1820 over de oppermacht der Atheners en hunne
verhouding tot hunne bondgenooten na den slag bij Plataeae en het volgende jaar
over de bewaard gebleven fragmenten van L. Caelius Antipater, beiden in de Annales
Acad. opgenomen. Zijn latijn werd zelfs boven dat van zijn vermaarden leermeester
Bake gesteld (R a a b e , v.d. Brugghen herdacht, 17) en, hoewel in den kring in
welken hij zich, bij voorkeur, bewoog (W.J.C. van Hasselt, J.T. Bergman, D.v.
Hogendorp, J.R. Thorbecke, J.W. Ermerins, J.H. en J.A. Philipse, J.M. Hoogvliet,
P.H. Tydeman, P. Saaymans Vader, C.M. van der Kemp, A. Brugmans, J.P. de
Fremery, D.T. Siegenbeek, P.J.J. Mounier, S.J.E. en J. Rau, J. van Lennep, P.J.
Elout van Soeterwoude) zich vele uitstekende litteratoren bevonden, gold hij onder
hen voor den voortreffelijkste (B a k h u i z e n v.d. B r i n k , Ter nagedachtenis van
Mr. J. Bake, 16).
Na Borgers dood (12 Oct. 1820) werd hij, zegt men, dan ook openlijk door van
der Palm (Redevoeringen III, 54) als diens opvolger aangewezen (B e y n e n in
Eigen Haard 1876, 15) en trachtte later (19 Juli 1821) Kemper den vader, doch te
vergeefs, te overreden om hem naar eene duitsche hoogeschool te zenden, opdat
hij, na een jaar voorbereidens, als buitengewoon hoogleeraar in de geschiedenis
de opengevallen plaats zou kunnen vervullen. Op diens verlangen liet de jonge man
toen de letterkundige studiën zelfs een tijdlang geheel rusten, om onder Kemper
en den smaakvollen en geestigen van Assen, die den beroemden Smallenburg
sedert 29 Sept. 1821 terzijde stond, zijne rechtsgeleerde studien met ernst aan te
vangen, maar keerde weldra tot de letteren en de historie terug. Behalve de colleges
van zijnen geliefden leermeester Bake volgde hij ook de voorlezingen van van der
Palm over Horatius, en van Siegenbeek over de vaderlandsche geschiedenis, trad
herhaaldelijk weder in de genoemde studentengezelschappen met geschiedkundige
verhandelingen op (9 Oct. 1821, 13 Febr., 25 en 26 Mrt., 29 Mei, 30 Oct., 18 Nov.
en 18 Dec. 1823), verdedigde andermaal theses onder Bake's voorzitterschap (19
Febr. 1822) en koos zelfs voor de, onder de leiding zijner rechtsgeleerde professoren
Kemper (20 Oct. 1821), Smallenburg (30 Oct. 1822) en Tydeman (7 Nov. 1822) te
verdedigen stellingen, bij voorkeur historische stoffen. Op raad van laatstgenoemde
woonde hij ook een tijdlang (7 Jan. 1821 - 1 Mei 1822) de colleges van Bilderdijk
bij, zonder echter daarvan, hoewel het dikwijls anders wordt voorgesteld, grooten
indruk mede te nemen. ‘Eerst later’, schreef hij in zijn op het Rijksarchief bewaarde
Autobiografie, ‘heb ik de juistheid leeren inzien van veel, dat mij toen overdreven
en de vrucht enkel van wrevel en zonderlingheid toescheen’.
Aan de begeerte zijns vaders om zich tot het verkrijgen van een doctoraat in de
rechten te bepalen, gaf hij dan ook niet toe. 17 Dec. 1823 promoveerde hij eerst in
de rechten na verdediging van eene Disputatio de Juris Justinianei praestantia ex
eius rationibus manifesta, en vervolgens
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in de letteren met zijne beroemd gebleven Prosopographia Platonica, sive expositio
judicii quod Plato tulit de iis, qui in scriptis ipsius aut loquentes inducuntur aut quavis
de causa commemorantur, dat, kort na 3 Jan. 1823 aangevangen, reeds vóór 20
Juli d.a.v. voltooid was. Weinige dagen later (22 Dec.) legde hij voor het Hoog
Nationaal Gerechtshof den eed als advocaat af, en stelde hij zich, voornemens om
althans voorloopig de rechtspraktijk uit te oefenen, onder de leiding van Mr. J.A.
van der Spijck, een der oudste en meest geachte leden der haagsche balie (Ned.
Ged. 1869, 240). Uit vrees geen tijd voor zijne geliefde studien te zullen overhouden,
begeerde hij voor plaatsing bij de afd. Kunsten en Wetenschappen op het Min. v.
Binnenl. Zaken, die hem spoedig daarna werd aangeboden, niet in aanmerking te
komen en zag hij later, niettegenstaande het ongenoegen zijns vaders, af van het
griffierschap der Staten van Holland, dat hem vrijwel reeds toegezegd was. Zelfs
toen hem, na Kempers dood (20 Juli 1824), door den curator van Wesele Scholten
voorgesteld werd om een deel van diens onderwijs (het Straf- en Natuurrecht) over
te nemen was hij eerst om dezelfde reden daarvoor niet te vinden en slechts
schoorvoetend stemde hij er later, op aandrang van van Assen, in toe, dat Curatoren
hem voor dien post voordroegen. Of, toen de Koning, eerst aan Mr. C.A. den Tex,
hoogleeraar te Amsterdam, en na diens bedanken, (18 Juli 1825) aan Mr. H. Cock,
professor te Deventer, de voorkeur gegeven had (11 Nov. 1825) zulks hem veel
leed deed, mag dan ook zeer worden betwijfeld; zeker is het dat hij, toen deze naar
Leiden vertrok, diens leerstoel te Deventer niet heeft begeerd. Hij begon voor de
pers te arbeiden, bijdragen te leveren aan de Revue Encyclopédique, welker
redacteur hij gedurende zijn verblijf te Parijs (25 Aug. - 25 Sep. 1825) had leeren
kennen, en hield tegen het einde des jaars (1 Dec.) in den Haag zijne eerste
voorlezing (Over de redenen om de geschiedenis der natie bekend te maken). Toen
echter bij K.B. van 23 Dec. 1825 de vaderlandsche geschied- en letterkundigen
werden uitgenoodigd om vóór 15 April d.a.v. een plan te ontwerpen voor eene
Algemeene Nederlandsche Geschiedenis, met eene opgave der middelen om het
te verwezenlijken en daarbij tevens bepaald werd dat degene, wiens ontwerp het
doelmatigst geacht werd, tot geschiedschrijver des rijks zou worden aangesteld,
besloot hij naar die betrekking te dingen. Binnen enkele dagen (3 Jan. 1826), zooals
uit zijne brieven blijkt, had hij het schema voor zijn verhandeling gereed, maar toen
deze voltooid en bij de commissie was ingeleverd werd hij, 30 Sept. 1827, met
ingang van 1 Nov. d.a.v. tot referendaris aan het Kabinet des Konings benoemd,
weinige dagen an zijne verloving met E l i z a b e t h M a r i a M a g d a l e n a v a n
d e r H o o p (6 Febr. 1804 - 14 Mrt. 1879), een nicht van den groninger hoogleeraar
E.J. Thomassen à Thuessink, zijns vaders oudsten en besten academievriend, die
hij dien zomer had leeren kennen.
Met zijn verblijf te Brussel, waarheen hij den Koning zeer spoedig na zijn huwelijk
(28 Mei 1828) volgde, begint een keerpunt in zijn leven. Hij was naar zijne eigene
voorstelling tot op dat tijdstip geweest ‘als Guizot eer de bliksemstraal van 1848
hem het satanische der revolutie had leeren inzien, als de toongevende
protestantsche meerderheid liberaal en Christen met de leus “medio tutissimus ibis”,
als in de hervormde Kerk bijna iedereen lid der groote protestantsche partij naar
gelang van den thermometer conservatief liberaal
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of liberaal conservatief’ (Ned. Ged. 1873, 255). Onder den omgang met 's Konings
hofprediker Merle d'Aubigné (Ned. Ged. 1873, 265, 273) en de studie van het toen
pas verschenen, sedert beroemd geworden werk van v o n H a l l e r , Die
Restauration der Staatswissenschaft, ‘het inderdaad meesterlijk betoog dat de Staat
niet is het kunstmatig gewrocht van menschelijk overleg en afspraak, niet het
uitvloeisel van volkssouvereiniteit en contrat social, maar veeleer uit de zamenleving
zelve als haar eigenaardige vorm, als natuurproduct in het gebied van recht en
zedelijkheid ontspruit en opwast’ (Ter nagedachtenis van Stahl 8), wijzigden zich
zijne denkbeelden. ‘Hetgeen mij daarin’, schrijft hij in zijn reeds genoemde Biografie,
‘voornamelijk had getroffen was de historische aanwijzing van den oorsprong der
europeesche staten, van de vorming der monarchieën en gemeenebesten en de
wederzijdsche plichten in elken staatsvorm, van de onderdanen die naar gelang
der verschillende instellingen en wetten tot gehoorzaamheid zijn gehouden van de
overheid die voor de uitoefening van haar gezag overeenkomstig de voorschriften
van regtvaardigheid en liefde aan God verantwoordelijk is. Vooral ook van het
ontstaan der theorie van staatsregt, die op de onderstelling berust van een primitieven
natuurtoestand, van een maatschappelijk verdrag en van een overgedragen gezag
alle betrekkingen omkeert, het volk tot souverein maakt en do overheid tot
zaakgelastigde en dienares. Van de geschiedenis der laatste halve eeuw als reeks
van vruchtelooze pogingen ter verwezelijking van een Staatsleer die met de natuur
en het wezen der dingen in strijd is. Ook mij kwam het voor, dat, wat er ook van
zijne eigene begrippen omtrent het herstel der Staten zijn mogt, hij de algemeene
dwaling onzer tijden omtrent contrat social en volkssouvereiniteit met juistheid
aangewezen en door de historie van leer en praktijk wederlegd had’. Deze, nadat
hij later door Prof. Star Numan, op S t a h l 's geschriften opmerkzaam gemaakt was,
eenigermate gewijzigde indruk (d a C o s t a Brieven I, 360) werd toen echter krachtig
versterkt door hetgeen hij bij protestantsche schrijvers (A n c i l l o n , Zur Vermittlung
der Extreme in den Meinungen), maar bij B u r k e vooral (Ned. Ged. 1870, 62; 1871,
192; 1873, 323-336) van de denkbeelden van den roomschkatholieken von Haller
terugvond zoowel als door de houding der belgische afgevaardigden en de zwakheid
der regeering, die hij aan de miskenning dezer stellingen toeschreef. Nog in den
loop derzelfde maand, waarin hij tot secretaris van het Kabinet was bevorderd (1
Apr. 1829), verscheen zijn Volksgeest en burgerzin, ‘een noodkreet en wekstem’
(Ned. Ged. 1873, 289) en tegen het einde des jaars begon hij de uitgave zijner
Nederlandsche Gedachten, een op ongeregelde tijden uitkomend blad, dat hij,
aanvankelijk met enkele vrienden (v a n R a p p a r d , S i c c a m a ), weldra geheel
alleen schreef, en de strekking had: ‘aanprijzing van ons Christelijk Nederland,
gehoorzaam aan den scepter van Oranje, bezield met een waarlijk vrijen, dat is
o

Nederlandschen geest’ (n . 36). Hoewel hij daardoor het vertrouwen des Konings
niet verloor, maar, integendeel, bij voorkeur met de behandeling van gewichtige en
geheime stukken belast bleef en den vorst op diens reizen vergezelde, voelde hij
zich in de dubbele rol van dienaar des Konings en bestrijder van diens
regeeringsdaden steeds minder op zijn plaats. Nadat hij reeds een paar malen den
wensch uitgesproken had om het kabinet te verlaten
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(19 Mei en 17 Juni) maar daarop, terwille zijner ouders, teruggekomen was, bood
hij 14 Aug. 1830 andermaal zijn ontslag aan en trok dit na een onderhoud met den
directeur van het kabinet, de Mey van Streefkerk, ook toen wel weder in (19 Aug.),
doch nam daarna aan de werkzaamheden van het kabinet niet veel meer deel.
Nadat hij, na den dood zijner moeder zeer ernstig ongesteld geworden, tot herstel
zijner gezondheid een reis naar Zwitserland had moeten ondernemen, werd hem,
na den dood van d'Yvoy van Mijdrecht, het toezicht op het Huisarchief opgedragen
en 22 Jan. 1834 zes maanden verlof verleend tot het instellen van een onderzoek
in de archieven te Parijs, Cassel, en Besançon. Na zijn terugkeer ving hij met de
voorbereiding voor de uitgave aan (Archives ou Correspondance inédite de la maison
d'Orange-Nassau) en nam, toen de eerste twee deelen het licht hadden gezien, om
zich verder aan dien arbeid geheel te kunnen wijden, zijn ontslag dat hem 4 Mrt.
1836, onder toekenning van den titel van Staatsraad in buitengewonen dienst,
verleend werd.
Hij heeft daarna geen staatsambt meer bekleed, maar naar het ideaal zijner jeugd
(Ned. Ged. 1873, 161) zich met historische studien en parlementaire werkzaamheden
bezig gehouden. In 1840 zat hij in de dubbele Kamer (voor Holland) en later in de
Tweede Kamer voor Harderwijk (1849-50), Zwolle (1850-54), 's Gravenhage
(1855-56), Leiden (1856-57), Arnhem (1862-65) en nogmaals voor Leiden (7 Aug.
- 27 Aug. 1866). Ook maakte hij deel uit van de Staatscommissien voor het lager
onderwijs (12 Nov. 1840), voor de afschaffing der slavernij (29 Juli 1853), waarin
hij zich hoofdzakelijk met den toestand op Nieuw-Guinea bezig hield, en in die voor
het afnemen der diplomatieke examens (13 Dec. 1860 - 10 Febr. 1863), terwijl, na
de reorganisatie van den Raad van State bij de wet van 21 Dec. 1861 zijn titel in
dien van Staatsraad honorair werd gewijzigd. Het lidmaatschap der tweede afd. van
de Kon. Acad. waarin hij na de opheffing van het Instituut was opgenomen, had hij
25 Apr. 1855 nedergelegd, omdat da Costa daarin niet was benoemd, en heeft hij
na diens dood niet weer willen aanvaarden (d a C o s t a , Brieven II, 366-368).
Van zijne werkzaamheid, sedert hij het Kabinet verliet, in een beknopt bestek een
volledig verslag te geven is niet wel mogelijk, daar door hem, behalve het dagblad
de Nederlander (1 Juli 1850 - 29 Juli 1855) 65 min of meer omvangrijke geschriften
en een reeks historische werken, die hem een europeeschen naam verschaften
geschreven zijn, terwijl hij daarbij een correspondentie voerde van walke het, op
het Rijksarchief bewaarde gedeelte alleen, 34 lijvige deelen omvat. Zijne beginselen
worden, naar zijn eigene opgave (Maurice et Barneveldt 159), het best gekend uit:
de voor redenen der Archives (eerste serie, I, tweede editie p. 16*-118*; tweede
serie, II, CXXXIX); Le parti antirevolutionaire et confessionnel dans l'église réformée
des Pays-Bas, het, in 1860, voor eenige fransche en zwitsersche vrienden opgesteld
verslag over het streven en de beginselen zijner partij, die naar zijn oordeel, door
den waalschen predikant in den Haag, J.P. T r o t t e t , in het tijdschrift Le Chrétien
evangelique du 19e siècle van 25 Oct. 1859 geheel onjuist waren voorgesteld (Ned.
Ged. 1873, 348) en uit zijn, zeven jaren later, kort na elkander verschenen,
geschriften: La nationalité réligieuse en rapport avec la Hollande et l'alliance
évangelique (‘un discours qui résume
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contrairement au rationalisme philosophique de M. Motley les causes de la grandeur
et de la décadence de ma patrie’ t.a.p.); la Prusse et les Pays-Bas en l'Empire
Prussien et l' Apocalypse (‘deux écrits ou j'ai protesté contre la glorification quand
même du succes’). Belangrijk zijn echter ook in dit opzicht zijn Beschouwingen over
Staats- en Volkerenrecht (1834) in welke hij zijne beginselen voor het eerst
wetenschappelijk beproefde te ontwikkelen (d a C o s t a , Brieven I, 6; G r o e n ,
Adviezen 1856, I, voorrede pag. IV) en deze gelijk vroeger (Ned. Ged. III, 1831, 103)
met den naam ‘christelijk-historisch’ bestempelde zoowel als zijne, onder den titel
Ongeloof en Revolutie sterk aan von Haller herinnerende, in 1868 opnieuw
uitgegeven, reeks historische voorlezingen in den winter van 1845 voor een twintigtal
vrienden (onder welke Gevaerts, Elout van Soeterwoude, C.M. v.d. Kemp, J.A.
Philipse, M. Hoffman, G. Delprat, J.C. van Bijlandt, J.W. Gefken, J.A. Singendonck)
gehouden.
Van een politiek programma, in den zin die thans aan dat woord wordt gehecht,
is bij hem echter geen sprake (Over het verband van de openbare volksschool en
den Godsdienst 14. Nederl. Ged. v. 357. Adviezen in de Tweede kamer in dubbele
getale 39-51, Grondwetsherziening en Eensgezindheid 60-130 en 353). Eer men was hij gewoon te zeggen - mijn systema bestrijdt, is het onderzoek niet overtollig,
of ik in den eigentlijken zin van het prachtige woord een eigen systeem heb, of
vasthouden aan de uitspraken van Gods woord en aan de lessen der ervaring, den
o

naam van eigen systema verdient (Nederl. 20 Juni 1854 n . 1223; d a C o s t a ,
Brieven II, 210), en hij deed gaarne uitkomen, dat het verschil tusschen hem en
zijne tegenstanders niet zoozeer lag in hetgeen gewenscht, dan in de wijze waarop
het wenschelijke verkrijgbaar gekeurd werd (Ter nagedachtenis van Stahl 14;
Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsrecht getoest 66).
Hetgeen hem van zijne wederpartijders scheidde, zocht hij - hij heeft dit telkens
en telkens herhaald - in de al of niet erkenning van het droit divin, d.i. dat het gezag
der overheid een oorsprong heeft hooger dan den menschelijken wil (Ongeloof en
Revolutie 2e uitgaaf 46; Grondwetsherziening en Eensgezindheid 112, 113; Narede
van vijfjarigen strijd 10-13). Daarom noemde hij zich tegenover hen ‘antirevolutionair’;
niet omdat hij elke verplaatsing van het openbaar gezag afkeurde of terugkeer naar
het verleden begeerde, noch alles wat de Revolutie gebracht heeft verwierp
(Beschouwingen over Staats- en Volkerenrecht 170; Verscheidenheden op het
gebied van Staatsregt en politiek 241) maar omdat hij zich stelde tegenover de
grondstellingen van vrijheid en gelijkheid, volkssouvereiniteit, maatschappelijk
verdrag, en conventioneele herschepping en in de Revolutie zag: ‘de stelselmatige
omkeering van begrippen waardoor in de plaats van de ordeningen Gods, de
eigenwijsheid en willekeur van den mensch, ten grondslage van staat en
maatschappij, van regt en waarheid gelegd wordt’, (Ter nagedachtenis van Stahl
18), waartusschen voor hem niet alleen geen middenweg was (Grondwetsherziening
en Eensgezindheid 69, 77; Ned. Ged. III, 45-48. d a C o s t a , Brieven I, 264;
Verscheidenheden over Staatsrecht en Politiek 73, 113) maar waarom hij ook elkeen,
die die beginselen aanhing, onverschillig of hij de consequenties daarvan al of niet
onderschreef ‘revolutionair’ noemde. Het is - zeide hij - zoo men niet telkens omtrent
onze bedoeling mistasten zal,
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volstrekt noodig, in het oog te houden, dat het woord revolutionair, door ons wordt
gebruikt, niet uit overdrijving, veel min uit hatelijkheid, maar om aan te duiden, al
wat het uitvloeisel is der thans nog overal heerschende valsche theorie (Ongeloof
en Revolutie, 5; Ned. Ged. III, 153). Elk geloovige behoorde - meende hij - in dien
zin antirevolutionair te zijn, daar tusschen het Evangelie en ongodisterij een strijd
op leven en dood is, waarbij het denkbeeld van toenadering ongerijmd wordt en die
al wat ons heilig en dierbaar is, al wat Kerk en Staat nuttig is, omvat (Ongeloof en
Revolutie 6, 11, 12; Bijdrage tot Grondwetsherziening in Nederlandschen zin;
Verscheidenheden over Staatsrecht en Politiek 320, 322). Blinde onderwerping aan
elk bevel wordt daarbij geenszins door hem verlangd; de antirevolutionair, die zijne
overheid op grond van het Bijbelwoord, dat men de gestelde machten onderdanig
moet zijn, gehoorzaamt, weet ook dat men den Keizer slechts heeft te geven wat
des Keizers is en Gode meer heeft te eerbiedigen, dan de menschen (Confessioneel
of Reglementair 3, 4). Ook de oorsprong en de vorm van het souvereine gezag is
geheel onverschillig (Ongeloof en Revolutie 47; Grondwetsherziening en
Eensgezindheid 510); het volk kan zelf souverein zijn, mits als staatsvorm, gelijk in
de Vereenigde Staten of in sommige zwitsersche kantons en niet als het radicaal
revolutionaire beginsel, dat in den algemeenen wil der vrije en gelijke inwoners van
een land onder alle regeeringsvormen, den oorsprong van recht en gezag stelt
o

(Nederl. n . 326).
Zijn antirevolutionair staatsrecht sluit verder geen enkel soort van gouvernement
uit, gelijk de revolutieleer zich evenmin aan bepaalde vormen verbindt; het
onderscheid ligt slechts in het erkennen van het gezag (Ned. Ged. III, 1e reeks,
o

102; Nederl. n . 326) maar het verzet zich tegen onbeperkte monarchiën (Ned. Ged.
I, 1e reeks, 110) althans in zijne oogen, omdat niet enkel het oppergezag, maar het
geheele samenstel der verkregen rechten in ieder land aanspraak op eerbiediging
o

heeft (Nederl. n . 1422).
Het scherpst komt zijne tegenstelling tusschen de revolutionaire en
antirevolutionaire theorie uit in de verhouding, die de overheid tegenover de
verschillende gezindheden aanneemt. De revolutionaire Staat is ‘neutraal’ en plaatst
het Christendom op één lijn met elken anderen godsdienst, zoodat het evangelie
wel verre van verbindend te zijn, niet langer als rigtsnoer van het staatsbestuur mag
worden gevolgd (Maatregelen tegen de Afgescheidenen 7, 8). De antirevolutionaire
overheid evenwel niet. Zonder haar beginselen den vorm te doen aannemen eener
heerschende gereformeerde Kerk, met uitsluiting van andere gezindheden uit
waardigheden en ambten (Adviezen in de Tweede Kamer in dubbele getale 144;
Ned. Ged. III, 1e reeks, 359), erkent deze het verband tusschen godsdienst, gezag
en vrijheid en stelt zij Gods oppergezag ten grondslag van staatsregeling en
wetgeving (Adviezen t.a. p. 46). In zooverre geloofde hij - zeide hij - aan een
theocratie, en begeerde hij met Stahl, dat eene christelijke bevolking niet door
zoogenaamde neutraliseering van den staat met inbreuk op de roeping van de Kerk
en op het regt der gezindheden onder de heerschappij van een Humanitarisme dat
tegen het Evangelie gericht is, zou worden gebracht (Ter nagedachtenis van Stahl
o

36; Nederl. n . 132, 158, 176, 192, 1194; Grondwetsherziening en Eensgezindheid
464; Recht der Herv. Gezindheid 15).
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Hij wilde daarom geene gemengde staatsschool, dat wil zeggen eene school waar,
gelijk dat sedert 1806 het geval werd, opdat niemand aan hetgeen er geleerd werd,
aanstoot zou nemen, geheel van het Christendom en een groot deel onzer
geschiedenis moest worden gezwegen. Hij verlangde juist omgekeerd, opdat elke
overtuiging zich vrij zou kunnen uitspreken ‘gesplitste scholen d.w.z. scholen voor
de verschillende gezindheden’ en dat zoolang deze nog niet bestonden de ouders,
als zij zelf in het onderwijs wilden voorzien daartoe van overheidswege
(Gedeputeerde Staten, K.B. van 27 Mei 1830) geen toestemming zouden behoeven,
wat toen nog het geval was (art. 12 der wet van 3 Apr. 1806).
Reeds in 1836 in zijne Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsrecht
getoetst, bepleitte hij dit in het voorbijgaan (p. 10), en zette dit uitvoerig in 1840
uiteen in de nota, door hem gevoegd bij het rapport dat de staatscommissie, die 12
Nov. 1840 benoemd was, om na te gaan in hoeverre aan de bezwaren tegen de
gemengde school kon worden te gemoet gekomen, aan den Koning uitbracht. Toen,
ook na dat rapport deze onveranderd bestaan bleef, richtte hij met zijn vrienden van
Hogendorp, Gevers, Capadose, Elout, Singendonck en van der Kemp, daarom later
dikwijls ‘de zeven haagsche Wijzen’ genoemd, 31 Jan. 1843 het bekende adres
aan de Synode der ned.-herv. Kerk (Adres aan de Algemeene Synode der Herv.
Kerk over de formulieren der Academische opleiding, de Predikanten, het Onderwijs
en het Kerkbestuur), waarin hij dit lichaam op den plicht om het christelijk onderwijs
niet te veronachtzamen, wees, en, daar dit stuk niets uitwerkte, het volgende jaar
een oproep tot de kerk zelf (Aan de Herv. Gemeente in Nederland). Tegelijkertijd
nam hij met baron Mackay, jhr. Mr. Singendonck, Dr. A. Capadose en baron van
Wassenaer stappen om in den Haag tot de oprichting eener bijzondere school te
geraken.
Toen door de bij de herziening der grondwet in 1848 (art. 194) over dit onderwerp
gemaakte bepalingen eene nieuwe wet op het lager onderwijs was noodig geworden,
drong hij, zoo dikwijls hij daartoe gelegenheid had in de Staten Generaal (Adviezen
1849, 5; 1849/50 I, 158; II, 130) zoowel als in zijn blad de Nederlander aan op een
wet, naar zijne inzichten opgesteld, en beproefde hij, in afwachting daarvan, om de
bestaande bepalingen met de nieuwe grondwet in overeenstemming te brengen.
Zoo werd in de zitting der Tweede Kamer van 23 Febr. 1849, op zijn aandrang, in
het adres van antwoord op de troonrede verklaard dat het wenschelijk zou zijn om,
in afwachting eener algemeene regeling van het L.O., aan billijke bezwaren door
handhaving of voor zoover noodig en doenlijk, door onverwijlde wijziging der
bestaande verordeningen een einde te maken en trachtte hij toen de Ged. Staten
zich aan de, dientengevolge tot hen door den min. van binnenlandsche zaken 2
Dec. gerichte circulaire niet stoorden, tevergeefs (13 Mei 1854), om in de wet vast
te leggen, dat binnen zes weken op de tot hen gerichte verzoeken moest worden
beslist en bij afwijking beroep op den Koning zou zijn. Krachtig verzette hij zich dan
ook, toen van Reenen, die Thorbecke als min. van binnenl. zaken vervangen had,
tweemalen achtereen (Sept. 1854 en Dec. 1855) een ontwerp indiende, dat van de
school een uitsluitend maatschappelijke instelling maakte en allen godsdienst
daarbuiten sloot, gesteund door den tegenstand, die zich in talrijke druk geteekende
petities aan de Tweede Kamer u tte (De Tweede Kamer en de verzoekschrif-
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ten of de beraadslagingen van 21 April 1856 met bijlagen en aanteekeningen
toegelicht). Toen zijn voorstel in de zitting van 28 April om een commissie te
benoemen om over die verzoekschriften verslag uit te brengen verworpen was,
wendde hij zich tot de kiezers in een achttal vliegende blaadjes (24 Mei - 10 Juni
1856) en had daarop niet slechts de voldoening, dat in de Kamer waarvan, naar de
toen nog bestaande grondwet (art. 81), de helft moest aftreden, hijzelf en al zijn
medestanders terugkeerden maar dat ook de Koning bij van Reenen op wijziging
der ingediende voorstellen in den geest der voorstanders ter gesplitste school
aandrong. Of de meerderheid der Kamers, indien zulk een wet ware ingediend, die
zou hebben goedgekeurd en of hij zelf, na het aftreden van den minister van Reenen
kans heeft gezien om diens taak over te nemen, blijkt uit hetgeen hij daarover later
meedeelde niet (Hoe de schoolwet van 1857 tot stand kwam 97), maar hij was diep
teleurgesteld en verontwaardigd toen zijn vriend en geestverwant, Mr. J.J.L. van
der Brugghen (I kol. 484), die zich steeds als een overtuigd tegenstander der
gemengde school had doen kennen en een verzoekschrift tegen de wet van Reenen
onderteekend had, reeds dadelijk na zijn optreden (5 Juli) verklaarde, dat deze
behouden zou blijven en ten slotte een wet indiende, die van de voorstellen van zijn
voorganger in werkelijkheid niet verschilde, daar, hoewel het doel der school opleiding
tot ‘Christelijke deugden’ genoemd werd, naar v.d. B.'s eigen verklaring (10 Juli
1857) ‘alle leerstellige en dogmatische bestanddeelen, alles met een woord wat tot
het begrip des christendoms, van zijne waarheden, van zijne feiten en zijne
geschiedenis behoort’, daar van verwijderd moest blijven. In een vijftal vlugschriften
(4 April, 25 Apr., 2 Juni, 19 Juni, 27 Juni) onderwierp hij het voorstel aan eene
vernietigende kritiek en verweet hij van der Brugghen door verloochening zijner
antecedenten eene voorbeeldelooze en met den grondslag van elk gouvernement
strijdige daad te hebben gepleegd. Na de aanneming der wet (20 Juli 1857), die hij,
bijgestaan door zijn vrienden van Lijnden en Elout tot het laatste toe had trachten
te voorkomen, verliet hij terstond de vergadering met achterlating van een brief aan
den voorzitter, waarin hij verklaarde met smart doch na rijp beraad tot dien stap te
zijn overgegaan, en gaf hij, eenige dagen later, daarvan uitvoerig rekenschap in
een Open brief aan de kiesvereeniging Nederland en Oranje te Leiden, ‘een kreet
der smarte wegens de ramp door toegeeffelijkheid aan wanbegrippen over het
Vaderland gebracht; een protest tegen beginselen van wetgeving en bestuur waarbij
noch op volksgeloof, noch op den eenigen waren grondslag van ware volksverlichting
noch op de voorwaarden van volkszegen gelet was’. In 1862 keerde hij echter weer
in de Tweede Kamer terug, omdat hij bij Thorbecke, die intusschen weder minister
geworden was en de geestelijke vader der wet was, hulp dacht te vinden voor de
naleving van hare hoofdbeginselen (Berigten der Ver. v. christ. nat. schoolonderwijs
1862, 115) en hij aan de uitdrukking ‘Christelijke en maatschappelijke deugden’
geen andere beteekenis wilde gegeven zien dan door Regeering en Kamer bij het
tot stand komen der wet was bepaald noch dat op verschillende plaatsen de gelden
der kerk meer bepaald de kosterstractementen in strijd met het beginsel van
scheiding van Kerk en Staat aan het openbaar onderwijs zouden worden gegeven,
en eindelijk, in strijd met de bedoeling des wetgevers, die in den regel beta-
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ling van schoolgeld gewild had, in tal van gemeenten het onderwijs kosteloos zou
zijn (De Tweede Kamer en de Volksopvoeding in 1863, 1864; Kosteloosheid van
het openbaar onderwijs en Christendom boven Geloofsverdeeldheid 1864).
‘Ik berust’ zeide hij ‘in den gegeven toestand van een niet-christelijken maar
evenmin antichristelijken staat. Ik berust in een openbare school waar niets dat
christelijk is mag worden geduld maar ook het antichristelijk (met dubbele zorg
wanneer het christelijk heet) moet worden geweerd. Doch tevens verlang ik dat het
christelijk nationaal onderwijs niet zij een vijandig element waartegen de overheid
haar financieele overmagt keert en waaraan zij haar bescherming ontzegt’
(Parlement. Fragmenten 4).
Kon Groen zich geen Christelijke school denken, als daaruit alles wat tot het
begrip des christendoms behoort, was weggenomen, ‘zonder handhaving van een
regel, zonder geloofseenheid op grond waarvan men belijdt en uitsluit’ zag hij geen
kerk (Is er geen oorzaak? 23). Leeft er - vroeg hij - een historische kerk, die te
midden van feitelijke miskenning en onregt haar aanzien en regten behoudt of is er
niets meer, dan een kerkgenootschap opgerigt van gouvernementswege in 1816
en dat van lieverlede in een disputeer-college, waar men naar den onbekenden
God zoekt, ontaard is? Voor mij is het antwoord niet twijfelachtig. Ik acht, dat hij,
die de lichamelijke verrijzenis van Christus uit de dooden ontkent, zelf de
kerkgemeenschap opzegt. Wil hij gewetenshalve of tractementshalve van den kansel
niet wijken, wil hij, uit ongeloofsijver of roembejag in de Kerk, waarvan hij aangetoond
heeft niet meer lid maar wel een felle vijand te zijn, kerkbestrijding voort zetten, dan
heeft de gemeente regt om door haar opzieners, tegen die wederregtelijke driestheid
te worden beschermd’ (Confessioneel of reglementair 2).
Reeds in 1836, in zijn geruchtmakend geschrift, waarin hij tegen de vervolging,
die de regeering de afgescheidenen aandeed, opkwam (De Maatregelen tegen de
Afgescheidenen aan het Staatsrecht getoetst) ontwikkelde hij deze stellingen, en
zeven jaren later kwam hij eerst in zijn reeds genoemd adres aan de Algemeene
Synode der ned.-herv. Kerk, over de formulieren etc., en vervolgens in Aan de
Hervormde Gemeente in Nederland daarop terug, tot groote verontwaardiging zijner
tegenstanders, die dit eene poging noemden om zich zelf recht te verschaffen en
hen weg te jagen (H o f s t e d e d e G r o o t , De Groninger School 237). In Het regt
der Hervormde Gezindheid dat in 1847 verscheen, zette hij dezen strijd voort en
betoogde hij uitvoerig, dat hij en zijne geestverwanten, door aan de belijdenisschriften
der Kerk vast te houden, niet iets nieuws invoerden, daar deze, van ouds in de Kerk
hadden bestaan, maar dat juist omgekeerd, men, door daarvan af te wijken, een
leer binnenbracht die er te voren niet was geweest. ‘Neem het gezag van het
formulier weg; verklaar dat alleen Gods woord de regel is van prediking en onderwijs,
zoo worden wij met vernietiging van de kerk regtstreeks naar de volledige
heerschappij van subjectivisme en individualisme geleid. Al wordt de broederlijke
eenheid, door hooger en inniger banden bewaard, er ontstaat ten aanzien van het
kerkwezen eene versnippering, een geisoleerd zijn, tengevolge waarvan gelijk men
het uitgedrukt heeft, in Nederland, in plaats van het lichaam der geloovigen eene
niet te zamen hangende menigte gezien wordt’ (pag. 7). Met ernst verzette hij zich
daarom, in 1854, tegen het beroep door den
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haagschen kerkeraad uitgebracht op den bekenden Ds. J.C. Zaalberg, een voorman
der moderne richting, en gaf, toen hij o.a. bij Ds. J.H. Gunning bestrijding weervoer,
eerst in antwoord op diens Waartoe verwonderd. Een kort woord tot toelichting van
de jongste bewegingen op kerkelijk gebied inzonderheid te 's Gravenhage, den 4
Mei 1864 een klein vlugschrift uit: Is er geen oorzaak? 23 Juli gevolgd door Natuurlijk
of ongerijmd? en eindelijk zijn Bijdragen voor kerkgemeentelijk overleg (1868-1869).
Groen bepaalde zich echter niet tot de schriftelijke en mondelinge verdediging
zijner beginselen. Tot aan zijn dood was hij de ziel der Ver. voor Chr. Nat.
Schoolonderwijs die, 30 October 1860 gesticht, bij K.B. van 12 Jan. 1861 als
rechtspersoon was erkend; der Evangelische Alliantie, op wier vijfde algemeene
vergadering te Amsterdam hij zijne beroemde rede: ‘La nationalié religieuse en
rapport avec la Hollande et l'Alliance Evangelique’ (22 Aug. 1867) hield; van de
vereeniging van leeraren en leden der ned.-herv. Kerk tot verschaffing van hulp en
leiding aan gemeenten en personen in de ned.-herv. Kerk die om des geloofs wil
in nood verkeeren, kortheidshalve de Confessioneele Vereeniging genoemd, die
12 October 1864 te Utrecht was opgericht, en der ‘Vereeniging Christelijke Vrienden’
die in den zomer van 1845 (26 Aug.) door toedoen van den heer Gregory Pierson,
een amsterdamsch koopman, en diens zwager Mr. G.H. de Marez Oyens, tot stand
gekomen, negen jaren lang (25 Oct. 54) geregeld tweemaal per jaar in de hoofdstad
bijeenkwam om te beraadslagen over hetgeen in het belang van het Koningrijk Gods
in ons vaderland kon worden gedaan. In deze samenkomsten, die van grooten
invloed geweest zijn, nam hij meermalen het voorzitterschap waar. Het was op zijn
aandrang en leiding dat eenigen uit hun midden in het voorjaar (17 Mei) van 1848
leeraars en opzieners der hervormde Kerk uitnoodigden, tot eene samenspreking
over belangrijke aangelegenheden zoowel den vorm als de leer der Kerk betreffende,
waarop 18 Augustus meer dan 300 leeraars en gemeenteleden te Amsterdam
samen kwamen, die met eene, door hem opgestelde verklaring omtrent kerkleer,
organisatie en kerkelijke plichtsbetrachting hunne instemming betuigden. Ook
ondersteunde hij krachtig de zending (Evangelie prediking op Java (1844); Het
Parijsche Zendeling genootschap werkzaam in Zuid- Afrika vooral ook in Nederland
aanprijzens waard (1848) en gaf hij zich veel moeite voor de afschaffing der slavernij.
Jaren lang was hij voorzitter van het hoofdbestuur der maatschappij die dit beoogde.
Voorts bestuurde hij met da Costa, Ds. G. Barger, Mr. J.J. Teding van Berkhout,
Dr. A. Capadose, Mr. P.J. Elout v. Soeterwoude, Ds. B.G. Heldring, jhr. Mr. J.W.
van Loon, Mr. A. baron Mackay, Ds. C. Schwarts en Ds. R. Smith het gereformeerd
seminarium dat 24 Aug. 1852 te Amsterdam geopend en door de schotsche Kerk
ingericht was, tot het vormen van zendelingen en allerlei arbeiders ter verkondiging
van het zuivere evangelie bepaaldelijk overal, waar buiten Nederland Hollandsch
gesproken werd, de zending onder Israël daaronder begrepen en de behoefte binnen
de grenzen van het land niet uitgesloten.
Ook terwille van den strijd tegen de revolutie beoefende Groen de geschiedenis.
Behoudens eenige weinige uitzonderingen, als hij zich uitsluitend met de min of
meer juiste voorstelling der feiten bezig hield, zooals in de Archives du
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Christianisme au 19e siècle van 27 November 1814 waarin hij een beoordeelig
leverde van het werk van N. Chatelain: Histoire du Synode de Dordrecht considérée
dans ses rapports réligieux et politiques de 1609 à 1619; Redevoering over Willem
I, gelijk hij uit zijne briefwisseling nader gekend wordt (1842); Heiligerlee en
Ultramontaansche kritiek (1868), en ook zelfs dan nog niet altijd, gelijk in zijn
standaardwerk over den strijd tusschen Maurits en Barneveldt (Maurice et Barnevelt
(1876) blijkt, wees hij ook hier telkens er op ‘dat er voor Overheid en Volk buiten
gemeenschappelijken eerbied voor den Hoogsten Wetgever, geen cement ter
vereeniging van vrijheid en gezag is’ (Voorrede voor het Handboek der Geschiedenis
van het Vaderland V, VIII), ‘dat de liefde en de regtvaardigheid Gods zich aan natien
in de wegen zijner Voorzienigheid niet onbetuigd liet; dat de lotgevallen van het
Vaderland de kracht der toezegging, “Die Mij eeren zal Ik eeren” hebben getoond
en bevestigd, dat ook deze waarheden uit den kring der gebeurde zaken waarin zij
bij uitnemendheid voegen, niet behooren te worden geweerd: dat zij zijn
doorloopende feiten, het merg en gebeente waardoor het gestel zamenhang en
vastheid verkrijgt; de levensgeesten door wier adem het doode lichaam der Historie
bezield wordt’ (t.a.p.).
Het verst is hij daarin gegaan in Ongeloof en Revolutie, in hetwelk hij aantoonen
wilde, ‘dat er natuurlijk en noodwendig verband is tusschen ongeloof en revolutie,
dat de richting welke ten gevolge der zelfverheffing van den mensch in staatsrecht
en wetenschap, heerschappij voert uit verwerping van het Evangelie ontstaan, de
grondslagen van waarheid en recht stelselmatig omgekeerd heeft, dat zij in haar
hooggeroemden vooruitgang langs de baan van wettige gevolgtrekking naar
volslagen ongodisterij en radicalisme vooruitgaat en dat, waar men de theorie beaamt
er tegen de juistheid der toepassing geen behoedmiddel is dan in een gewelddadig
stuiten van een naar zoodanige beschouwing alleszins rechtmatigen loop.’
Zijn portret is herhaaldelijk uitgegeven, in steendruk o.a. van J.H. Hoffmeister,
C.C.A. Last, N.J.W. de Roode, W.C. Chimaer van Oudendorp e.a., in gravure door
D.J. Sluyter, in ets door P.J. Arendzen en in houtsnede door X.A.R. Brend'amour.
Van Groens' werken heeft Mr. T. d e V r i e s onder den titel Mr. G. Groen van
Prinsterer eene bibliografie (1908) een beredeneerd overzicht gegeven, waarin ook
vele geschriften die over hem handelen zijn opgenoemd. Daarvan is bij de
samenstelling van dit overzicht gebruik gemaakt zoowel als van Groen's
briefwisseling op het Rijks Archief en van de zeer belangrijke verzameling, die in
het archief der familie van der Hoop van Slochteren wordt bewaard. Men zie echter
ook nog voor wat Groen's letterkundigen arbeid betreft: Revue encyclopédique
XXXII, 151; Bibliotheca critica nova I, 244; M a r q u a r d 's kritische Vierteljahrsschrift
1860; B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , Ter nagedachtenis van Mr. J. Bake 16,
21; H.J. P o l a k in de Gids 1889, IV, 420; H e r m . P e t e r s , Hist. Rom. Belig. I,
112; Brieven van Mr. I s a a c d a C o s t a I, 59. Wat zijne historische geschriften
aangaat Vaderl. letteroef. 1842, I, 496; II, 709; F. R a c h f a h l , in Historische
Zeitschrift 3. F. II, 512; Briefwisseling van B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k uitg.
d.S. M u l l e r F z n . (1906) 12, 111, 128, 136, 194, 195, 223, 224, 227, 239, 241,
245, 246, 280 (over Ongeloof en Revolutie) 284, 287, (over
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Archives), 311, 314, 318, 325; W.G.C. B y v a n c k in de Gids 1899, I, 1; H.T.
C o l e n b r a n d e r ald. 1906, IV, 293 en 495; D.C. N i j h o f f , Staatkundige
Geschiedenis van Nederland 443, 451; v a n V l o t e n in de voorrede voor het IVe
deel der Geschiedenis van het Vaderland van A r e n d ; K e r n k a m p , Van Wagenaar
tot Fruin. Voorts Gedachten en beoordeeling bij en na het lezen van het werk van
den heer G. Groen van Prinsterer den titel voerende: de Maatregelen tegen de
Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst door eenen voorstander van
godsdienstvrijheid en verdraagzaamheid (1837); O p z o o m e r , Politieke bijdragen
(1849) 105; S.P. L i p m a n , De theocratie en het vertegenwoordigend
regeeringsstelsel in brieven aan Mr. G. Groen van Prinsterer (Amst.-Zutphen 1849);
J. B a k k e r K o r f f , Brieven aan een vriend te 's Gravenhage over de brieven van
S.P. Lipman aan Mr. G. Groen van Prinsterer ('s Gravenh. 1849); K n o o p in de
Gids 1850, II584; d e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n ald. 1852, II, 409; V r e e d e
ald. 1852, I, 384; v a n K o e t s v e l d Snippers van de schrijftafel (1852); W.
S i e w e r t s z v a n R e e s e m a , Groen van Prinsterer en zijne leer (Rott. 1853);
O p z o o m e r , de Restauratie (1854); K o o r d e r s , de Antirevolutionnaire staatsleer
van Mr. Groen van Prinsterer uit de bronnen ontvouwd en ontwikkeld (1860;
B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k in de voorrede voor de hollandsche vertaling van
M o t l e y 's Rise of the Dutch Republic 1; J.T. B u y s , Misverstand in de Gids 1865,
III, 84; d e z ., Winter- en Zomerstormen in de Gids 1866, I, 20; d e z ., Zomer- en
Winterstormen in de Gids 1866, III, 1; d e z ., de Ontknooping in de Gids 1866, IV,
447; d e z ., Dubbelzinnige Politiek in de Gids 1868, IV, 481; d e z ., Een Woordenrijk
Parlement in de Gids 1870, I, 93; d e z ., Onze politieke toestand in de Gids 1870,
IV, 523; A.v. d e r L i n d e , de Volte Face van Mr. G. Groen van Prinsterer in het
najaar van 1866 (Utr. 1867); T e l l e g e n in Ned. Spectator 12 Juli 1873; B u y s ,
Een casus positie in de Gids, 1874, IV, 49; d e z ., Groen van Prinsterer, ald. 1876,
II, 540; F a b i u s , Voorheen en thans. Het heden in het licht bezien van Mr. Groen
van Prinsterer's werken (1886); R a a b e , Mr. J.J.L. van der Brugghen herdacht
(1887); G r a s h u i s , de Leer van Groen van Prinsterer (1903); M.P. T h o m a s s e n
à T h u e s s i n k v a n d e r H o o p v a n S l o c h t e r e n , Kerk en Staat volgens
Groen van Prinsterer (Gron. 1905); F o k k e m a , De godsdienstige en wijsgeerige
beginselen van Mr. Groen van Prinsterer beschouwd en beoordeeld (1907).
de Savornin Lohman

[Groenemann, Johann Friedrich]
GROENEMANN (Johann Friedrich), broeder van Albert Groneman (kol. 521), was
in 1741 fluitist te Amsterdam. Denkelijk was hij er nog in 1754.
Zie: Bouwsteenen II, 21; M e n d e l , Musikalisches Conversations-Lexikon IV
(1880) 390; G o o v a e r t s , Hist. et bibl. de la typogr. mus. (1880) 489; E i t n e r ,
Quellen-Lexikon IV (1901) 381.
Enschedé

[Groenhagen, François]
GROENHAGEN (François), organist van de luthersche Kerk te 's Gravenhage, gaf
18 Sept. 1687 advies over de bellen door Melchior de Haze te Antwerpen gegoten
om te dienen als een nieuw klokkenspel op den toren der Groote Kerk te 's
Gravenhage. Op 2 Sept. 1688 geeft hij aan eenige andere haagsche musici
machtiging om hem toekomende gelden te ontvangen van de operatroep onder
directie (?) van N. Chevalier en Gazelle, toen in Amsterdam, die in dien zomer in
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testament 11
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Mei 1691 fungeert als getuige de orgelmaker J.G. Baders. W i l l e m
G r o e n h a g e n , organist van de luthersche Kerk, overl. vóór 4 Febr. 1717, was
denkelijk zijn zoon.
Zie: J a n s e n , Het klokkenspel van den haagschen St. Jacobs toren 35, 82, 95;
Alg. Ned. Familieblad XII (1895) 38.
Enschedé

[Groneman, Adolf Frederik]
GRONEMAN (Adolf Frederik) werd, na het vertrek van J.C.Th. Groneman (die volgt)
naar Zutfen, 5 Aug. 1757 aangesteld tot organist te Zierikzee, van waar hij in gelijke
betrekking in 1760 vertrok naar Goes. Weduwnaar van M a r g a r e t h a L a r e s ,
hertrouwde hij daar 31 Maart 1761 met J a c o b a J o h a n n a K e e t l a a r .
Zie: Alg. nederl. Familieblad XII (1895) 171.
Enschedé

[Groneman, Albert]
GRONEMAN (Albert), ook wel G r o e n e m a n , geb. te Keulen in 1710, overl. te 's
Gravenhage (?) 6 Mei 1760, werd 15 Febr. 1732 in het leidsche album studiosorum
ingeschreven. In 1736 werkte hij mede bij de feestviering ter herdenking van het
100-jarig bestaan der universiteit van Utrecht aldaar; drie jaar later (1739) is hij nog
te Leiden bekend als een zeer bekwaam violist, wiens spel gelijkwaardig is aan dat
van Locatelli. In den zomer van 1749 was hij muziekdirecteur van de publieke
concerten die in de nieuwe Vauxhall aan den Scheveningschen Weg gegeven
werden. Het volgend jaar (1750) werd hij aangesteld tot organist en klokkenist van
de Groote Kerk te 's Gravenhage. In 1758 krankzinnig geworden, overleed hij 6 Mei
1760. 26 April 1756 werd door de auctionarissen C. Boucquet en M. Gaillard te 's
Gravenhage geveild de beroemde clavecimbel van Johannes Rukkers en een partij
moderne muziek van hem afkomstig (adv. Opr. Haarl. Cour. 10 Maart, 22 April
1756). Documenteel of authentiek is mij van hem bekend: XII Sonate a violino solo
e basso opera prima (Amst. G.F. Witvogel); Sei sonate à due flauti traversieri e
basso o violini opera seconda (Amst. J.J. Hummel).
Zie: Bouwsteenen, reg.; M e n d e l , Musikalisches Conversations-Lexikon IV
(1880) 389; v a n R i e m s d i j k , Het Stadsmuziekcollegie te Utrecht 60; E i t n e r ,
Quellen- Lexikon IV (1901) 382; Alg. nederl. Familieblad XII (1895) 38; Tijdschr.
muziekgesch. VII (1904) 281 vlg.; VIII (1908) 152; Cat. der muziekbibliotheek van
D.F. Scheurleer III, 135; S c h e u r l e e r , Het muziekleven 54 vlg.
Enschedé

[Groneman, Johannes Casparus Theodorus]
GRONEMAN (Johannes Casparus Theodorus), geb. te Herbede in het graafschap
Mark, overl. te Zutfen 7 Dec. 1781, werd 27 Oct. 1750 aangesteld tot organist van
de Groote of St. Lievens Monsterkerk te Zierikzee, en ging 1756 als organist en
klokkenist over naar Zutfen, waar hij overleed. Hij is tweemaal gehuwd geweest:
o

o

1 . met J o h a n n a M a a l d r i n k , 2 . (Zutten 31 Mei 1758) met C h r i s t i n a
E l i z a b e t h S c h u t t e , overl. te Zutfen 18 Maart 1813.
Zie: Bouwsteenen II, 257; Alg. ned. Familieblad XII (1895) 87, 171.
Enschedé
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[Groneman, Johannes Ludovicus]
GRONEMAN (Johannes Ludovicus), ged. te Zutfen 1 Nov. 1769, overl. aldaar 27
Jan. 1822, zoon van den voorg., werd na het overlijden van zijn vader 8 Mei 1782
tijdelijk belast met het waarnemen van het organist- en klokkenistschap aldaar; 31
Juli 1789 werd hij opnieuw tijdelijk in die bediening werkzaam gesteld. 19 Juni 1790
werd door de benoeming van J. Boss uit Tiel definitief in de vacature voorzien. Indien
de mededeeling bij G o o v a e r t s , Hist. et bibl. de la typographie musicale dans les
o

Pays- Bas n . 1256, juist is, dat in 1780 bij J.J. Hummel te Amsterdam verscheen
als op. 2: VI Trios van
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L o u i s G r o n e m a n , is het niet onwaarschijnlijk dat dit muziekstuk zijn werk is.
Zie: Alg. nederl. Familieblad XII (1895) 87.
Enschedé

[Groot, Cornelis de]
GROOT (Cornelis d e ), zoon van H u g o C o r n e l i s z . d e G r o o t , en oom van
den beroemden Hugo, geb. te Delft in 1544 (of 1546), overl. 5 Aug. 1610 ‘placide
et pie in Christo, cum tantum per triduum ex morbo decubuisset’ volgens Bronchorst.
Zijn studiën volbracht hij te Parijs en te Orleans. Na terugkeer in het vaderland zat
hij korten tijd in de vroedschap van Delft, om in 1575 op te treden als hoogleeraar
in de rechten aan de pas opgerichte leidsche hoogeschool, waarvan hij jarenlang
tot zijn dood een der meest gevierde rechtsleeraren was, slechts van 1583 tot 1587
door een tijd van ziekte onderbroken. Tevergeefs werd hij herhaalde malen voor
een raadsheersplaats in den Hoogen Raad aangezocht. Behalve romeinsch recht
heeft hij leenrecht gedoceerd. Een tijdgenoot vertelt van hem: ‘juris docendi
provinciam sibi impositam egregie exornavit, juventutis studia disputando et de jure
prompte respondendo egregie adjuvavit. Libros nullos edidit sed elaboratos quosdam
commentarios ad diversas juris partes conscripsit’. Als zoodanig worden genoemd
een verhandeling over de Instituten en eenige verhandelingen over leenrecht, ook
in verband met de hollandsche leenen. Hij is zesmaal tot rector gekozen, in 1581,
1594, 1595, 1596, 1603 en 1608. Als aftredend rector sprak hij in 1595 de Bene
ordinanda Reipublicae, in 1596 de Dignitate et utilitate literarum en in 1604 de
Dignitate et praestantia bonarum literarum.
Hij was gehuwd met G e e r t r u y d u t e n E n g , dochter van den bekenden
utrechtschen staatsman Frederik (kol. 438).
Zie: Alma et illustris acad. Leidensis (L.B. 1614) 76-81; Diarium Ev.
B r o n c h o r s t i i 31, 51, 70, 87, 97, 113, 122; S i e g e n b e e k , Leidsche
Hoogeschool II, T. en B. 52-3; Geneal. en Heraldische Bladen III, 474.
van Kuyk

[Groot, Diederik de]
GROOT (Diederik d e ), genaamd v a n K r a a y e n b u r g , naar een oud
familiekasteel, geb. te Rotterdam 10 Oct. 1618, gest. bij Maagdenburg 1661, jongste
zoon van den volg. en Maria van Reigersberch. Hij volgde zijn ouders naar
Loevestein en Parijs, werd later opgevoed te Veere bij de familie zijner moeder en
daarna eenigen tijd te Parijs. Hij had voor studie weinig aanleg en heet ‘vrij wat bot’.
Hij trad met zijn broeder Cornelis (kol. 529) in dienst van den hertog van
Saksen-Weimar en kon evenals deze veel geld gebruiken; later diende hij onder
den maarschalk de Châtillon, werd door de Beierschen gevangen genomen in den
slag bij Dillingen (1644), maar op verzoek zijns vaders vrijgelaten tegen 1000 gulden
losgeld. Hij diende vervolgens onder Enghien en Turenne weder bij Freiburg, werd
opnieuw gevangen maar uitgewisseld en bleef onder Turenne dienen, niet zonder
roem; hij veroverde in 1644 Fridelsheim en Neustadt in de Paltz en werd gebruikt
tot eene zending naar de landgravin van Hessen, eveneens niet zonder succes, als
aide de camp van Turenne. Later was hij luitenantgeneraal en gouverneur van
Lauffenburg in franschen dienst. Op weg naar het zweedsche leger, waarin hij dienst
wilde nemen, werd hij in een bosch bij Maagdenburg door zijn knecht vermoord.
Zijn geschilderd portret is in het bezit van baron van Boetselaer aan de Bilt bij
Utrecht.
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Vgl.: Brieven van Maria van Reigersberch, uitg. R o g g e (Leiden 1902) passim;
B r a n d t e n v a n C a t t e n b u r c h , Leven van Huig de Groot, 367/8 en 387.
Blok
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[Groot, Huig de]
GROOT (Huig d e ), H u g o G r o t i u s , geb. te Delft 10 April 1583, gest. te Rostock
28 Aug. 1645, oudste zoon van den volgende en Alida Borren van Overschie. Hij
werd zeer zorgvuldig opgevoed te Delft, waar zijn vader in de regeering zat, en
toonde een zeer vroege ontwikkeling, zoodat hij op achtjarigen leeftijd reeds elegieën
in het Latijn samenstelde; zijn verdere opleiding werd weldra toevertrouwd aan den
haagschen predikant Wttenbogaert, bij wien hij kwam inwonen en die grooten invloed
op hem had. 3 Aug. 1594 te Leiden als student in de letteren ingeschreven onder
het rectoraat van zijn oom Cornelis de Groot, bekend jurist en wijsgeer, woonde hij
daar bij Franciscus Junius en had er den naam van een wonderkind. Janus Dousa,
curator der academie, begroette hem bij zijne komst reeds met een latijnsch gedicht;
Scaliger, met wien hij zeer bevriend werd, achtte hem zijn besten leerling. Hij gaf
er zijn eerste gedicht uit, een Ode ad Henricum Fredericum (1595). Na publieke
verdediging van wiskundige en wijsgeerige stellingen (gedrukt L.B. 1597) verliet hij
in 1597 de hoogeschool, als welker sieraad hij gold. Toen Oldenbarnevelt en Justinus
van Nassau in 1598 als ambassadeurs naar Hendrik IV gezonden werden, nam de
eerste hem ter opluistering van het gezantschap mede naar Parijs, waar hij zeer
werd gevierd en van den koning diens beeltenis aan een gouden ketting ontving.
Hij studeerde vervolgens te Orleans korten tijd in de rechten, werd er doctor in die
wetenschap, keerde 1599 naar het vaderland terug en vestigde zich als advocaat
in den Haag; ook kreeg hij van de Staten van Holland op voorstel van Oldenbarnevelt
(1601) de opdracht om de geschiedenis van den opstand te beschrijven. Hij liet
intusschen de studie der klassieken geenszins varen en gaf, behalve vele
gelegenheids- en andere gedichten, in 1599 M a r t i a n u s C a p e l l a , in 1600 het
Syntagma Arateorum, daarna (met D a n . H e i n s i u s ) M o s c h u s , B i o n e n
S i m m i u s (1604), eene latijnsche vertaling van T h e o c r i t u s , in 1614 de Pharsalia
van L u c a n u s uit; de C a p e l l a en L u c a n u s beleefden verscheidene uitgaven.
Zijn aan graaf Frederik Hendrik gewijde Mirabilia verscheen in 1600, zijn Sacra,
waarin de gewijde latijnsche tragedie Adamus exul (1601), later zijn Christus patiens
(1616), werden herhaaldelijk herdrukt evenals zijn Liber de Antiquitate et Statu
reipublicae Batavae (1610); behalve vele latijnsche gedichten stelde hij o.a. in dien
tijd (1602) ook zijn eerst veel later en slechts ten deele gedrukt Parallelon rerum
publicarum (Haarl., 1801-3) samen, een vergelijking van den aard der atheensche,
romeinsche en nederlandsche volkeren en staten; het werkje Liber de Antiquitate
et statu reipublicae batavae is daarvan misschien een omgewerkt gedeelte; de
eerste twee deelen van het grootere werk schijnen overigens verloren gegaan te
zijn. Bij dat alles toonde hij zich tevens een uitnemend jurist, ofschoon hij dit niet
met hart en ziel was, ja bijna van den beginne af de rechtspraktijk als ‘geesteloos
werk’ had beschouwd en zich veel liever aan de studie had gewijd. Het proces over
de in 1604 door Jacob van Heemskerck in Indië buitgemaakte portugeesche kraak
Sta. Catarina, waarbij hij als advocaat wellicht de O.-I. Compagnie verdedigde, gaf
hem aanleiding tot het schrijven (1604/5) van een groot werk de Jure Praedae
commentarius, dat wel eerst in 1868 door H a m a k e r werd uitgegeven naar een
kort te voren bekend geworden handschrift maar waaruit hij, hoewel anoniem, tijdens
de onderhandeling
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met Spanje over de vaart naar Indië op verzoek der O.-I. Compagnie een hoofdstuk
uitgaf, het beroemde herhaaldelijk herdrukte boekje Mare Liberum (1609), eerst in
den herdruk van 1618 met zijn naam verschenen. Hij was toen advocaatfiscaal aan
het Hof van Holland, als hoedanig hij in December 1607 was opgetreden. Zijn
huwelijk met Maria van Reigersberch (zie dit deel) werd 2 Juli 1608 te Veere gesloten.
Een door de O.-I. Compagnie opgevat plan om hem te belasten met een ‘historiaelse
wijse’ beschrijving van den handel op Indië bleef onuitgevoerd, ofschoon hij reeds
begonnen was met het verzamelen van materiaal. De kerkelijke geschillen, weldra
in kerkelijk-politieke ontaard, trokken spoedig al zijn aandacht, ja namen zijn
werkkracht in beslag. Hij voegde zich met volle overtuiging bij de partij van zijn oude
vrienden Oldenbarnevelt en Wttenbogaert en schreef zijn herhaaldelijk herdrukt
Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae Pietas (1613) tot verdediging hunner zaak. Maar
nog in de lente van datzelfde jaar werd hij, wiens Mare Liberum op koning Jacobus
I van Engeland en zijn raadgevers in zake het door Engeland begeerde ‘Dominium
Maris’ een slechten indruk had gemaakt, naar Engeland gezonden met Reinier
Pauw, Jacob Boreel en Dirk Meerman om de handelsgeschillen met Engeland zoo
mogelijk bij te leggen. Hij beroemde zich later op zijn succes maar dit was in geen
geval van langen duur en zijn ontmoeting met koning Jacobus, die hem als ‘een
pedant, vol woorden en zonder oordeel’ kenschetste, kan niet bijzonder aangenaam
geweest zijn. De kennismaking met W e l w o d 's juist verschenen boekje Abridgement
of all sealawes gaf hem na zijn terugkeer aanleiding tot het schrijven van een niet
voltooid, eerst in onzen tijd bekend geworden en uitgegeven werkje Defensio capitis
quinti Maris Liberi oppugnati a Guil. Welwodo (uitg. door S. M u l l e r F z . in zijne
dissertatie Mare Clausum, 1872). Nog vóór zijn zending werd hij, op aanbeveling
van Oldenbarnevelt, in de plaats van diens gestorven broeder Elias door Rotterdam
tot pensionaris dier stad gekozen en nam de benoeming, die hem een staatkundige
loopbaan opende, aan; hij aanvaardde den post in Juni 1613, en vestigde zich in
de hem toegewezen bescheiden woning in de Prinsenstraat te Rotterdam. Van dat
oogenblik af was hij voortdurend gewikkeld in de kerkelijkpolitieke twisten, waarin
hij zich met Oldenbarnevelt voorop aan de zijde der Arminianen plaatste. Sedert
Mei 1617 werd hij als lid van Gecommitteerde Raden van Holland nog meer in deze
twisten gemengd en gold voor een der hoofdleiders van de ‘arminiaansche factie’,
ofschoon hij gematigd van aard was en tegen alle uiterste maatregelen ijverde. Zijne
theologische werkjes Conoiliatio dissidentium (1613) en Defensio fidei Catholicae
de satisfactione Christi (1617), zijn Vraghe en Antwoordt over den Doop (1618)
gaven de tegenpartij veel aanstoot. Hij werd dan ook 29 Aug. 1618 op bevel van
prins Maurits te zamen met Oldenbarnevelt en Hogerbeets gevangen genomen en
op de Voorpoort te 's Gravenhage opgesloten. Alle pogingen van de zijnen, van
zijne vrienden, ook van den franschen gezant, zijn vriend Du Maurier, om hem, zij
het dan onder borgtocht, te bevrijden, mislukten; zijn vrouw mocht hem zelfs negen
maanden lang niet bezoeken; de middelen om zich te verdedigen tegen de bij zijne
verhooren tegen hem ingebrachte beschuldigingen werden hem gelijk zijn
lotgenooten onthouden. Zijn uitgegeven verhooren getuigen echter niet steeds van
groote geestkracht, waar hij zich

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

525
herhaaldelijk achter Oldenbarnevelt en diens raadgevingen en aandrang tracht te
verschuilen; soms echter antwoordt hij ook met flerheid, gesteund door de brieven
zijner moedige vrouw, op het tegen hem en de zijnen ingebrachte. Eerst na het
uitspreken van het vonnis, dat hem (18 Mei 1619) tot levenslange gevangenschap
(op Loevestein waar hij 5 Juni kwam) veroordeelde, met confiscatie zijner goederen,
zag hij zijne vrouw weder, die hem met de kinderen (8 Juli) naar Loevestein mocht
volgen. In de gevangenis ging hij weldra voort met zijne klassieke, juridische en
theologische studiën, vertaalde S t o b a e u s (uitg. 1623) uit het Grieksch in het
Latijn, de Sententiae van P u b l i l i u s S y r u s in het Nederlandsch en begon,
hoewel aanvankelijk zonder de noodige boeken, met de bewerking van een leerboek
over de ‘Hollandsche rechten’, waaruit later de Inleydinge tot de Hollantsche
Rechtsgeleertheit is gegroeid. Hij legde zich vooral toe op de studie van theologische,
juridische en andere onderwerpen met behulp van zijn eigen en geleende boeken;
ook stelde hij eene Memorie van mijne intentiën en een andere betreffende de
ondervonden bejegening op, beiden in 1871 met zijne Verhooren en andere stukken
o

door F r u i n uitgegeven, daaronder ook zijne sententie (Werken Hist. Gen. n . 14).
De geestkracht zijner vrouw, die door een beroep op een delftsch privilegie de
uitvoering der confiscatie voorloopig verhinderde, steunde hem in zijne talrijke
oogenblikken van moedeloosheid. Zij was het ook, die met hare dienstmaagd Elsje
van Houweningen zijne vlucht uit de gevangenis, op 22 Maart 1621 in eene
boekenkist, voorbereidde en ten uitvoer bracht. Te Gorkum verborg hij zich korten
tijd bij den lintkoopman Daetselaer, zwager van zijn vriend prof. Erpenius te Leiden;
daarna vluchtte hij als metselaar verkleed, over Waalwijk naar Antwerpen en van
daar naar Parijs. Zijn moedige vrouw werd met Elsje nog eenige dagen te Loevestein
gevangen gehouden maar begin April losgelaten en kon zich na regeling van allerlei
flnancieele zaken in September te Parijs bij hem voegen.
In de fransche hoofdstad ondervond hij veel belangstelling van geleerden en
staatslieden en ontving na zijne voorstelling aan koning Lodewijk XIII de belofte van
een pensioen van 1200 kronen, welke belofte eerst op het einde van 1622, en dan
nog slechts gedeeltelijk, in vervulling kwam. Hij leefde met de zijnen aanvankelijk
in bekrompen omstandigheden en trachtte door letterkundigen en geleerden arbeid
in zijn onderhoud te voorzien, wat steeds meer noodig bleef, daar het pensioen op
den duur niet werd uitbetaald. Zijn herhaaldelijk herdrukte Apologeticus, in het
hollandsch vertaald als Verantwoordingh (1622), zijn S t o b a e u s (1623), zijn
herhaaldelijk herdrukt en in vele talen, zelfs in het arabisch vertaald de Veritate
Religionis Christianae (1627), bewerkt naar zijn Bewijs van den waren godsdienst
(1622), maar vooral zijn beroemd werk de Jure belli ac pacis libri tres (1625), eeuwen
lang bewonderd als de uitnemende grondslag van het volkenrecht en dikwijls herdrukt
en vertaald, werden toen bewerkt; andere geschriften als zijn eveneens herhaaldelijk
herdrukte Inleydinge tot de Hollantsche Rechtsgeleertheyt (1631) en zijn Annales
et historiae de rebus Belgicis (uitg. 1657) werden hier voorbereid, het laatste met
hulp van hem vooral door den franschen geleerde de Thou verstrekte boeken. Maar
de financieele moeilijkheden, hoewel door zijne vrouw met zuinig overleg bestreden,
bleven hen kwellen, hoewel zij in 1624
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de helft hunner goederen en in 1630 de andere helft terugkregen. De Groot, die
nooit vermogend man geweest was, kon echter het vaderland niet vergeten en
bovendien de zware kosten van zijn verblijf in de fransche hofstad en die van de
opvoeding zijner kinderen op den duur niet dragen. Na den dood van prins Maurits
(1625) werden herhaaldelijk door hem en haar, door hunne vrienden, waaronder
vooral zijn zwager, raadsheer Nicolaas van Reigersberch, en Cornelis van der Mijle,
pogingen gedaan om hem, die zich te Parijs niet thuis voelde en in franschen dienst
wilde treden, in het vaderland te laten terugkeeren, maar hij weigerde standvastig
gratie te vragen en ook prins Frederik Hendrik waagde het niet hem verlof tot
terugkeer te geven, ook al schreef de Groot zijn Grollae obsidio (1629) tot 's Prinsen
eer. Zijne vrouw reisde driemaal te vergeefs naar het vaderland om dat vurig
begeerde doel te bereiken. Eerst op haar derde reis (1631) meende zij daartoe een
goede kans te zien en de Groot kwam 29 Oct. ongeroepen te Rotterdam. Maar het
plan mislukte; hij ontging nauwelijks de inhechtenisneming, bleef weigeren om gratie
te vragen en vertrok in April 1632 naar Hamburg, waar zijn vrouw hem een jaar
later, na regeling der geldzaken, kwam vergezellen. Herhaalde buitenlandsche
aanbiedingen sloeg hij af, totdat hij eindelijk op aanbod van den zweedschen
rijkskanselier Oxenstierna in zweedschen dienst trad en, in het voorjaar van 1634
naar Frankfort gereisd, tot gezant van Zweden te Parijs werd benoemd, waar hij
zich met zijne vrouw in Maart 1635 vestigde op een traktement van 8000 zw.
rijksdaalders, dat echter weder onregelmatig werd uitbetaald. Hij leefde te Parijs op
vrij grooten voet en was er zeer in aanzien, ook aan het hof, waar zijne
rond-zeeuwsche vrouw weinig paste; maar als diplomaat blonk hij, die zijne geleerde
en letterkundige studiën niet kon vergeten, niet uit en het hofleven met de kleine
plichten van den gezant verveelde hem. Zijn uitgave van T a c i t u s (1640), zijn
talrijke theologische geschriften van na 1640, waarin hij verschillende bijbelboeken
commentarieerde, de bestaande kerkgenootschappen weer op wat haar kon
samenbrengen en zijn ideaal van één christelijke Kerk uiteenzette - wat vooral
aanleiding gaf om hem groote sympathie voor het roomsche geloof toe te schrijven
- de zorg eindelijk voor het herdrukken zijner vroegere geschriften namen naast zijn
omvangrijke briefwisseling met geleerden en letterkundigen van zijn tijd bij zijn
werkzaamheid een groote plaats in. In 1644 werd hij eindelijk door Christina van
Zweden daarheen ontboden. Hij vertrok in April 1645 over Holland, Hamburg en
Lubeck naar Zweden, waar hij te Stockholm door de Koningin met alle eer werd
ontvangen maar tevens vele vijanden vond; hij weigerde in zweedschen dienst te
blijven, ofschoon daartoe door de Koningin zelve herhaaldelijk aangezocht, zij het
dan als staatsraad, en vertrok. Op de terugreis leed hij schipbreuk aan de
pommersche kust en overleed 28 Aug. te Rostock. De bewering, reeds dadelijk
vernomen, dat hij als katholiek gestorven zou zijn, is onhoudbaar gebleken, al vond
zij grif geloof. Zijn lijk werd door de zorg van zijn zwager Nicolaas van Reigersberch
naar Holland overgebracht en 3 Oct. in de Nieuwe Kerk te Delft bijgezet, waar in
1781 door zijn nakomelingen een graftombe is opgericht, gemaakt door den
delftschen beeldhouwer Hermanus van Zwoll. Reeds in 1663 hadden zijne kinderen
aan Rombout Verhulst opgedragen een ontwerp voor een graftombe te maken, dat
evenwel niet is
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uitgevoerd, misschien in verband met de spoedig veranderende tijdsomstandigheden.
Zijn zinspreuk was ‘Hora ruit’. Hij had vier zoons Cornelis (kol. 529), P i e t e r (jong
gestorven), Pieter, de later bekende staatsman (geb. 28 Maart 1615, gest. 2 Juni
1678), Diederik (kol. 522) en drie dochters: C o r n e l i a , gehuwd met Jean Barthon,
vicomte de Montbas, M a r i a en F r a n ç o i s e , beiden jong gestorven.
Eene uitvoerige bibliografie zijner werken, met inbegrip zijner talrijke uitgegeven
brieven, werd bewerkt door H.C. R o g g e in zijne Bibliotheca Grotiana. Hugonis
Grotii Operum descriptio bibliographica I (Hag. Com. 1883, onvoltooid). Voor verdere
uitgave van losse brieven vgl. P e t i t , Repertorium. Van zijne werken verschenen
later nog twee uitgaven zijner Inleydinge met aant. door S.J. F o c k e m a A n d r e a e
(2 dl., Arnhem, 1895, 2de druk 1910); Le droit de la guerre et de la paix, trad. avec
essai bibliographique et historique sur G. et son temps par M.P. P r a d i e r F o d é r é
(Paris, 1865-7); Defence of the catholic faith, transl. by F o s t e r (Andover, Mass.,
1889); On the origin of the native races of America, transl. by E d m u n d
G o l d s m i d (Edinburgh, 1884).
Zijn portret als 15-jarige knaap is gegraveerd door J. de Gheyn. Later heeft M.J.
Mierevelt hem herhaaldelijk geschilderd, o.a. 1631 (stadhuis te Delft, gegraveerd
door W. Jr. Delff, P.v. Gunst, J. Houbraken e.a.) en in 1632 (Remonstr. kerk te
o

Amsterdam). Vgl. verder E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 2964.
Zie over hem, behalve tallooze artikelen in woordenboeken, algemeene werken
en tijdschriften van vroeger en later tijd: J.C. K ö c h e r , Dissert. Epist. historiam
libelli Grotiani de veritate complectens (Jen. 1725); C. B r a n d t e n A. v a n
C a t t e n b u r g h , Historie van het leven des Heeren Huig de Groot (Dordr. 1727,
2de druk 1732); Vindiciae Grotianae (2 vol. Lipsiae); d e B u r i g n y , Vie de Grotius
(2 vol. Paris 1752, 2de druk, Amst. 1754); H.C. C r a s , Oratio, qua perfecta
jurisconsulti forma in Hugone Grotio spectatur (Amst. 1775), (J. P l o o s v a n
A m s t e l ), Het uitmuntend karakter en de zonderlinge lotgevallen van H. de Groot
(Amst. 1776); C. S e g a a r , Oratio de Hug. Grotio (Utr. 1785); H.C. C r a s , Laudatio
Hug. Grotii (Amst. 1796); C. R o g g e , Leven van Hugo de Groot (Amst. 1802); H.
L u d e n Hugo Grotius (Berlin, 1806), vert. Hugo de Groot (Leeuwarden, 1830); E.B.
D i e s t L o r g i o n , Het catholicisme van Hugo de Groot (Groningen, 1857); A.
C a u m o n t , Etude sur la vie et les travaux de G. (Paris, 1862); H. W h e a t o n ,
Histoire du progrès du droit des gens en Europe et en Amérique depuis la paix de
Westphalie (Paris 1864); H é l y , Etude sur le droit de la guerre de G. (Paris, 1875);
A.A. V o r s t e r m a n v a n O y e n , H. de G. en zijn geslacht (Amst. 1883); L.
N e u m a n n , Hugo Grotius (1884); A. d e C a i x d e S a i n t A y m o u r , Notice
sur H. de G. (Paris, 1884); S y l v i u s G u r g e l d o A m a r a l , Ensaio sobre a vida
e obres de H. de G. (1903); K. K r o g h - T o n n i n g , Hugo G. und die religiösen
Bewegungen im Protestantismus seiner Zeit (1904); B a s d e v a n t , Grotius, in Les
fondateurs du droit international, ed. A.M. B a r t h é l é m y (Paris, 1904); V.
C a t h r e i n , Ist Hugo Grotius der Begründer des Naturrechts? in Archiv für Rechtsund Wirtschaftsphilosophie 1911 en daartegen: J.A. L e v y , Een aanslag op Grotius
teruggeslagen ('s Grav. 1911).
Over zijne gevangenschap: W. d e G r o o t , Broeders gevangenisse, uitg. H.
Vollenhoven
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('s Grav. 1842); G. B r a n d t , Historie van de rechtspleging omtrent ....
Oldenbarnevelt, Hoogerbeets en H. de Groot (Rotterd. 1708, 2de druk, 1710). Over
zijne politieke geschriften vooral F r u i n , in Verspreide Geschriften, III, 367 en VIII,
10 vlg. Over zijne verhouding tot Maria van Reigersberch aldaar IV, 1 vlg.
Blok

[Groot, Johan Hugo de]
GROOT (Johan Hugo d e ), C o r n e t s d e G r o o t of J a n u s G r o t i u s , geb. op
Kraayenburg tusschen Delft en den Haag 8 Mrt. 1554, gest. te Delft 3 Mei 1640,
zoon van H u g o C o r n e l i s z . en E l s e l i n g e v a n H e e m s k e r c k , is wellicht
identiek met zijn naamgenoot, die 5 Febr. 1575 als stud. iur. en een der eersten
werd ingeschreven aan de leidsche hoogeschool, waaraan zijn stiefbroeder Cornelis
als hoogleeraar was verbonden; den graad van lib. art. mag. en mag. phil. verwierf
hij echter te Douay. Jan. 1582 huwde hij te Delft A l i d a B o r r e n van Overschie
(geb. 22 Oct. 1561, gest. 8 Jan. 1643), dochter van F r a n s B. van O. en A d r i a n a
v a n A d r i c h e m . Uit de opdracht aan hem van S i m o n S t e v i n 's Arithmétique
(Leyde 1585), voorafgegaan door lofdichten van de Gr. (anagram: J a g i v s T o r n u s
en D a r i e T o g o n ) blijkt, dat hij was ‘heureusement parvenu à la cognoissance
de plusieurs mystères,’ wat Stevin van veel hulp geweest was; bijna geen deel van
de philosophie was er, waarin hij niet ervaren was ‘non pas selon le vulgaire, mais
par solide intelligence des causes,’ daaronder niet alleen de wiskunde, maar ook
de katoptriek, waarvan hij de theorema's van Alhazen, Witelo en Euclides door
proeven toetste en de theorie der muziek; uit de ‘conclusion’ volgt, dat S t e v i n 's
Weegconst (Leyde 1586) proeven bevat volbracht ‘par l'assistance et continuelle
diligence’ van de Gr. ‘lequel comme philosophe louable, aiouste volontiers à toute
theorie sa pratique.’ Laatstgenoemde uitgave zelve wordt insgelijks voorafgegaan
door een latijnsch en een grieksch gedicht van de Gr., ook op het toen weinig
begrepen denkbeeld en verloren gegane werk van Stevin over het ‘lochtwicht’. Ook
S t e v i n 's Waterwicht (Leyde 1586) bevat proeven in gemeenschap met de Gr.
‘vlietichste ondersoucker der naturens verborgentheden’ in ‘d'ervaringh teghen
Aristoteles,’ als a.w. 66, die omtrent den vrijen en door hem even snel bevonden
val van lichamen van verschillend gewicht (v a n d e r H a e g h e n , Bibl. belgica S.
I, T. 23 (1880-90) in voce Stevin; B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XXV (Amst.
1884) 6). Niet minder was de Gr. bevriend met zijn toenmaligen stadgenoot Ludolf
van Ceulen, ten wiens behoeve hij A r c h i m e d e s ' Κυϰλουμέτϱησις in het
nederlandsch vertaalde en die omgekeerd zijne in 1586 gevondene sterke benadering
van π aan de Gr.'s oordeel onderwierp (L u d . v a n C., van den Circkel (Delft 1596)
voorrede). Raad en schepen van Delft is hij geweest in 1589, burgemeester van
1591 tot 1595. In dit tijdvak citeert A d r i a a n R o m a n u s (Ideae mathematicae
(Antw. 1593) praef.) hem ook onder de goede mathematici van zijn tijd. Met diens
ambtgenoot Lipsius (1578-91 hoogleeraar en in het begin de G.'s leermeester te
Leiden) stond hij in correspondentie (zie diens Epp. cent. III (Antw. 1605) 85
benevens B u r m a n Sylloge epp. I, 222, 342-43 (zie ook 151) en II, 63). In hetzelfde
jaar 1594, dat van Ceulen eene betrekking aan de leidsche hoogeschool verwierf,
werd de Gr. daarvan curator (‘nihil amplius habet’ zeide Scaliger volgens de
Scaligerana (Lud. Bat. 1668) 131) en werd er 30 Nov. 1596 dr. iur. Onder zijn
medecuratorschap werd
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van Ceulen in 1600 ook benoemd aan de ingenieursschool. Na zijn aftreden in 1617
werd de Gr. raadsheer van den graaf van Hohenlo. Zijn portret is opgenomen in de
Ill. Holl. et Westfris. ord. alma Acad. Leid. (Lugd. Bat. 1614). Gedrukt van hem is
nog briefwisseling met zijn zoon Hugo (H u g o n i s G r o t i i Epp., Amst. 1687); ms.
brieven aan dezen en aan Gerard Tuning ter leidsche univ. bibl. Gedichten aan hem
gericht komen voor in J a n i D o u s a e Poemata (Lugd. Bat. 1609) 672; van hem
in H u g o n i s G r o t i i Poemata (Lugd. Bat. 1639); L. v a n S a n t e n , Deliciae
Poeticae (Lugd. Bat. 1783-85, maar vollediger in hs. bibl. univ. Leiden) en de
Overgebleven rymstukken van en op J.H.W. en P. de Groot (Delft 1722). Uit zijn
huwelijk sproten vijf kinderen o.a. F r a n c i s c u s (geb. 4 Aug. 1586, gest. 1612),
A d r i a n a (geb. 22 Juli 1592, gest. 10 Dec. 1639, geh. 14 Febr. 1614 met
F r e d e r i k v a n L o s e c a a t (1583 - 19 Mei 1669), baljuw van Liesvelt, landdrost
van de Alblasser- en Krimpenerwaard en commissaris van de monstering), voorts
Willem en Hugo (kol. 523).
Zie voorts: B r a n d t , Leven van Hugo de Groot I (1727) 5, 7, 20 en II (Dordr.
1727) 272; J.P. C o r n e t s d e G r o o t , Levensschets van mr. Pieter de Groot ('s
Grav. 1847) 8-9; V o r s t e r m a n v a n O y e n , Hugo de Groot en zijn geslacht
(Amst. 1883) 6-7; E l i a s , Vroedschap I, 78.
de Waard

[Groot, Cornelis Cornets de]
GROOT (Cornelis C o r n e t s d e ), geb. in den Haag, 2 Febr. 1613, gest. te 's
Hertogenbosch 15 Oct. 1665, oudste zoon van Hugo de Groot (kol. 523) en Maria
van Reigersberch. Hij volgde zijn ouders naar Loevestein en Parijs, werd na 1624
bij den delftschen rector Stangerus, daarna bij den leidschen Hendrik Swaerdecroon
opgevoed maar keerde 1630 bij zijne ouders te Parijs terug, waar zijn vader hem
in de rechten wilde bekwamen. Maar hij verkoos den militairen stand, diende onder
Bernhard van Saksen-Weimar, later in Italië onder Turenne, waar hij te Venetië
ridder van S. Marco werd, en werd nog 8 Jan. 1639 te Straatsburg als student in de
rechten ingeschreven, welke studie hij spoedig opgaf. Hij leefde vrij los en was
dikwijls in financieele moeilijkheden. Daarna in hollandschen dienst, werd hij kapitein
der holl. garde, later landdrost van de Meierij. Hij stierf ongehuwd en werd te Delft
begraven.
Hij schreef latijnsche gedichten van geringen omvang en beteekenis, enkele
gedrukt in de verzameling Apollo's Harp en in de Poemata van V i n c e n t i u s
F a b r i c i u s (1632).
Vgl.: V o r s t e r m a n v a n O y e n , Hugo de Groot en zijn geslacht (Amst. 1883)
9; verder Brieven van Maria van Reigersberch uitg. R o g g e (Leiden 1902) passim,
en de verschillende uitgaven van zijns vaders Epistolae, passim.
Blok

[Groot, Cornelis Philippus Hofstede de]
GROOT (Cornelis Philippus H o f s t e d e d e ), geb. 20 Oct. 1829 te Groningen,
gest. 11 Aug. 1884 aldaar. Hij was een zoon van den volg. en Geertruida Agneta
van Herwerden, studeerde onder zijn vader, Pareau en Muurling en promoveerde
22 Juni 1855 over: Pauli conversio praecipuus theologiae paulinae fons. Daarna
predikant te Rottum geworden (1856), schreef hij over William Ellery Channing (in
Waarheid in Liefde 1858, 413) en gaf het volgend jaar zijne Brieven over den bijbel,
apologetisch tegenover Huet's gelijknamige bijbelstudiën van 1858. Wat hij in de
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voorrede zegt: ‘Leonard is op verre na zoo geestig niet als Reinout of Machteld, of
zelfs hij is in 't geheel niet geestig ....’ gaf aan de Génestet zijn achtste leekedichtje
in de pen, terwijl hij den ganschen
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(door Huet bedachten en zeker ‘minder gelukkigen’ [K a l f f , Letterk. VII, 452]) opzet
in het negentiende fijntjes bespotte. De zaak zelve was daardoor niet afgedaan.
Van 1860-1864 vinden wij de Groot te Dwingeloo, waar een aantal zijner studiën
verschenen o.m. eene kritiek op R e n a n 's Vie de Jésus (W.i.L. 1863, 811), van
1864 tot 1866 te Purmerend, van 1866 tot 1878 te Kampen. Hier gaf hij eene vertaling
van de apocryphe evangeliën; bepleitte in twee grondige brochures en met gunstig
gevolg het, door den raad bestreden, recht der predikanten op tractement vanwege
de stad; bestreed in een populair geschrift het bijgeloof over typhus als een
strafgericht, waartegen verzet ongeoorloofd was en gaf zijne terecht geprezen
vertaling van W y l i e 's Geschiedenis van het protestantisme (I 1876, II 1878, III
1881, toen hij reeds te Groningen was). Gevolg van dezen arbeid was het boek
Honderd jaren uit de geschiedenis der hervorming in de Nederlanden (1883), een
herdruk van de hoofdstukken, die Wylie aan ons land had gewijd met enkele nieuw
geschreven bladzijden, die geschiedenis gevend van 1518-1619, trots enkele feilen
een nog altijd lezenswaardig werk. Middelerwijl was, na de nieuwe H.O. wet van
1876, het hoogleeraarschap in de godgeleerdheid van wege de hervormde Kerk
ingesteld. Voor de beide groninger zetels werden benoemd E.F. Kruyff, die 1 Juni
1878 inaugureerde en de Groot, die den dag te voren oreerde over het kerkelijk
professoraat. Sinds gaf hij een aantal artikelen in Geloof en vrijheid van wezenlijk
irenisch karakter. Een ander handelt over Luther in zijn studeervertrek met het N.T.
van Erasmus (in Geloof en vrijheid 1883, 517-566). Op de academische bibliotheek
te Groningen nl. bevindt zich een exemplaar van de 4e uitgave van het N.T. van
Erasmus, Bas. 1527, door Luther gebruikt en met tal van kantteekeningen voorzien,
die zijne wisselende gemoedsstemming onder de lectuur treffend weergeven. Van
de Groot bezitten wij ook eene vertaling van L u t h e r 's Von der Freyheit eines
Christenmenschen.
Zie: H. B r o u w e r in Geloof en Vrijheid 1884, 597-615, die ook de lijst van 's
mans geschriften geeft.
Knappert

[Groot, Petrus Hofstede de]
GROOT (Petrus H o f s t e d e d e ), geb. te Leer 8 Oct. 1802, gest. te Groningen 5
Dec. 1886, de stichter der ‘groninger school’. Door zijne moeder, A n n a
G e e r t r u i d a H o f s t e d e , wier naam hij later bij den zijnen voegde, was Petrus
Hofstede, de rotterdammer hoogleeraar en Oranjeman, zijn oudoom. Zijn vader was
C o r n . P h i l . d e G r o o t . In 1814 met zijne ouders uit Emden naar Groningen
verhuisd, bezocht hij daar de latijnsche school, straks de academie. Hij hoorde daar
B.H. Lulofs, den enthusiasten leermeester in vaderlandsche taal en historie, door
wiens invloed die krachtige nationale gevoelens in hem werden gewekt, die hem
altijd hebben bezield. Als theoloog volgde hij de colleges van Herman Muntinghe,
wiens Geschiedenis der menschheid naar den bijbel bij de Groningers zeer geliefd
zou worden, van Eelco Tinga den niet onbekwamen kanselredenaar, van den jongen
Th.A. Clarisse en van Annaeus Ypey. Deze, de kerkhistoricus, vermocht hem door
de dorheid van zijn onderwijs weinig te boeien, maar door hem heeft de Groot toch
oog gekregen voor de overeenstemming tusschen zijn evangelisch standpunt en
dat der oude rekkelijken uit de 16e eeuw, de nationaal-gereformeerden. Hij
promoveerde 29 Nov. 1826 de Clemente Alexandrino, philosopho christiano en
deed 10 Dec. d.a.v. intrede te Ulrum, dat binnen enkele jaren naam zou maken door
de afscheiding. Hier
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huwde hij, 4 Juni 1828, G e e r t r u i d a A g n e t a v a n H e r w e r d e n . Toen de
jonge Clarisse 25 Sept. van dat jaar ten huize zijns vaders te Leiden was overleden,
benoemden curatoren hem tot hoogleeraar; hij inaugureerde 6 Mei 1829 de Davide
poëta: de aanvang van een langen en vruchtbaren ambtstijd. Drie maanden vroeger
was van Oordt hoogleeraar geworden, in 1831 kwam Pareau, en ziehier het
driemanschap, dat in het Tijdschrift Waarheid in Liefde sedert 1837 de vruchten gaf
dier gemeenschappelijke godgeleerde studiën, waaruit de groninger school ontstond.
2

3

Met Pareau gaf de Groot de Encyclopaedia theologi christiani (1840, 1844 , 1851 ),
waarin, blijkens den titel, de te vormen mensch hoofdzaak, de vormende wetenschap
middel is, voorts het Compendium dogmatices et apologetices christianae (1840,
2

3

1845 , 1848 ). Uit deze boeken, gelijk uit hunne colleges, woei een nieuwe geest
over godsdienst en theologie. Het eigenaardige dezer groninger richting ligt niet in
haar historisch-critische exegese, noch in hare wijsbegeerte, beide bij haar nog
3

uiterst zwak (verg. S e p p , Proeve pragm. gesch. 297 vlg.), maar hierin, dat zij de
oude dogmatiek vrijmoedig heeft getoetst, in 't algemeen de aanvaarding van
dogmata heeft losgemaakt van de vroomheid en de persoon van J.C. voor de leer
over hem gegeven, terwijl zij voor de practische opleiding van predikanten veel heeft
gedaan. In hare bijbelbeschouwing wees zij het verschil aan tusschen O. en N.T.
en onderscheidde in de feilbare Schrift het onfeilbare Evangelie, het authentiek
getuigenis omtrent J.C., die de grondslag is des geloofs. Het nieuwe licht, dat aldus
van Groningen uit zijn stralen schoot, de geestdrift van wie het ontstaken, hun
eendracht, hunne prediking en lezingen, verklaren den blijden opgang door hen
gemaakt in dezen opgewekten tijd voor Groningen, door de burgerij met warmte
meegeleefd. Toen in 1842 tegen de Groot het bekende bezwaarschrift der zeven
haagsche heeren bij de Synode was ingeleverd en deze vergadering besloten had
geen uitspraak te doen, toen daarop in 1843 dezelfden in een nieuw geschrift zich
tegen de Groningers richtten, werd dit voor studenten en burgerij aanleiding tot een
warm huldebetoon, eene serenade op 13 Maart 1843 aan de Groot, Pareau en
Muurling gebracht. Behalve als hoogleeraar en academieprediker heeft hij de
maatschappij gediend als schoolopziener. Hij heeft den schoolstrijd zien aanvangen
en stond met beslistheid aan de zijde van hen, die de nederlandsche volksschool
wilden handhaven als kweekster van verdraagzaamheid, als handhaafster van de
éénheid der natie. Hij behoort voorts tot de oudste strijders voor geheelonthouding
en was ook de oprichter van philanthropische vereenigingen, die op betere armenzorg
althans aanstuurden. Zijne vaderlandsliefde sprak hij uit in de rede van 23 Mei 1873,
waarmede hij het gedenkteeken te Heiligerlee onthulde, ter eeuwige memorie van
de helden, te wier verdediging hij in 1868 zijnen tegenstander Groen v. Prinsterer
aan zijn zijde vond. Zijne rustplaats op het groninger kerkhof, waarboven vrienden
en leerlingen 9 April 1888 een gedenksteen oprichtten, ‘ligt tusschen vriendengraven’.
J. Ensing heeft 1840 zijn portret op steen geteekend. Hoog bejaard staat het in
Eigen Haard 1882 (houtsnede).
Zie: P. H o f s t . d e G r o o t , De Gron. godgeleerden in hunne eigenaardigheid
(Gron. 1855); d e z ., Vijftig jaren in de theologie (Gron. 1872); J.B.F. H e e r s p i n k ,
Petrus Hofstede de Groot (Gron. 1898) (verg. over dat boek J.
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O f f e r h a u s in Geloof en vrijheid 1898, 121-180); d e z ., De godgeleerdheid te
Groningen (Gron. 1864/1875) II, 268-332; d e z . in Levensber. Letterk. 1887, 237-295
met een lijst zijner werken door C. H o f s t e d e d e G r o o t , 296-318; H.G. B r a a m
in Geloof en vrijheid 1887, 253-313; B o e l e s achter J o n c k b l o e t , Gedenkboek,
Bijl. 142 vlg.; S e p p , Proeve pragm. gesch. passim.
Knappert

[Groot van Egmond, Allert Jansz.]
GROOT VAN EGMOND (Allert Jansz.), natuurlijke zoon van J a n , eerste graaf
v a n E g m o n d en van J o s i n a v a n W a e r v e r s h o e f , geb. te Andijk (tusschen
Enkh. en Medemblik) 1483, overl. te Enkh. 1534, geh. met G e e r t e W i g g e r t s d r .
Aan zijne groote lichaamsafmeting heeft hij zijn bijnaam te danken evenals zijn
grootvader Willem van Egmond. In 1517 en 1523 bracht hij Karel V met enkhuizer
schepen naar Spanje over en werd bij handvest van dat zelfde jaar vroedschap van
Enkhuizen. Hij kreeg van Karel V als wapen ‘de rood en wit gemengde leeuw en
baarn met twee goude olijftakken in 't kruijs over den anderen bij sijn Waepen van
Egmond’. Uit hem stammen vele enkh. regeeringsfamiliën als de Vries, Semeyns,
van Loosen en Buyskes.
In 1530 stelde Allert Jansz. alias Groete Albert zich borg voor Gherijtje van
Wijdenesse en in 1534 (zijn sterfjaar) verschijnt hij herhaaldelijk als wesevoochd
ter Weeskamer te Enkh.
Zie: Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Groot van Egmond, Jan Allertsz.]
GROOT VAN EGMOND (Jan Allertsz.), zoon van den voorg. en van Geert
Wiggertsdr., geb. te Enkhuizen en overl. aldaar na 1558; aldaar geh. met G r i e t
F r e e k s d r . wier vader de grootschipper R i j k e F r e d r i k S i m o n s z . S w a e r t
was.
Hij was te Enkhuizen burgemeester; oud burgemeester in 1537, toen de
Gelderschen Enkhuizen meenden te overvallen en bedriegelijk voorgaven mout
voor hem aan te brengen. Hij is een der onderteekenaren van het accoord tusschen
burgemeesteren en zoutzieders op 26 Dec. 1531. In 1558 is hij de leer der reformatie
toegedaan en trok hij partij voor den pastoor, heer Jan, die wegens ketterij bij den
bisschop van Utrecht werd aangeklaagd. Hij reisde zelf naar den bisschop en vroeg:
‘of Jans stem ook te Utrecht was gehoord?’ Zijne tusschenkomst was den pastoor
van nut, daar de bisschop ‘zijnen ophef tegens hem liet vallen’.
In de regeeringslijsten komt hij voor als vroedschap 1534, burgemeester 1539,
41, 42. Hij liet 10 kinderen na waaronder Dirk en Cornelis Jansz. gesegd Brouwer,
zie kol. 260.
Zie: Familie-archief Semeyns; B r a n d t , Hist. v. Enkh.; Handvesten v. Enkh. 66.
de Vries van Doesburgh

[Groot van Egmond, Wigger Allertsz.]
GROOT VAN EGMOND (Wigger Allertsz.), zoon van Allert Jansz. Groot van Egmond
en van Geerte Wiggertsdr. hiervoor, geb. na 1503, overl. na 1566; geh. met S u s t e r
S e m e y n s M e i n e r t s d r . Hij was dijkgraaf van de vier Noorder Koggen of van
Medemblik alwaar hij woonde. Hij gaf in 1541 advies in een dijkquaestie op het
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eiland Wieringen. ‘Uit eigen middelen en met behulp van huysluyden heeft hij in zijn
waterschap de zwaren dijken doen maken, waartoe de huysluyden met geld moesten
worden bewogen en hoewel dit groote werk onmogelijk uit te voeren scheen heeft
hij dit nogthans door zijn goed exempel en groot aanzien doch met vele peryculen
van zijn leven teweeggebracht.’ Op 1 Sept. 1566 komt hij met Hendrik van Brederode
en diens vrouw Amalia, gravin van Nieuwenaar, van Hoorn
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te Alkmaar en nadat hij beschonken naar bed was gegaan, kwam hij weder te
voorschijn en sprak lang met Hendrik over correctie te doen aan een leekebroeder,
portier van het minderbroedersklooster. In 1562 komt hij voor als eigenaar van land
in de Vrijheit van Medemblik.
Zie: Familie-archief Semeyns; B r u i n v i s Te Alkmaar 1566-72 (Alkm. 1894);
Navorscher 1885, 72; Register van den Renten toecomende de getijden in S.
Gommerskercke, te Enkhuizen (thans vermoedelijk in Rijksarchief in Noord-Holland).
de Vries van Doesburgh

[Grovestins, Binnert Heringa Sirtema van]
GROVESTINS (Binnert Heringa S i r t e m a v a n ), zoon van B i n n e r t H e r i n g a
S.v.G., raad in het Hof van Friesland, overl. 24 Nov. 1696 en van diens eerste vrouw
T i t i a D o e c k e s d r . v a n B u r m a n i a , geboren 1647 overleden 1685. Hij werd
geboren 1673 en overleed op 48-jarigen leeftijd 31 October 1721. Hij trad in
krijgsdienst en vocht als jongmensch in den slag bij Fleurus (1 Juli 1690), alwaar
hij bij een aanval der Franschen een houw op het hoofd en een wonde in den arm
kreeg. In 1697 werd hij ritmeester, majoor in 1703; grietman van Ferwerderadeel in
1709. Men weet niet, wie zijn vrouw was. Hij had twee kinderen P h i l i p p u s
S u f f r i d u s en T i t i a B a r b a r a , beiden gedoopt te Leeuwarden, 30 November
1683.
Zie: d e H a a n H e t t e m a e n A. v a n H a l m a e l Jr., Stamboek van den
Frieschen Adel (Leeuw. 1846) (H.S. Kon. Bibl. 's-Grav.).
van Biema

[Grovestins, Douwe Sirtema van]
GROVESTINS (Douwe S i r t e m a v a n ), zoon van den grietman van
Hennaarderdeel, O e n e S.v.G., die in 1651 gehuwd was met Y d t s e k e
D o u w e s d r . v a n H o t t i n g a , ged. Febr. 1629. Zijn geboortejaar is niet bekend.
o

Hij was tweemaal gehuwd, 1 . met I e t s e k e S i r t e m a v a n G r o v e s t n s , en
o

2 . in Augustus 1684 met C a t h a r i n a J o h a n s d r . v a n S c h e l t i n g a , die
hem overleefde. Met zijn eerste vrouw woonde hij op Geijnferstate te Wommels. Hij
was kolonel-kommandant van het Friesche regiment te paard van Willem III. In den
slag bij Fleurus op 1 Juli 1690 werd hij bij een aanval der Franschen door rug en
buik geschoten en overleed des anderen daags. Zijn geschilderd portret berust nog
bij zijne familie.
Zie: d e H a a n H e t t e m a e n A. v a n H a l m a e l Jr., Stamboek van den
Frieschen Adel (Leeuw. 1846) (H.S. Kon. Bibl. 's Grav.).
van Biema

[Gruytroede, Jacobus van]
GRUYTROEDE (Jacobus v a n ), kartuizer, overl. 22 Febr. 1475, was de
boezemvriend van Dionysius den Kartuizér (kol. 393), die voor hem verschillende
tractaten heeft geschreven. Hij was prior te Luik (1440-1445), Zierikzee (1445-47)
en wederom te Luik (1447-1475). Gedurende zijn tweede prioraat te Luik, in 1452,
kan hij in kennis geraakt zijn met Dionysius, die toen in het gevolg van den kardinaal
van Cusa meereisde. Sinds bleven beiden in correspondentie. Zij zonden elkaar
hunne werken, en zoo komt het, dat vijf tractaten van Gruytroede onder de werken
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van Dionysius zijn uitgegeven in de edities van Neurenberg (1495) en Keulen (1540).
Hij heeft een dertigtal werken geschreven, meest van ascetischen inhoud, waarvan
de lijst wordt gevonden bij P e t r e i u s , Bibliotheca Cartusiana 149 en S w e e r t i u s ,
Athenae Belgicae 362. De laatste echter schijnt Gruytroede met J u t e r b o c k te
hebben verward, want de zes laatste werken, die hij op rekening van Gruytroede
zet, zijn van Juterbock.
Zie: F i s e n , Flores Ecclesiae Leodiensis (Insulis 1647) 113; Biographie nat. de
Belgique X (1888/9) 75.
Mulder
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[Gysius, Johannes of Ghysius]
GYSIUS (Johannes) of G h y s i u s , geb. te Oostende, waar zijn vader J a n destijds
predikant was. Febr. 1581 ging deze naar Ierseke, maar op verzoek van zijn oude
gemeente keerde hij nog 't zelfde jaar tot haar terug; niet onmogelijk is hij dezelfde,
die blijkens het Martelarenboek van v a n H a e m s t e d e (uitgave Doesburg 1883)
890 b, 891 a, b, naar Sandwich is uitgeweken en vandaar in 1573 naar Vlaanderen
teruggekeerd voor den predikdienst onder het kruis, gevangen genomen, maar op
voorspraak van zijn broeder W i l l e m Gys, procureur van het Hof van Vlaanderen,
vrijgesproken; en evenzeer identiek met den ‘Jean Ghys, fils de P i e r r e
d'Hazebrouck,’ die voorkomt op een lijst van ‘comptes de confiscations’ (25 Apr.
1566 - 1 Jan. 1570); Joannes overl. 1652 te Streefkerk, waar hij in 1610 als proponent
in predikdienst was getreden. 7 Mei liet hij zich te Leiden als litterarisch student
inschrijven. Dat hij toen, zooals 't album academicum opgeeft, 17 jaar oud was, kan
intusschen niet waar zijn. Zijn vader stierf in Juli 1584 (vgl. J.H. H e s s e l s , Eccl.
Lond. Bat. Arch. (Cantabr. 1897) III, index) en Johannes moet dus bepaald ouder
zijn geweest. Zijn moeder F r a n c y n t j e H a c k i s of H a c l i s hertrouwde 27 Juni
1587 te Leiden met Karel van den Broeck, predikant te Renesse (I kol. 466). Gysius
was een ijverig beoefenaar van de studie der vaderlandsche geschiedenis. Behalve
een uitgaaf van het martelaarsboek, veel verbeterd bij de voorafgaande, en daarom
vooral belangrijk, omdat zij voor het eerst sedert 1565 weer den naam van den
oorspronkelijken auteur A d r i a e n C o r n s z . v a n H a e m s t e d e vermeldt:
Historie der Martelaren ... door J(o h a n n e s ) G(y s i u s ) O(s t e n d a n u s ) (Dordr.
1657) - niet onwaarschijnlijk zijn ook reeds de sedert 1633 verschenen en van de
initialen J(o h a n n e s ) S(t r e e f k e r k e n s i s ) voorziene edities van hem - schreef
hij in 1616 de anoniem en zonder vermelding van plaats uitgegeven Oorsprong en
voortgang der Nederlandsche beroerten en ellendicheden, dat vooral was ontleend
aan B o r , v a n M e t e r e n , M e u r s i u s ' Rerum Belgicarum L. IV en B a u d a r t i u s '
Morghenwecker, maar blijkens het verhaal der gevangenis van Montigny, dat elders
zoo uitvoerig niet gevonden wordt, toch ook zelfstandig werk vertegenwoordigt. In
1619 verscheen het in latijnsche vertaling: Origo et historia tumultuum belgicorum
(Lugd. Bat.), vermeerderd met een nieuwen druk van het in 1573 reeds voor 't eerst
uitgegeven werk van E r n e s t u s E r e m u n d u s , Historia tragica de furoribus
Gallicis etc.; terwijl het tevens later nog door verschillende andere schrijvers werd
verkort of nagevolgd. Zoo in Warachtige Beschrijvinghe ende Levendige Afbeeldinghe
vande ... Barbarische Tyrannye ... in de Nederlanden (z. plts. 1621) en in Spieghel
der Spaensche tyranny in Nederlant (Amst. 1638), het tot in de 18e eeuw algemeen
bij het onderwijs gebruikte geschiedenisboek. Niet onwaarschijnlijk is van zijn hand
ook Monster der Roomschen Afgoderije ... door S i j m e o n R u y t i n c k , nu voor
het tweede mael tot dienst dezer Nederlanden uytgegeven, vermeerdert ende
verbetert ((Leyden 1623), door J(o h a n n e s ?) O(s t e n d a n u s ?). Wellicht evenzeer
Schriftuerlijcke onderwijsinghe in de leere vande Goddelycke Predestinatie. Eertijds
in Hoochduytsch beschr. door ... W i l h e l m u m Z e p p e r u m ... alsnu wt den
o

Latijne ... overgheset door J.G.O. (Rott. 1612) (Pamflet Tiele n . 1040). Meer dan
door deze werken heeft hij zich echter
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verdienstelijk gemaakt door het verzamelen en copieeren van allerlei belangrijke
kerkelijke, vooral synodale archivalia. O.a. berustte waarschijnlijk ook het origineel
der acta van het convent te Wezel (1568) van vóór 1639 in zijn particuliere
bibliotheek.
In den tijd, waarin hij leefde, komen de volgende naamgenooten van dezen
Johannes Gysius voor: O t t o G y s i u s (G h y e s e n ), die reeds 1586 in de provincie
Overijsel predikant was - hij teekende toen eigenhandig de kerkorde van dat jaar -,
en te Ootmarsum (1602-1604) en te Hasselt (1604-1612) heeft gestaan; diens zoon
N a t h a n a ë l G y s i u s (G i s i u s ), die - na te Groningen te hebben gestudeerd
(ingeschreven: 8 Oct. 1615) - de kerken van Rolde in Drente (1616-1620) en
Kamperveen in Overijsel (1620 tot zijn dood in 1643) heeft gediend; en D a n i e l
G y s i u s (G y s , d e G i e s , a G y s e n , G h y s ). Laatstgenoemde - te Leiden
ingeschreven 24 Juli 1601 - stond van 1616-1618 in de zuidnederlandsche kerk ‘la
Vigne’, daarna te Nijmegen, van 1629-1638 te Koudekerk a/d Rijn en van 1638 tot
zijn dood in 1641 te Leiden; was herhaaldelijk een van de generale deputaten der
zuidhollandsche Synode en heeft hetvolgen de pamflet doen verschijnen: Van de
genade Gods, ende van de Volherdinghe der ware Gelovigen ... tegen de dwalingen
van Jacobus Arminius ... door R o b e r t u s A b b o t u s ... uyt het Latijn overgeset
o

(Leyden 1618) (Pamflet Knuttel n . 2787); en mag niet verward met zijn naamgenoot,
die de auteur is geweest van: Lijkreden van P e t r u s F r a n c i n u s over het
afsterven van ... Stephanus Morinus, overgebragt door D a n i ë l
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G h y s (1700) en: De zeeden der Israelieten ... In 't frans. beschreven door F l e u r i ,
en ... tot een toegift op het vierde stukje van de Republyk der Hebreeën, door
D a n i ë l G h y s (Amst. 1702). Een S. G h i j s vertaalde P h i l . L a n s b e r g e n ,
Sermones LII in Catechesin Religionis Christianae, welke vertaling 1645 te
Amsterdam uitkwam. Of deze tijdgenooten verwanten van Johannes geweest zijn,
is niet bekend.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta IV, V, VIII, registers in voce; W.P.C.
K n u t t e l , Acta der Zuid-Hollandsche Synoden ('s Grav. 1908 v.v.) I-III registers in
voce; H.C. R o g g e , Pamfletcatalogus van de boekerij der Remonstrantsche Kerk
te Amsterdam St. II Afd. I, 114, 201; Livre Synodal des églises Wallonnes I ('s Grav.
1896) 245, 248, 253; B o r g e r , Naamlijst van predikanten (H.S. univ. bibl.
Amsterdam) in voce en de daar genoemde literatuur; Navorscher IV (1854) 63;
o

Kerkelijke Courant 1896 n . 31; F. v a n d e r H a e g h e n c.s. Bibliographie des
Martyrologes Protestants Neerlandais ('s Grav. 1890) I, CIII; II, 335 vgg., 349 vgg.;
d e z ., Bibliotheca Belgica in voce Gysius; H.J. W e s t e r l i n g . Het lager onderwijs
(Baarn 1912) 36 v.v.; J.W. t e W a t e r , Reformatie van Zeeland (Middelb. 1756)
304; d e C o u s s e m a k e r , Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre
Maritime (1876-1884) II, 144; T i e l e , Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten
(Amsterd. 1858/60) I, Aanhangsel op 't jaar 1612, 5, 7; Nieuw Kerkelijk Handboek
1907 Bijl. 143; 1909 Bijl. 144; Kerkhistorisch Archief IX (1912) 165-183.
van Schelven
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H.
[Haagen, Everardus Stephanus van der]
HAAGEN (Everardus Stephanus v a n d e r ), geb. te Amsterdam 26 Dec. 1793,
gest. 20 April 1861 te Soeterwoude, studeerde te Kempen, Uden en Warmond en
werd 6 Maart 1819 priester gewijd. Hij was kapelaan te Amsterdam in ‘de Toren’ en
op het Begijnhof, te Heemskerk en Gouda, werd 17 Oct. 1824 pastoor van
Loosduinen en 20 Juli 1840 van Soeterwoude, waarvan hij, bij de nieuwe indeeling
der decanaten, 11 Sept. 1853, de eerste deken werd.
Van 1846-1853 was hij aartspriester van Holland, Zeeland en West-Friesland en
sinds 21 Oct. 1857 vicaris generalis et officialis van het bisdom Haarlem.
Hij schreef: Levens der Heiligen, Kerkvaders en Martelaren (den Haag 1837-1845,
4 dln.), in 1862 opnieuw verschenen in 12 dln. en bijgewerkt door J.J. v a n d e r
Horst.
van der Loos

[Haar, Barend ter]
HAAR (Barend t e r ), zoon van den vlg. uit diens eerste huwelijk, geb. 28 Sept. 1831
te Eemnes-binnen, overl. 27 April 1902 te Nijmegen, waar hij van 1859-1895
predikant was, na eerst te Arkel en te Delden te hebben gestaan. Tweemaal is hij
gehuwd geweest; van 14 Dec. 1854 tot 18 Nov. 1879 met C a t h a r i n a C h r i s t i n a
v a n R a a l t e ; van 22 Dec. 1876 tot 31 Oct. 1891 met S a r a C a t h a r i n a
Louise van Gulpen.
In zijne Gedachtenisrede na volbrachte veertigjarige evangeliebediening geeft hij
een stukje autobiografie. In de Karakterschets van Johs. Hooykaas Herderscheê
teekent hij ook eenigszins
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den kerkelijken strijd dier dagen. Hij was een zeer verdienstelijk lid van het prov.
kerkbestuur van Gelderland, een bij uitstek practisch man. In 1901 presideerde hij
het taal- en letterkundig congres te Nijmegen.
Evenals zijn vader bezat ook hij de gave der dichtkunst. Verscheidene gedichten
zijn in tijdschriften opgenomen. Afzonderlijk verschenen Grafbloemen (Nijm. 1878).
Verder schreef hij eene novelle uit den eersten tijd der Hervorming in Nijmegen,
Antonie Van Bockhorst; Twee historische novellen aan de geschiedenis van Nijmegen
ontleend; Zonnestraaltjes in de ziekenkamer; Gids voor Nijmegen en omstreken;
Photogrammen; vertaalde de geschiedenis van S t r e c k f u s s ; beeldde Leopold
von Ranke in de Mannen van Beteekenis uit, en gaf in letterkundige en theologische
tijdschriften eenige artikelen. Ook was hij medewerker van de Nijm. Nieuwsbode.
Zie: J. H e r d e r s c h e ê in Levensb. Letterk. 1902, 25.
Herderscheê

[Haar, Bernard ter]
HAAR (Bernard t e r ), geb. 13 Juni 1806 te Amsterdam, gest. 19 Nov. 1880 te Velp,
zoon van den koopman B a r e n d t e r H a a r en J o h a n n a J u d i t h H a m m i n g ,
wier vader schout te Arnhem was.
Na de fransche en latijnsche school in zijne vaderstad bezocht hij aldaar het
athenaeum, verkreeg den gouden eereprijs bij de letterkundige faculteit te Groningen
in 1825 met eene verhandeling de Heraclidarum incursionibus in Peloponesum
earumque causis atque
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effectibus en zette zijne studies te Leiden voort, waar hij in 1829 doctorandus werd;
ten gevolge van zijne vroegtijdige beroeping naar Eemnesbinnen werd hij verhinderd
te promoveeren. Op 2 Febr. 1839 is hij te Leiden honoris causa doctor geworden.
Achtereenvolgens was hij predikant, na Eemnes, te Vlaardingen, Arnhem, Leiden,
Amsterdam. Zijne Geschiedenis der kerkhervorming in tafereelen, in 1843 bekroond
door het Haagsche Genootschap (waarvan hij zelf medebestuurder is geweest sinds
1846), zijne medewerking van 1852-1859 aan de Geschiedenis der christelijke kerk
in tafereelen deden hem in 1854 den leerstoel voor kerkgeschiedenis te Utrecht
verwerven. Tevoren was nog eene andere verhandeling, welke den invloed van het
Christendom op de poëzie naging, door de Holl. Maatschappij van fraaie K. en W.
bekroond. Ook de Geschiedenis der christelijke kerk in Nederland in tafereelen
(1864-1869) stond mede onder zijne redactie. De Historiographie der
kerkgeschiedenis (1870-1873), getuigend van veel geleerdheid, is ook om den
aangenamen vorm zeer geprezen.
Bovenal als dichter is ter Haar algemeen bekend. Reeds vroeg trok de dichtkunst
hem aan. Voor Tollens voelde hij groote vereering. Diens invloed is in zijne eigene
gedichten niet te miskennen. Zijne kracht is gelegen in de schilderende poëzie. Van
zijne dichtwerken bestaat, naast de gewone uitgaven, eene geïllustreerde en eene
volksuitgave. Huibert en Klaartje is in het engelsch, friesch en hongaarsch vertaald.
Daarnaast zijn van algemeene bekendheid Eliza's vlucht, de St. Paulus rots,
Johannes en Theagenes, Abdelkader.
In 1830 huwde hij J o h a n n a M a r i a v a n W o u d e n b e r g , die hem in 1851
ontviel. Drie jaren later hertrouwde hij met H e l e n a E l i s a b e t h R o e r i n g , wed.
J o n q u i è r e , gest. 8 Maart 1874. Om gezondheidsredenen werd hij twee jaren
vóór den wettelijken leeftijd emeritus. Zes jaren later is hij begraven op het kerkhof
te Roozendaal, roerend door hem zelf bezongen na de Génestets teraardebestelling
aldaar.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door J.P. Lange naar C.J.L. Portman, door J.W.
Kaiser naar W.C. Chimaer van Oudendorp, door W. Steelink naar J.H. Neuman en
door D.J. Sluyter. Ook staat het, in hout gesneden, in Eigen Haard 1880.
Zie: N. B e e t s in Levensb. Letterk. 1881, 247, met bibliografie.
Herderscheê

[Haarlem, Nicolaas van]
HAARLEM (Nicolaas v a n ), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Haarlem of
omstreken, overl. 1 Nov. 1482 te Keulen, waar hij ook in de orde der Kruisheeren
trad en een tijdlang in het kruisheerenklooster hoogleeraar was in de godgeleerdheid;
in 1462 eerste prior van het kruisheerenklooster te Hoorn (waar in 1461 de
Tertiarissen van het klooster St. Pieter tot de orde der Kruisheeren overgingen en
tot het kapittel in 1462 voorloopig nog bestuurd werden door een rector p. Joannes
Blasius); in die hoedanigheid bouwer der kloosterkerk aldaar; sinds 21 Sept. 1473
24ste magister-generaal der orde; als zoodanig bijzonder bevorderaar der studie,
waarin hij een middel zag om de Orde een bestendigen bloei te verzekeren; hij beval
derhalve geschikte studenten naar de universiteiten van Leuven, Parijs, Toulouse
enz. te zenden. Onder zijn bestuur valt de stichting der nederlandsche
kruisheerenkloosters te Woudrichem en St. Annaland. Te Woudrichem, gesticht in
1474, was eerste pr or p. G y s b e r t u s T o e r l i n c k uit het klooster van 's
Hertogenbosch, overl. 3 Sept. 1500, te St. Annaland, gesticht 1480-1481. was eerste
prior of rector, naar het schijnt, p.
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C o r n e l i u s G e r b r a n d i , in 1492 met Gerbrand Engelsz. (kol. 439) e.a. naar
Engeland afgevaardigd ter hervorming van het klooster te Londen.
Vgl. C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenbosch 1858) I:1,
119, 133 vv., 146; I:2, 3 vv.; II, 191, 195, 198, 372, aldaar ook nog eenige
bijzonderheden over de genoemde kloosters; V e l i u s , Chronyck van Hoorn 76; S.
D r o s t , Geschiedk. Overz. v.h. Kruisheerenklooster te Hoorn in Geschiedk. Bladen
II (1906) 177 waar echter ten onrechte zijn dood gesteld wordt in 1494.
Brandsma

[Haarlem, Stephanus van]
HAARLEM (Stephanus v a n ), S t e p h a n u s P e t r i , overl. 2 Oct. 1509, oud 68
jaar. Brock noemt hem ‘legum licentiatus et decretorum doctor et advocatus curie
Trai. anno 1477’ (hs. rijksarchief Utrecht, Dom 1355). Bisschop David van Bourgondië
stelde hem 1 Oct. 1483 aan tot officiaal te Utrecht. In 1498 verkreeg hij een prebende
in het domkapittel, terwijl hij 12 Oct. 1502 tot het kapittel werd toegelaten.
Zie: Oude Vaderl. Rechtsbr. II:14, 281 v.
van Kuyk

[Hacquart, Carel]
HACQUART (Carel), geb. te Brugge in 1640 of te Hoei in 1649, overl. te 's
Gravenhage (?) omstreeks 1730, vestigde zich als musicus denkelijk vóór 1674 te
Amsterdam. In den zomer van 1679 verhuisde hij naar den Haag, waar hij, althans
in 1693, elken Zaterdag concert gaf op het Mauritshuis. Constantijn Huygens had
zeer met hem op. Een instrumentaal tusschenspel en een sopraan-aria uit zijn De
triomfeerende min (1678) gaf ik in uitgewerkten populairen vorm uit in mijn Dertig
jaren muziek in Holland 43-44. Van zijn composities worden in de beschikbare
bronnen aangehaald: Deus misereatur 1674 (hs. kon. bibl. Berlijn); Cantiones sacrae
(Amst. 1674); De triomfeerende min. Vredespel door D. B[uysero] (Amst. 1680);
Harmonia parnassia sonatorum (Utr. 1686); Motetti (Amst. 1700?); X Sonates voor
2 viola di Gamba (Amst. 1700); Praeludia (Amst. 1706).
Zie: Bouwsteenen, reg.; v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux Pays-Bas I,
219, 226; G o o v a e r t s , Hist. et bibliographie de la typographie musicale nr. 853,
868, 900; C o n s t . H u y g e n s , Correspondance et oeuvres musicales publ. p.
J o n c k b l o e t e t L a n d CCXXI, 77; E i t n e r , Quellen-Lexikon IV (1901) 443/4;
Amsterdam in de 17e eeuw: muziekleven 10, 27.
Enschedé

[Hacquart, Philippus]
HACQUART (Philippus), musicus, geb. te Brugge in 1645, koopt 27 Aug. 1671 een
huis in de Romeinarmsteeg te Amsterdam (Tijdschr. muziekgesch. I, 52) en wordt,
daar wonende, 24 Aug. 1674 in ondertrouw opgenomen met L u d u w i n a C l e y n
(Bouwsteenen III, 14). In 1685 was hij nog in leven (Alg. nederl. Familieblad XII
(1895) 38).
Enschedé

[Haeff, Adriaan Hendriksz. ten]
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HAEFF (Adriaan Hendriksz. t e n ), geb. te Middelburg in 1560, overl. aldaar 3 Mei
1608. Negen en twintig jaren oud, kwam hij aldaar als schepen aan de regeering,
en van 1596-1599 was hij burgemeester. Hij was gehuwd met C h r i s t i n a J o l i j t
(overl. 1642), uit welk huwelijk verscheidene kinderen sproten. t.H. verdient in
gedachtenis te blijven als een der wakkerste en werkzaamste kooplieden en
scheepsreeders uit de laatste 20 jaren der 16e eeuw, dat schitterendste tijdperk
van Middelburg's bloei als handelsstad. Hij behoorde hier onder de moedigste
kooplieden, hoewel toch meer bedachtzaam dan zijn confrater Balthasar de
Moucheron, ‘de stoutste onder de stouten’. Evenals deze deed ten Haeff de
middelburgsche vlag naast de nationale
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wapperen en in W.-I. bezochten reeds in 1598 en 1599 zijne schepen de ‘Wilde
kust’ van Guyana. Maar vooral naar het oosten werd de blik gericht. Toen de schepen
‘de Leeuw’ en ‘de Leeuwin’ in 1598 onder de gebroeders de Houtman voor rekening
van de Moucheron uit Middelburg naar O.-I. vertrokken, deden niet lang daarna ook
de aan t.H. behoorende ‘Lange Barcke’ ‘de Zon’ en ‘de Maan’ onder G. de Roy dien
tocht, waarna de beide reederijen zich vereenigden en de ‘Zelandia’, de ‘Middelburg’,
de ‘Lange Barcke’ en de ‘Zon’ onder bevel van Laurens Bicker uit Amst. en Gerard
de Roy uit Vlissingen, in Jan. 1601 naar zee zonden, reeds in Mei gevolgd door een
ander zeeuwsch eskader van drie schepen ‘de Ram’, ‘het Lam’ en ‘het Schaap’,
onder het gezag van Joris van Spilbergen en Guyon le Fort, een bloedverwant van
de Moucheron's. De schepen van Bicker en de Roy brachten midden 1602 Frederik
de Houtman uit zijn gevangenschap terug en het gezantschap over, door den sultan
van Atjeh aan prins Maurits gezonden en waarvan de oudste gezant, de 71-jarige
Abdul Zamat, te Middelburg stierf en met allen luister begraven werd. Na al het geen
door hem als reeder verricht was, behoeft het geen verwondering te baren, dat t.H.
spoedig bewindhebber der O.-I.C. van de kamer Zeeland werd en dit tot aan zijn
dood bleef.
Zie: F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen i.v.; J.J.F. W a p , Het
gezantschap van den Sultan van Achin, 1602 (Rott. 1862); A. 's G r a v e z a n d e ,
2e Eeuw-gedachtenis der Middelb. Vrijheid (Midd. 1884) 476, 526; d e J o n g e ,
de Opkomst van het Ned. gezag in O.-I.; d e S t o p p e l a a r , Balth. de Moucheron
(den Haag 1901); J. d e L a e t , Beschrijvinghe van West-Indiën 562.
Mulert

[Haga, Antonie]
HAGA (Antonie), geb. 11 Febr. 1834 te Sneek, overl. 14 September 1902 te 's
Gravenhage, zoon van B a u k e H a g a en H i l l e g o n d a V e e n , werd opgeleid
aan de K.M.A. te Breda en in 1854 tot 2en luit. der art. bij het ind. leger benoemd.
Hij doorliep hierbij alle rangen, nam in 1859 deel aan de bonische expeditiën,
waarvoor hij tot R.M.W.O. 4e kl. werd benoemd, werd in 1885 als kolonel tijdelijk
benoemd tot civiel en mil. bevelhebber in de wester afd. van Borneo was en van
1887-89 commandant van het leger in O.-Indië.
Behalve verschillende, veelal geschiedkundige, opstellen in tijdschriften, meest
in dat van het Bat. Gen. voor K. en W., verschenen van zijn hand: Java, het land
van geluk en Java, hoe het te verdedigen tegen een Eur. vijand (beide Arnhem
1869); Nederl. Nieuw Guinea en de Aapoesche eilanden (Bat. 1884, 3 dln.).
Kielstra

[Hagerbeer, Hendrick Galtus van]
HAGERBEER (Hendrick Galtus v a n ), was in de 17e eeuw musicus te Gouda
(Bouwsteenen III, 258), denkelijk dezelfde persoon, die 11 Jan. 1661 als ‘H e n d r i c
I l t u s s z n . organist Ter Goude’ gedrukt staat Alg. Nederl. Familieblad XII (1895)
38.
Enschedé

[Hagerbeer, Jacobus Galtus van]
HAGERBEER (Jacobus Galtus v a n ), overl. 1670, neef (oomzegger?) van Germer
Galtus (zie kol. 459) was eerst werkzaam in diens orgelmakerij en zette deze na
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diens overlijden (April 1646) zelfstandig voort. Waarschijnlijk verplaatste hij den
zetel van het bedrijf van Amersfoort naar Amsterdam, waar hij 20 Dec. 1661 voor
weesmeesteren aan zijn kinderen hun moederlijk erfdeel bewees (Tijdschr.
muziekgesch. II (1887) 219); M a r i a v a n C a m p e n , die 6 Maart 1670 als zijn
weduwe voorkomt (Amsterdamsch Jaarboekje 1897, 21) was dus zijn tweede vrouw.
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Het begin van zijn zelfstandig bedrijfsleven was niet gelukkig; het contract 28 Dec.
1645 door de regeering van Amsterdam aangegaan met zijn voorganger Germer
over den bouw van een nieuw groot orgel in de Nieuwe Kerk te Amsterdam, werd
niet op zijn naam overgeschreven; het werd gegund aan Hans Wolf Schonat, een
duitscher te Kitzingen bij Frankenthal (Amst. Jaarb. t.a. p. 18); aan hem werd niet
anders dan het latere onderhoud en reparatie-werk overgelaten. Voor zoover de
bescheiden aangaande de orgels, waaraan hij gewerkt heeft (1645 voltooiing Sint
Laurens Alkmaar; 1651 klein orgel Nieuwe Kerk Amsterdam (H e s s , Dispositien
8); 1656 kapel Alkmaar (H a v i n g h a , Oorspronk en voorgang 118); 1659 en 1669
Oude Kerk Amsterdam) een oordeel toelaten, schijnt zijn bekwaamheid als vakman
slechts een middelmatige geweest te zijn, geenszins in overeenstemming met de
superioriteit van zijn oom (?) Germer van Hagerbeer. Niet onmogelijk lijkt het, dat
hij goeddeels afhankelijk was van zijn knecht Roelof Barentsz. (zie Roelof Barents
Duyschot kol. 416), op wien na zijn overlijden de cliënteele overging (E n s c h e d é ,
Gerardus Havingha 29).
Enschedé

[Haka, Richard]
HAKA (Richard), was in 1679 houten-blaasinstrumentmaker te Amsterdam. Door
de Gesellschaft der Musikfreunde te Weenen waren twee hobo's da caccia van hem
ingezonden op de tentoonstelling van het muziek- en theaterwezen aldaar in 1892
gehouden (Fach- Katalog der Musik hist. Abtheilung, 460 nr. 159, 160). Het
Rijksmuseum te Amsterdam bezit van hem een ebbenhouten hobo of schalmei met
zilveren beslag, een bruin houten hobo of schalmei met koperen randen en een
bruin houten hobo (verzam. Boers. inv. nr 81, 82, 83).
Zie: Amsterdam in de 17e eeuw: muziekleven 108; E n s c h e d é , Dertig jaar
muziek in Holland teg. 12
Enschedé

[Ham, Dr. Frederik Constans van den]
HAM (Dr. Frederik Constans v a n d e n ), geb. te Rotterdam 13 April 1818, overl.
te Utrecht 19 Aug. 1863, genoot zijne opleiding op het gymnasium zijner vaderstad,
en werd 8 Dec. 1835 student in de godgeleerdheid aan de utrechtsche hoogeschool,
waar hij 21 Jan. 1847 promoveerde op een Specimen exponens doctrinam de veteri
novoque Testamento in epistola ad Hebraeos exhibitam. Hij was achtereenvolgens
predikant te Veenendaal (1843-47), Harderwijk (1844-51) en Utrecht (1851-63), en
verleende in laatstgenoemde plaats veel hulp aan studenten in de godgeleerdheid
bij hunne studiën. Toen, door de kaapsche Synode der nederduitsch gereformeerde
Kerk, tot de oprichting van het theologisch seminarie te Stellenbosch was besloten,
werd hij (3 Nov. 1852) däar als hoogleeraar beroepen, wat hij echter niet aannam,
ook niet toen dit beroep het volgend jaar was herhaald.
de Savornin Lohman

[Hamel, Anton Gerard van]
HAMEL (Anton Gerard v a n ), geb. te Haarlem 17 Jan. 1842, overl. te Amsterdam
15 April 1907. Na te Groningen zijn candidaats- en doctoraal examen in de theologie
te hebben gedaan (1863), bracht hij een jaar te Genève door, en liet zich vervolgens
(6 Oct. 1864) als student inschrijven te Leiden, waarheen zijn vader, J o o s t
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A d r i a a n v.H., waalsch predikant, beroepen was. In 1866 werd hij hulpprediker te
Brussel, het volgende jaar te Leiden, en op 16 Febr. 1868 predikant der waalsche
gemeente te Leeuwarden. In 1872 deed hij zijne intree bij dezelfde gemeente te
Rotterdam.
Twee jaren te voren had hij zijne echtgenoote, J e a n n e v a n G o e n s , dochter
van den ambtgenoot zijns vaders Dr. F.C.J. van Goens, verloren, terwijl zijne tweede
echtgenoote E l i s e
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d e K o k hem in 1888 ontviel. Ten derde male is hij gehuwd met M a r i e v a n
Stockum.
In 1879 nam hij wegens verandering in zijne godsdienstige overtuiging ontslag
als predikant, om zich te Parijs op de wetenschappelijke studie van het Fransch te
gaan toeleggen. Daarop volgde in 1884 de benoeming tot hoogleeraar in de fransche
taal en letterkunde te Groningen, terwijl hem in 1889 werd opgedragen het
voorzitterschap der commissie voor de fransche acte-examens; in de wijze van
afnemen dier examens zijn door hem belangrijke verbeteringen aangebracht.
Als predikant behoorde hij tot de voorstanders van de ethische richting onder de
modernen. Dat bleek onder meer uit het artikel Godsdienst zonder metaphysica in
Theol. Tijdschr. 1874, uit de voordracht Godsdienstig leven (1875) en uit het
academisch proefschrift Proeve eener kritiek van de leer der goddelijke
Voorzienigheid (1879).
Van 1872-1877 was hij redacteur van het Godsdienstig Album; in 1875 werd hij
mederedacteur, in 1880 hoofdredacteur van Los en Vast, in 1887 is hij opgenomen
in de redactie van de Gids. Zijn geschriften over de romaansche filologie kenmerken
zich evenals zijn letterkundig werk door een zeer verzorgden stijl. De fonetiek was
bijzonder voorwerp zijner belangstelling. In 1877 behoorde hij tot de jury, die een
prijsvraag over een tooneelstuk moest beoordeelen en de Kiesvereeniging van
Stellendijk bekroonde.
Na in 1884 het hoogleeraarsambt te hebben aanvaard met eene rede over La
chaire de français dans une université néerlandaise, sprak hij in 1897 als rector
magnificus over L'âme française. In 1907, dat zijn sterfjaar zou worden, nam hij zijn
ontslag, ten einde in Parijs zich ongestoord aan de studie te kunnen wijden.
Zie: J.J. S a l v e r d a d e G r a v e in Levensb. Letterk. 1908, met bibliografie,
evenwel zonder de artikelen in Leidsch Dagblad, waarvan van Hamel als leidsch
student eenigen tijd redacteur was, en die opstellen voor de Opr. Haarl. Ct., welke
gedurende zijn verblijf te Parijs van 1882-1884 zijn geschreven.
Herderscheê

[Hamelberg, Mr. Hendrik Anthony Lodewijk]
HAMELBERG (Mr. Hendrik Anthony Lodewijk), geb. te Zalt-Bommel 2 Mei 1826,
overl. te Arnhem 30 Sept. 1896, genoot zijne opleiding te Amersfoort, waar zijn
vader een betrekking bij de belastingen bekleedde, eerst op de Nutsschool en later
op het gymnasium bij den rector Dr. J.A.C. van Heusde. 19 April 1844 werd hij
student te Utrecht en volgde daar de lessen in het romeinsche recht, het handelsen
het zeerecht van den beroemden Holtius. Na zijne promotie op stellingen (1 Juli
1853) vertrok hij naar Zuid-Afrika (April 1855) en kwam 24 Dec. in Kaapstad, van
waar hij, 8 Aug. 1856, naar Bloemfontein ging. Daar werd hij 15 Oct. v.d.j. als
advocaat en procureur toegelaten, en was hij tegelijkertijd werkzaam als berichtgever
van het Kaapsche Volksblad, The Friend of The Freestate en de Bloemfontein
Gazette. 7 Febr. 1857 werd hij, nadat hij in Oct. van het vorige jaar, die betrekking
reeds eenigen tijd, had waargenomen, secretaris van den Volksraad en tevens
gekozen in de commissie, die een reglement van orde voor dat lichaam ontwerpen
moest, en van eene andere, die de stedelijke verordening van Bloemfontein moest
gereed maken.
Wegens onaangenaamheden met den staatspresident legde hij die betrekking
12 Aug. 1857 neder, maar werd, 7 Juni 1858, andermaal als zoodanig aangesteld,
nadat hem, in Sept. van het vorige jaar, hetzelfde ambt door de regeering der Z.A.
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hem in de commissie, die de vrijstaatsche belangen behartigen zou bij lord Grey,
den gouverneur der Kaapkolonie, toen deze zijne bemiddeling had aangeboden tot
het bijleggen van de geschillen tusschen den Vrijstaat en het kafferhoofd Mosjeh.
Aan de werkzaamheden dezer commissie, die van 15 tot 29 Sept. te Bloemfontein
bijeen was, nam Hamelberg zulk een belangrijk aandeel, dat de bewoners van
Smithfield, die van de aanvallen van Mosjeh het meest hadden te lijden gehad, hem
na afloop een dankadres aanboden (3 Oct. 1858). In datzelfde jaar (26 Juni) werd
hij te Bloemfontein voor den Volksraad candidaat gesteld, maar niet gekozen, en
eenige maanden later (9 Nov.) aangezocht om den staatspresident, gedurende
diens afwezigheid in Natal, te vervangen, wat hij weigerde. Nog in diezelfde maand
werd hem door twee wijken (Valsche rivier en Rhenoster rivier) een zetel in den
Volksraad aangeboden en werd hij, nadat hij zich voor het eerste district beschikbaar
gesteld had, 7 Dec. 58, gekozen. Met president Brand, wiens verkiezing hij sterk
had bevorderd, beijverde hij zich om de geldmiddelen der republiek in orde te
brengen, eerst door de oprichting van de Vrijstaatsche Bank (1862), die 27 Juni
1877 in de Nationale Bank van den Oranje Vrijstaat, werd omgezet, voorts door het
verbod aan vreemde banken om zich daar te vestigen, dat 12 Mei 1875 werd
ingetrokken en eindelijk door de machtiging aan den staatspresident, tot het in
omloop brengen van papiergeld tot een bedrag van £ 30.000, 11 Juni 1866 tot £
100.000 verhoogd, waarvan jaarlijks £ 6000 moest worden ingelost. 26 Febr. 1866
nam Hamelberg, die intusschen, van 1 Sept. 1860 tot 11 April 1861 als waarnemend
staatsprocureur had dienst gedaan, en 22 Jan. 1864, voor Bethulie, opnieuw in den
Volksraad gekozen was, zitting in den Uitvoerenden Raad en hielp, in Maart 1866,
den vrede sluiten met de Basuto-kaffers, terwijl hij, toen de oorlog in 1869 opnieuw
uitgebroken was, groot aandeel had in het tot stand komen der ‘commissie van
Aliwal North’, 12 Febr. 1869, waardoor de Vrijstaat van den overlast dezer stammen
voor goed werd bevrijd.
28 April 1871 keerde Hamelberg naar Europa terug en ontving van den Volksraad
12 Mei een dankbetuiging voor hetgeen hij in het belang van het land had verricht.
Hij vestigde zich toen te Arnhem, en werd 4 Juli 1871 aangesteld als diplomatiek
gevolmachtigde van den Vrijstaat bij de regeeringen van Engeland, Duitschland,
Rusland, Nederland en de Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Als zoodanig
deed hij veel voor het goed recht van den Vrijstaat op de diamantvelden en trachtte
hij aan de belgische industrie in Zuid-Afrika vasten voet te verschaffen, terwijl hij,
gedurende de eerste annexatie van de Zuid Afrikaansche Republiek, ook voor dat
land de belangen behartigde, zoodat hij, na de teruggave, aangezocht werd, om
daar als staatsprocureur op te treden (2 April 1884).
16 Juli 1860 huwde hij mejufvr. D o r c a s L u c a s uit Grahamsstad, die in het
begin van Januari 1879 te Arnhem overleed en geene kinderen naliet.
Zie: H.P.N. M u l l e r , Oude Tijden in den Oranje Vrijstaat; Zuid-Afrikaansche Post
o

van 26 Sept. 1907 n . 39.
de Savornin Lohman

[Hamelberg, Hendrik Antonie]
HAMELBERG (Hendrik Antonie), geb. 12 Jan. 1792 te Amsterdam en overl. 5 Oct.
1852 te Brussel, was achtereenvolgens secondant op een instituut te Vollenhoven,
kostschoolhouder te Zalt-Bommel (1822-26), docent in de wis- en natuurk.,
aardrijkskunde, geschiedenis en moderne talen a.d.
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latijnsche scholen te Amersfoort (1826-38), arrondiss.-ijker voor maten en gewichten
aldaar en schoolopziener in 't 3de district der prov. Utrecht. In 't bezit van den eersten
onderwijzersrang met aanteekeningen voor de nieuwe talen, werd hij om zijn
bekwaamheid algemeen geroemd. Hij was redacteur of medewerker aan
verschillende tijdschriften (de Rozestruik, Europa, het Tijdschrift voor
schoolonderwijzers, Letterlievend Maandschrift, enz.) en schreef eenige in zijn tijd
veel gebruikte schoolboeken, waaronder: Inleiding tot de Fransche taal; leesen
vertaalboek, 2 stukjes (1836 en 37); Syntaxische regelen der Fransche taal,
opgehelderd door voorbeelden en gevolgd door een verzameling opstellen ter
toepassing, 3 st. (1844-48); Hoogduitsche spraakkunst voor Nederlanders (1837;
2de dr. 1841); Original text of the collection of instructive and amusing pieces, to
be translated into English (1843) en Verzameling van stukken ter vertaling in het
Engelsch; met een woordenboekje (1843). Bovendien een oproep Aan de
Nederlanders, bij gelegenheid van het ‘Te wapen!’ huns konings (1830) en Doe wel
en zie niet om! (1851). Voorts Reizen in Engeland en Wallis, naar 't Hoogduitsch
van J.G. K o h l (1846; 3 dln.).
Zie: Bijdr. Ned. gymnasiën 1852, 52-61.
Zuidema

[Hamelen, Gerardus Joannes van]
HAMELEN (Gerardus Joannes v a n ), geb. te Zwolle 28 Febr. 1817, overl. te Assen
29 Sept. 1868. Hij werd priester gewijd 7 Nov. 1841 te 's Heerenberg en was sinds
1839 leeraar aan het college te Katwijk. In 1841 werd hij kapelaan in Wijhe en Raalte;
28 Sept. 1845 professor aan het seminarie te Warmond, 31 Dec. 1853 pastoor te
Assen. Hij schreef in de Godsdienstvriend XCII, 129 vlg.: ‘De hervorming in Drenthe’.
o

Zie: Kerkelijke Courant K.N.S. 1868 n . 617, 619, 622; Studiën. Tijdschr. voor
godsd. wetenschap en letteren LXXV, 67.
van der Heijden

[Hamokar]
HAMOKAR, overl. 28 Aug. (volgens anderen: 27 Nov.) 806, bisschop van Utrecht
790-806, was een Fries, volgens sommigen een Angelsaks van oorsprong. Zijn
naam luidt ook: H a r m a c k e r , H a r m a c a r u s en E r w a c h t e r u s . Men roemt
hem als ‘een godvruchtig en bezadigd man en een ijverig geloofsverkondiger’,
weshalve zijn mede-kanunniken te Utrecht hem tot bisschop verkozen. De oorkonden
zwijgen over hem. Maar een vage overlevering zegt, dat hij een der eerste heeren
van de Haar bij Vleuten met dit perceel zou hebben begiftigd, onder verplichting het
te versterken, m.a.w. er een burcht van te maken tot bescherming der rechten van
den utrechtschen bisschop. Hamokar werd, evenals zijne voorgangers, in
Oudmunster te Utrecht begraven.
Zie: J. d e B e k a , Chronicon (Ultraj. 1643) 21; W. H e d a , Historia 43; Batavia
sacra (Bruxellis 1714) I, 97; Ned. Archievenblad XX (1911) 28.
Brom

[Hamont, Albertus van]
HAMONT (Albertus v a n ), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Hamont (België) of
omstreken, overl. hoogstwaarschijnlijk te 's Hertogenbosch ± 1482, eerste prior van
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het kruisheerenklooster aldaar. Oorspronkelijk was dit het klooster der Bogarden,
van wie de meerderheid in 1466 tot de orde der Kruisheeren overging. Spoedig
echter moesten zich de Kruisheeren afscheiden van de in het klooster gebleven
Bogarden en vestigden zich 7 Dec. 1467 voorloopig in een huis in den Mortel en in
1470 op de plaats, waar zij kort daarna hun klooster, later tevens de kerk van de H.
Catharina, bouwden. Bij de belegering
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der stad in 1629 werd het klooster verwoest en werden de Kruisheeren verjaagd.
Zij zochten eerst een toevlucht te Schijndel, vervolgens te Uden, in het vrije land
van Ravenstein, waar zij zich - in het geheel nog 10 priesters - omstreeks 1650 voor
goed vestigden onder het bestuur van J o a n n e s A r n o l d s , die, sinds 1644 prior
der 's Hertogenbossche Kruisheeren, aldus eerste prior werd van het klooster te
Uden, waar hij 5 Mrt. 1662 overleed en in de parochiekerk werd begraven.
Vgl. C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) II, 321 vv.,
328, 332, 336, 339, 343; W. M o l i u s , Annales civitatis Buscoducensis 40, 43; B.
E v e r s w i j n , B. L o e f f e n J.v. B a l e n , Hist. Chronol. Oppidi de Buscoducis 29,
41 (beide laatste hss. in de biblioth. v.h. Provinc. Gen. van N. Brab.).
Brandsma

[Haps, Peter van]
HAPS (Peter v a n ), uit een oud nijmeegsch burgergeslacht, werd 13 April 1648 als
student in de rechten aan de harderwijksche hoogeschool ingeschreven, en op 21
Juli van dat zelfde jaar besloot de nijmeegsche raad hem een gratificatie van ƒ 18
te vereeren, ‘voor de dedicatie en presentatie van zijn theses’. Uit een raadsbesluit
van 8 Dec. 1652 blijkt dat hij J.U.D. was. Twee geschriften zijn van hem bekend,
beide producten uit zijn jeugd, van welke de bibliotheek van het British Museum
een, waarschijnlijk uniek, exemplaar bezit.
De titels luiden: Lof ter eeren van de stadt Nieumegen. Hier is bij-ghevoecht den
Nieumeegschen maechdekrans. Aan het einde: Nieumegens Danckbaerheyt tegens
den hoochgeleerden, wijt vermaarden Joh. Smith [Smetius], bedienaer des
goddelijcken woordts tot Nieumegen (1646); Hollants Vree-tooneel of Blij-Eynt Spul;
op den sin van B'thont lang uure; gherijmpt over den besloten Vreed tot Munster,
den 30/20 der maent Januari 1648 (Nijm. 1648); voor het presenteeren van deze
comedie werd hem door den Raad een ‘vereeringh’ van ƒ 15 toegelegd. Verder:
Oratiuncula de juventute principum non aspernanda, dicta Batavorum oppidi scu
Neomagi Geldriae, die 26 Novembris 1650. (Noviomagi 1651). Van Haps was
gehuwd met A n n a M a r i a v a n A k e n .
van Schevichaven

[Haps, Peter Willem van]
HAPS (Peter Willem v a n ), misschien verwant met den voorgaande, doch komt
niet voor in de nijmeegsche doopboeken. Hij was een niet overdienstelijk dichter
en schrijver van tooneelstukken, waarvan sommigen opgang maakten.
Hij gaf de volgende stukken uit: Het huwelijk door list (Amst. 1694); Sophonisba.
Treuerspel (Amst. 1693; 1714; 1733); Het zevende schimpdicht van Juvenalis
nagevolgd en op onze tijden toegepast (Amst. 1699); De mansmoer, Kluchtspel
(Amst. 1699; 1714;1762); Brieven van minnaars en minnaressen (Amst. 1699; 1762;
Verliefde Brechtje, kluchtspel (Amst. 1705; 1720; 1786). Sommigen dezer werkjes
zijn versierd met platen van Romein de Hooghe en A. Schoonebeck.
In de voorrede van de vert. van Juvenalis en de Brieven onderteekent hij zich P.
van Haps, zoodat deze 2 misschien van den voorg. zijn.
van Schevichaven

[Hartman, Hermanus Gerardus]
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HARTMAN (Hermanus Gerardus), Jacz., gemeentesecretaris te Goes, geb. 6 Mei
1831 te Breda en overl. 30 Mei 1894 in eerstgenoemde stad. Opgeleid voor
onderwijzer, kwam hij door familieomstandigheden op lateren leeftijd ter boekdrukkerij
van Blussé en van Braam te Dordrecht, waar hij zich in zijn vrije uren op de kennis
der gemeente-administratie toelegde. Van 1853-56
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werkte hij op de secretarie te Lekkerkerk. In 1856 werd hij secretaris van het
protestantsche landbouwopvoedingsgesticht te Montfoort; 3 jaar later secretaris der
gemeente Fijnaard en Heiningen in Noord-Brab.; in 1862 secretaris van Lochem
en 1 Jan. 1869 secret. van Goes, in welke laatste stad hij zich tevens bezig hield
met de opleiding van jongelieden in de kennis van administratief recht. 17 Febr.
1852 was Hartman gehuwd met M a r i a d e M u n c k , die hem 2 zonen en eene
dochter schonk.
Van zijn talrijke geschriften noemen we: Enschedé's ontstaan, bloei en
verwoesting. Een geschiedkundige schets. Met plattegrond (1862); Geschiedenis
der broederschap van het gemeene leven (1867); Bestuur en administratie der
gemeente in Nederland, 3 dln. (1868; 2de dr. 1892); Staatsrecht en staatsinrichting
van Nederland (1873; 2de dr. 1891); Periodieke werkzaamheden voor
gemeentebesturen (1881; 2de dr. 1892); Voorschriften nopens de bevolkingsregisters
naar de Kon. besluiten van 27 Juli 1887. Met toelichtingen (1887; 2de dr. 1891);
Van de Veluwe en uit den Achterhoek in vroegere tijden (1889) en Het
gemeentewezen in Nederland en België (1892). Verder was hij vroeger en later
redacteur van het tijdschrift Nieuwenhuyzen (1855), van de Stem uit Montfoort
(1856), van de Apeldoornsche Courant (1862) en van het jaarboekje Erica, en
hoofdredacteur van het Tijdschrift ter beoefening van het administratief recht. Ook
bewerkte hij den 3den druk van C.E. V a i l l a n t 's Handboek voor den ambtenaar
van den Burgerlijken stand (1893) en bezorgde hij een uitgave van de Wet op het
lager onderwijs en van die op de Leerplicht; beide met aanteekeningen (1894). In
verschillende tijdschriften (Lectuur voor de huiskamer, Europa, Ned. Magazijn enz.)
schreef Hartman onder het pseudoniem H. v a n d e V e l u w e .
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen I, 337.
Zuidema

[Hartog, Willem de]
HARTOG (Willem d e ), directeur der H.B.S. te Nijmegen, 15 Juni 1833 te Valburg
in de Betuwe geb. en 20 Nov. 1902 ald. overl. Zijn vader was burgemeester der
gemeente Valburg. Na op de kostschool van het naburige Elst zijn opleiding voor
de Mil. Academie te hebben ontvangen, werd hij te Breda tot officier der infanterie
gevormd en diende het leger tot 1865, toen hij den militairen dienst verliet en op
aanbeveling van den toenmaligen inspecteur bij het M.O., J. Bosscha, benoemd
werd tot directeur der in dat jaar opgerichte H.B.S. en B.A.S. te Nijmegen. De vakken,
die hij hier onderwees, waren wiskunde en rechtlijnig teekenen. En als directeur èn
als leeraar bezat de H. groote verdiensten. Tot 1901 nam hij zijn betrekking met
den grootsten ijver waar; toen vroeg hij zijn eervol ontslag en ontving van den Raad
der gemeente Nijmegen bovendien, als erkentenis voor bewezen diensten, een
gratificatie in geld, daar er destijds nog geen behoorlijke pensioenverordening
bestond. Behalve een paar brochures op het onderwijs aan de Mil. academie
betrekking hebbende (De reorganisatie van de Kon. Mil. Academie en Het
toelatingsexamen voor de Mil. Academie en de Wet op het M.O., beide in 1867),
heeft de Hartog geen geschriften nagelaten.
Zuidema

[Hartogh Heijs van Zouteveen, Mr. Dr. Hermanus]
HARTOGH HEIJS VAN ZOUTEVEEN (Mr. Dr. Hermanus), oudste zoon van Mr.
S a m u e l H a r t o g h H e i j s , hoogheemraad van Delfland (geb. te Delft 24 Dec.
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1808, overl. aldaar 23 Dec. 1878) en E l i s a b e t h P e t r o n e l l a J o s i n a
H o e k w a t e r (geb. aldaar 3 Nov. 1809, overl. 24 Juli 1855), werd geboren te Delft
13 Febr.
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1841, huwde te Smilde 12 Apr. 1866 met M a r i a E l i s a b e t h v a n d e r V e e n
en overl. te Assen 1 Juni 1891.
Na het doorloopen van het delftsch gymnasium promoveerde hij te Leiden 8 Nov.
1864 tot doctor in de beide rechten op een proefschrift: Bijdragen tot de Statistiek
van Drente en daarna, 13 Nov. 1866, tot doctor in de wis- en natuurkunde op een
proefschrift: De methoden tot synthesis der organische lichamen, welk proefschrift
tevens het met goud bekroonde antwoord was op een prijsvraag, uitgeschreven
door de groningsche hoogeschool. Na van 1864-1866 aan verschillende inrichtingen
voor onderwijs te Leiden les gegeven te hebben, werd hij tot leeraar aan een H.B.S.
te 's Gravenhage benoemd, welke betrekking hij spoedig verwisselde met het
lectoraat in de zoölogie aan de leidsche hoogeschool (1867). Het feit, dat hij hier
bij de vervulling eener vacature van hoogleeraar werd voorbijgegaan, deed hem
ontslag nemen, en, na het doen van eenige groote reizen (1869 naar Egypte, 1872
naar Californië) vestigde hij zich te Assen, alwaar hij zijn tijd verdeelde tusschen
zijn veel omvattende studiën, het bekleeden van verschillende openbare betrekkingen
en het uitoefenen van het practisch landbouwbedrijf.
Zijn universeele geest, die behoefte had het geheele veld der natuurwetenschap
te overzien, maakte hem tot een polyhistor en zijn wijsgeerige aanleg bracht hem
er toe die resultaten der natuurwetenschap ook toe te passen op maatschappelijke
en geestelijke verschijnselen, ook al kwam hij daarbij in botsing met wat traditie en
overlevering hem tot dan hadden geleerd. De encyclopaedische kennis, die hij zich
verwierf, gebruikte H.H.v.Z. in de allereerste plaats, om zijn landgenooten met al,
wat het buitenland op zijn gebied aan voortreffelijks bood, bekend te maken, door
het op een zoodanige wijze te vertalen, dat het bijna geheel voor een zelfstandig
werk kon doorgaan. Zoo verschenen achtereenvolgens: Overzicht der Petrographie
(1868); De voorhistorische Mensch in Europa (1869); Lichtbeelden naar de Natuur
(1874); De grondbegrippen der hedendaagsche natuurwetenschap (1875); de
Aardschors en hare gedaanteveranderingen (1876); Worden en vergaan (1877).
Daarnaast zagen nog zelfstandige werken enz. het licht als: Handboek der
Mineralogie (1869); Eenige hoogtemetingen in onze duinen in Staatkundig en
Staathuishoudk. Jaarboekje, 1869; Note sur l'étendue superficielle occupée en
Néerlande par les dépots des différentes formations géologiques in Archives
néerlandaises d. Sciences exactes et naturelles IV (1869); Nouveaux résultats de
mésures par le planimètre polaire d'Amsterdam, ibid. V (1870); Geologie van
Nederland afgedrukt in: Algemeene Statistiek van Nederland I (Leiden 1870); het
Diluvium van de Nederlandsch-Noordduitsche vlakte in Isis, 1881 enz.
Meer nog dan door deze werken, heeft H.H.v.Z. zich een grooten naam verworven
als de onvermoeide kampioen voor de denkbeelden van Charles Darwin. De
uitnemende bewerking, die hij van nagenoeg alle geschriften van dezen grooten
bioloog gaf (reeds in 1872 verscheen de bewerking van The descent of Man,
gelijktijdig met de eerste engelsche uitgave), heeft ontzaglijk veel bijgedragen tot
een ruimere verspreiding van diens denkbeelden.
Tegenover deze feiten blijft het onverklaarbaar, hoe de redactie van het (thans
niet meer bestaande) Album der Natuur bij den dood van T.C. Winkler dezen de
eer gaf, ten onzent ‘de afstammingsleer ingevoerd te hebben’, een eer,
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die uitsluitend H.H.v.Z. toekomt. Winkler vertaalde (dus niet bewerkte) slechts één
geschrift, nl. the Origin of Species, H.H.v.Z. bewerkte alle en van de uitgebreide
aant., die deze er aan toevoegde, heeft zelfs Darwin nog een nuttig gebruik kunnen
maken (Vgl. Album der Natuur, 1897, 321; 1898, 321 en de biografie van H. Peypers
beneden aangehaald).
Stoutmoedig en consequent als H.H.v.Z. was, deinsde hij er niet alleen niet voor
terug Darwin's denkbeelden in lezingen en voordrachten bekend te maken, maar
paste hij die ook toe op de heerschende godsdienstige en wijsgeerige denkbeelden
van zijn tijd, hetgeen hem nog veel meer den haat en de verbittering van vele
andersdenkende landgenooten op den hals haalde.
Zóó verschenen: Feiten en theorien uit de natuurwetenschappelijke wereld (1874);
De invloed der geloofsbelijdenis op de beschaving (1875); Geloofsbelijdenis van
een hedendaagsch Natuuronderzoeker (1878); De strijd der wetenschap (1879);
Over den oorsprong der godsdienstige denkbeelden van een evolutionistisch
standpunt (1883); De vooroordeelen der Menschheid (1883).
De uitvoerige en belangrijke briefwisseling, die H.H.v.Z. met de beroemde
geleerden van zijn tijd onderhield (z.a. met A. de Reville, G. Mortillet, Ch. Darwin,
F. Darwin, G. Romanes, C. Vogt, J. Moleschott enz.) is helaas voor het grootste
deel verdwenen; enkele aan P. Harting gerichte brieven vindt men in de
collectie-Harting op de leidsche bibliotheek.
Een niet overal even nauwkeurig biografie van de hand van H. P e y p e r s vindt
men n de Levensbcr. Letterk. 1894, 314; vgl. daarnaast de Dageraad 1894/95, 289.
van Baren

[Hasselt, Anne Karel Philip Frederik Robert van]
HASSELT (Anne Karel Philip Frederik Robert v a n ), geb. te Brummen 8 Aug. 1839,
overl. aldaar 10 Oct. 1908, was de zoon van Mr. J.F.B. v a n H a s s e l t , lid van
Gedeputeerde Staten van Gelderland, en jkvr. M.L. H o e u f f t . Hij ontving zijne
opleiding aan het gymnasium te Zutfen, aan hetwelk toen eene tweede afdeeling,
waar geene klassieke talen geleerd werden, verbonden was. Van 1856 tot 1861
studeerde hij aan de delftsche academie en hij verwierf aldaar in laatstgenoemd
jaar het diploma van civiel-ingenieur.
Na als buitengewoon opzichter en opzichter 5e klasse bij den aanleg der
Staatsspoorwegen te Zutfen, in het bijzonder bij den bouw der brug over den IJsel,
werkzaam geweest te zijn, werd hij 1 Apr. 1863 tot adjunct-ingenieur en 14 Aug.
1866 tot sectie-ingenieur bij dien aanleg benoemd. Als adjunct-ingenieur was hij ter
standplaats Heerenveen belast met den aanleg der lijn Heerenveen - Leeuwarden,
als sectie-ingenieur te Dordrecht (eenigen tijd te Rotterdam) met de sectie Rotterdam
- Dordrecht, waartoe de bruggen bij die steden behoorden.
Niet alleen, dat van Hasselt een volijverig ingenieur was, met wien zijn chef
Michaëlis uitermate ingenomen was en die zeer veel werkte, ook was hij bekend
wegens zijn practischen blik. Geen wonder, dat toen men bij de Hollandsche IJzeren
Spoorwegmaatschappij een uitstekend, voortvarend ingenieur zocht, de aandacht
op van Hasselt gevestigd werd.
Op 14 Juli 1873 trad hij ter standplaats Hilversum als eerstaanwezend ingenieur
in dienst dier maatschappij. Hij werd belast met de leiding van den aanleg van den
Oosterspoorweg, loopende van Amsterdam over Amersfoort en Zutfen naar
Winterswijk, met zijtak van Hilversum naar
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Utrecht. De lijnen tot Amersfoort en Utrecht kwamen in 1874, die tot Zutfen in 1876
gereed; de lijn tot Winterswijk in 1881. Intusschen werd van Hasselt in 1876 ter
standplaats Amsterdam tot ingenieur-adviseur, met ingang van 1 Jan. 1878 tot
ingenieur van den weg en eindelijk met 1 Sept. 1881 tot chef der exploitatie benoemd.
Was hij als ingenieur voor den aanleg steeds tot groote tevredenheid zijner
superieuren werkzaam geweest, als administrateur was hij wellicht nog meer op
zijne plaats. Zijne werkzaamheid was in de eerste jaren vooral groot te Amsterdam,
waar de spoorweg met de beide reeds aldaar aanwezige spoorwegen en met het
Noordzeekanaal in aansluiting gebracht moest worden.
Met 1 Juni 1883 werd van Hasselt administrateur, en sedert berustte de eigenlijke
leiding van het geheele spoorwegbedrijf zijner maatschappij op hem. In de
vergadering dier maatschappij van 26 Juni 1893 werd van Hasselt lid van den raad
van administratie, en door dezen, uit 5 leden bestaanden raad werd hij tot
gedelegeerd lid benoemd, zoodat hij van toen af de teugels van het bewind van den
spoorweg zoo goed als geheel in handen had.
De Hollandsche Spoorweg had geene aansluiting aan België, en evenmin eene
behoorlijke aan Duitschland; de lijnen, die van Winterswijk uitgingen, waren bijna
uitsluitend voor het vervoer van steenkolen ingericht. Van Hasselt was er voortdurend
op bedacht, het net zijner maatschappij uit te breiden. In 1884 werd na heftigen
strijd met de Exploitatie-Maatschappij het geldersch-overijselsche lokaalspoorwegnet
verkregen, in 1888 de lijnen der Kon. Ned. Lokaalspoorwegen. De Hollandsche
Maatschappij maakte zich meester van een groot aantal aandeelen der
spoorwegmaatschappij Nijmegen - Kleef, en hierdoor werd de regeering genoopt,
haar het medegebruik der lijn Kesteren - Nijmegen te geven, terwijl zij de lijn
Amersfoort - Kesteren reeds exploiteerde. Hierdoor was Amsterdam ook door den
Hollandschen Spoorweg aan het duitsche spoorwegnet aangesloten.
In 1890 kwamen met medewerking van van Hasselt de spoorwegovereenkomsten
tot stand, waarbij de Nederlandsche Rijnspoorweg in handen van den staat overging,
en de exploitatie der staatsspoorwegen verdeeld werd onder de bovengenoemde
Expl.-Mij. en de Hollandsche Spoorwegmaatschappij.
Intusschen legde van Hasselt zich, behalve op het beheer zijner maatschappij,
toe op de verbetering der amsterdamsche scheepvaart. Zijne woonplaats vooruit
te brengen was zijn toeleg, en hij is daarin, zoover dit mogelijk was, uitstekend
geslaagd. In 1885 richtte hij de Hollandsche Stoombootmij. op, welke geregelde
vaarten op Londen ten doel had, en in 1887 werd hij commissaris van de
Stoomvaartmaatschappij Nederland. Hij wist gedaan te krijgen, dat de vrachten van
verschillende buitenlandsche havens op Amsterdam gelijk werden gesteld aan die
op Rotterdam. Ook voor de vaart van Amsterdam naar den Boven-Rijn werden door
hem in 1885 en 1887 twee maatschappijen opgericht. Eindelijk werd in 1899 met
zijne medewerking eene stoomvaartmaatschappij op Zuid-Amerika gesticht. In 1893
sloot de maatschappij naar aanleiding van de voltooiing der lijn Rotterdam-Hoek
van Holland eene overeenkomst met de Great Eastern Railway-Company tot
aansluiting der lijn Rotterdam - Harwich aan genoemde spoorweglijn te Hoek van
Holland. Toen in 1899 de ceintuurbaan om Rotterdam gereed was, konden
spoortreinen van de Holl.
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Maatsch. de reizigers van Kleef over Nijmegen en Dordrecht direct naar den Hoek
van Holland overbrengen, waarmede voor het verkeer tusschen Engeland en een
groot deel van het vaste land een groot voordeel bereikt werd. In den aanvang
daalde het aantal passagiers van de lijn Zeeland sterk, doch door de uitbreiding van
het verkeer is dit later weder ingehaald. In 1903 wist van Hasselt te bewerken, dat
de verbindingen van Noord-Duitschland met Vlissingen en met den Hoek van Holland
door Duitschland op gelijken voet behandeld werden. Nu kon de lijn Osnabrück Rheine - Salzbergen - Almelo - Amersfoort - Utrecht - Rotterdam - Hoek van Holland
aan de bedoeling gaan beantwoorden. Later kon ook de Batavier-lijn aan eene halte
even oostwaarts van het station Hoek van Holland bereikt worden.
Veel moeite heeft van Hasselt in 1897 gedaan om de voor zijne maatschappij
nadeelige gevolgen eener regeling met België, waardoor het goederenverkeer
tusschen dat land en ons land hoofdzakelijk aan de Expl.-Mij. in handen gespeeld
werd, op te heffen; het gevolg van zijn streven was eene overeenkomst, waarbij
bepaald werd, dat het tarief voor goederen over Baarle-Nassau gelijk zou zijn aan
dat over Rozendaal.
In 1898 verkreeg de Holl. Mij. de exploitatie der nieuwe lijn Alkmaar - Hoorn; zij
maakte hiervan gebruik om het verkeer van Zuid-Holland naar Friesland over Alkmaar
te leiden. Het goederenverkeer breidde zich zoodanig uit, dat daarvoor afzonderlijke
stoomponten tusschen Stavoren en Enkhuizen in dienst gesteld werden. Toen in
1905 een aantal lokaalspoorlijnen in Noordelijk Friesland door zijne maatschappij
werden overgenomen, kwam een derde stoompont in de vaart.
Intusschen stonden voor de maatschappij gevaarlijke concurrenten op. In de
eerste plaats de ingenieur T. Sanders, die in 1898 concessie bekwam voor eene
electrische lijn Amsterdam-Haarlem, terwijl eene door hem opgerichte maatschappij
een lokaalspoorwegnet in de gemeente Haarlemmermeer en omstreken ontwierp.
In 1899 werd verder door de ingenieurs N.J. Beversen en jhr. J. van Heurn concessie
verkregen voor eene electrische lijn Rotterdam - Scheveningen met zijtak naar 's
Gravenhage, welke lijn aan de Zuidhollandsche Electrische Mij. werd overgedragen.
In 1901 kocht de Hollandsche Spoorwegmaatschappij de aandeelen van beide
maatschappijen, en de laatstgenoemde zoowel als de lijn Amsterdam - Haarlem
worden door haar geëxploiteerd, terwijl de lijnen door en nabij Haarlemmermeer 3
Aug. 1912 geopend werden.
Op het laatst van van Hasselt's leven teekende hij nog hevig protest aan tegen
concessiën, van regeeringswege verleend voor electrische spoorwegen van
Amsterdam naar de Zaanstreek en naar het Gooiland. In de
spoorwegovereenkomsten van 1890 toch werd bepaald, dat alle wijzigingen en
uitbreidingen, die noodig zijn, door de maatschappijen zullen worden uitgevoerd en
betaald, en dat die haar bij eventuëele naasting zullen worden vergoed zonder
bijberekening van rente. Dit is aan de eene zijde voor de maatschappijen een nadeel,
daar zij elk telken jare voor eenige millioenen hieraan besteden zonder dat het
bekend is, wanneer die sommen gerestitueerd zullen worden. Aan den anderen
kant wordt het voor den staat langzamerhand ondoenlijk, de bij de naasting noodige
millioenentallen te vinden. Daar alsdan bovendien vele der werken weder door
ouderdom minder bruikbaar zullen zijn, zal, als de naasting niet binnen vrij korten
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tijd geschiedt, het voordeel toch nog bij de maatschappijen zijn.
Toen in 1901 de ongevallenwet tot stand kwam, werd door van Hasselt met
anderen de Centrale werkgevers-risico-bank opgericht, van welke men zich
voorstelde, dat zij in deze eene gunstige werking zou uitoefenen.
Zeer moeilijke dagen heeft hij gehad tijdens de spoorwegstakingen in 1903. Er
was wel reeds lang een slechte geest onder vele arbeiders zijner maatschappij,
maar het was geheel incidenteel, doordat de amsterdamsche bootwerkers een
conflict met hunne werkgevers, de Veemen, hadden en deze ook goederen aan
den spoorweg te ontleenen en aan den spoorweg te bezorgen hadden; deze
goederen waren ‘besmet’, d.i. afkomstig van volgens de werklieden niet welgezinde
werkgevers, en daardoor werd volgens de arbeiderslogica ook de maatschappij,
die ze wilde afgeven en aannemen, besmet. De Maatschappij gaf, nadat de Veemen
verklaard hadden, van haar niets meer te zullen eischen, toe. De regeering, die zich
eerst buiten de zaak gehouden had, besloot nu, door wettelijke maatregelen herhaling
eener zoo ongemotiveerde staking te voorkomen, en na de indiening van de
betrekkelijke wetsontwerpen brak opnieuw eene staking uit, die van Hasselt en de
regeering voorbereid vond. Er werd, ook met behulp van goedgezinde arbeiders,
gezorgd, dat bijna alle treinen konden blijven loopen, en de maatschappij was in
staat, de stakers te sommeeren, zich binnen 24 uren aan te melden. Eenige
duizenden, die hieraan niet voldeden, zijn niet weder in dienst genomen.
In 1907 deed van Hasselt eene reis naar de Vereenigde Staten; hij had gemeend,
als de groote spoorwegman uit ons door de Amerikanen zoo geliefd land, daar
vriendelijk ontvangen te worden, maar men vroeg hem: ‘how many miles have you?’
Op zijn antwoord keerde men zich, waar een Harriman er 100 maal zooveel had,
af van iemand, die zoo weinig mijlen beheerde.
Bij besluit der aandeelhouders van 15 Maart 1907 werd van Hasselt van zijn
gedelegeerd lidmaatschap van den raad van beheer ontslagen, hoewel hij lid bleef.
Hij ging zich toen vestigen op het, reeds aan zijn vader behoord hebbend, buitengoed
Empe onder Brummen. Slechts 1 jaar mocht hij van de (betrekkelijke) rust aldaar
genieten.
Van Hasselt is lid van verscheidene door regeeringslichamen ingestelde
commissiën geweest; overal werden zijn heldere blik en zijne groote ervaring
gewaardeerd. Die commissiën waren: eene door den minister van waterstaat enz.
benoemde commissie tot onderzoek van hetgeen er gedaan behoorde te worden
tot herstel van den westelijken viaduct te Amsterdam, welks muren verzakt en sterk
uit het lood geraakt waren (het rapport werd in 1889 uitgebracht); eene door de
Kamer van Koophandel te Amsterdam ingesteld tot het maken van een ontwerp
voor de havenen transito-inrichtingen aldaar (rapport van 1891); eene door hetzelfde
lichaam ingesteld over wat aan het Noordzeekanaal te verbeteren was in het belang
van den amsterdamschen handel (rapport van 1895); eene door den gemeenteraad
van Amsterdam ingesteld om na te gaan, op welke wijze de noordelijke oever van
het Y, die toen onbewoond was, het best benut zou kunnen worden (rapport van
1903). Verder was hij nog van 1902 tot 1907 lid van den mijnraad. Hij ondersteunde
met zijne groote ervaring verschillende tramwegondernemers: bij de regeling
tusschen de Haagsche Tramwegmaatschappij en de
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gemeente 's Gravenhage was hij de raadsman der eerste, evenzoo was hij dit van
de Rotterdamsche Tramwegmaatschappij bij hare geslaagde pogingen om met
groote subsidiën de zuidhollandsche en eenige zeeuwsche eilanden van tramwegen
te voorzien.
Van Hasselt huwde 10 Nov. 1870 A n n a A l e i d a H o u w i n k , bij wie hij 2 zonen
en 1 dochter had.
Men heeft van hem: eenige afleveringen van de Waterbouwkunde van N.H.
H e n k e t c.a. over spoorwegen, gedeeltelijk in samenwerking met F.M. v a n V e e n
('s Grav. 1886 en vlg. jaren); Levensbeschrijving van W.K.M. Vrolik, in Ingenieur
1904, 557 vlgg.
Zie levensbeschr. met portret, door N.H. N i e r s t r a s z in Mannen en vrouwen
van beteekenis XL, afl. 8, (Haarl. 1910). Dit stuk werd, daar er te veel personaliteiten
in voorkwamen, door het Kon. Inst. v. Ing. geweigerd; R.P.J. T u t e i n N o l t h e n i u s ,
Spoorwegkoning, in de Gids van 1910, II, 315.
Ramaer

[Hasselt, Hendrikus Petrus Antonius van]
HASSELT (Hendrikus Petrus Antonius v a n ), Ord. S. Crucis, geb. 5 Oct. 1861 te
Rotterdam, overl. 11 Mei 1905 te Maaseyck (België); in 1887 trad hij in de orde der
Kruisheeren en werd 15 Aug. 1893 te Utrecht priester gewijd; sinds 1896 was hij
rector van het gymnasium der Kruisheeren te Maaseyck, tot welks wederopbloei hij
veel heeft bijgedragen. Bijzondere verdienste verwierf hij zich door zijn arbeid op
het gebied der geschiedenis, meer in het bijzonder nog van de geschiedenis zijner
orde. Artikelen van zijn hand verschenen o.a. in de Maasgouw, in l' Ancien Pays de
Looz, Tablettes mensuelles illustrées concernant l'histoire et l'archéologie du
Limbourg; in de Publications de la Société historique et archéologique du duché de
Limbourg XXXIX (1903) een waardevolle bijdrage: Geschiedenis van het klooster
der Kruisheeren te Maastricht 1437-1797, eindelijk na zijn dood een studie over het
Klooster der Kruisheeren te Wickrath (Rijnprovincie) in Geschiedkundige Bladen II
(1906) 17 v.v., terwijl nog tal van belangrijke navorschingen op uitgave wachten.
Vgl.: Geschiedkundige Bladen II (1906) 15.
Brandsma

[Haverkamp, Johannes]
HAVERKAMP (Johannes), leefde in de eerste helft van de 18e eeuw te Amsterdam
en is bekend als schrijver van tooneelstukken en van geschiedkundige werken.
Denkelijk heeft hij behoord tot het genootschap ‘Constantia et labore’; in de voorrede
van zijn Geta vindt men een toespeling op P.A. d e H u i b e r t (zie op die naam in
dit deel), den bestrijder van deze vereeniging.
H.'s tooneelstukken dragen, met uitzondering van Geta (dat alleen de letters J.H.
onder de voorrede heeft), zijn naam op het titelblad of onder de opdracht en zijn
verschenen (ook de herdrukken) te Amsterdam. ‘Myn oudste papiere kint’ is: Clotilde,
treurspel. Gevolgd naar het Fransch van B o y e r (1732); ‘het handschrift van dit
treurspel omtrent twintig jaaren vermist (en) mij vóór eenige dagen toevallig wederom
in handen gekomen’ (volgens de voorrede) is dus c. 1712 opgesteld. Toch noemt
H. ‘myn eersteling’ - hij bedoelt dus het stuk dan 't eerst het licht zag - De dood van
Nero, treurspel (1709, 1720), ‘na 't fransche gedicht’, nl. n.N. d e P é c h a n t r é , La
mort de Néron. Verder ken ik: Sertorius, treurspel, gevolgd naar .... P. C o r n e i l l e
(1722). Van Geta, of de broedermoord van Antoninus, treurspel (1713, 1735)
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Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

552
eindigt met de woorden: ‘Einde der vyf tooneelen die K. Lescailje gemaakt heeft:
het overige is door .... J. Haverkamp berymt’. Bij Brutus, treurspel, gevolgt naar
V o l t a i r e (1736, 1752, 1753, 1785) zijn te vermelden: Brief van een' Rotterdammer
.... ter gelegenheid van de vertooning der vertaling van Brutus .... d.J. Haverkamp,
waarin het oneindig onderscheid tusschen deze vertaling en die van S. Feitama
grondig, ten voordeele des laatstgenoemden wordt aangetoond (d.J. N o m s z .?;
Amst. 1766); en een Antwoord van een' Rotterdammer (z. pl. z.j.). Eindelijk: Sabinus
en Eponina, treurspel. Gevolgt naar het Fransch (van R i c h e r ) (1738, 1741). De
volgende geschiedwerken verschenen ook allen te Amsterdam met de naam J.
Haverkamp (al is de mogelijkheid niet uitgesloten dat hier een ander schrijver met
denzelfden naam aan 't woord is, een bewijs daarvoor ontbreekt): Historie van
Gustavus I, koning van Zweden. Uit het fransch van V e r t o t en uit andere schryvers
byeengevoegt en in het Nederl. gebragt. (1735); een inhoudsopgave van dit geschrift,
waarvan ik geen exemplaar heb gevonden, komt voor in de Boekzaal der gel. waerelt
1736, I, 197 vlgg.; Staatsgeheimen van Europa of Historie der voornaamste gevallen,
welke gebeurt zyn gedurende de tusschenregeering van het keizerryk, benevens
.... aanm. over ..... de verscheiden belangen der hoven. Naar het fransche handschrift
van een staatkundig liefhebber (sedert dl. VIII: Naar echte stukken en handschriften
voor staatk. liefhebbers) in 't nederduitsch geschreven. 22 dln. (1741-1750). Het
behandelt de geschiedenis sedert den dood van Karel VI; in de voorrede van het
laatste deel noemt H. een lijst der plaatsen in de voorafgaande deelen waar ‘onze
schryver .... tot vermaeck der leezers verscheiden welgepaste nederd. dichtstukjes
van zyn maaksel.... ingevoegt (heeft)’. Voorts: Echt verhaal van de groote
staatsverwisseling in de Rep. der Vereen. Nederlanden in 1747 .... en een verhaal
van den franschen inval .... n. het fransch van J. R o u s s e t , (1747). Ten slotte: 's
Lands verydelde hoope .... vertoont in een kort begrip van het leven van.... Willem
Karel Hendrik Friso (1753); ook verschenen met de titel: Het leven van Prins Willem
IV (z.j.).
Een huwelijksdicht van H. komt voor in den bundel Huwelyxzangen ter bruilofte
van .... G. Wetstein en .... A. Otto (Amst. 1723). De Catalogus van de bibl. der Mij.
Lettk. schrijft nog aan hem toe (op welken grond?) het anoniem verschenen
Onderzoek over de Nederduitsche tooneelpoëzy (Amst. 1724), een vertaling van
P. C o r n e i l l e , Discours de l'utilité et des parties du poème dramatique (etc). Van
de in v.d. A a , Biogr. Wdb. genoemde Gedichten (1713) en Bybelpoezy (1729) bezit
geen onzer acad. bibliotheken een exemplaar, zoodat ik deze titels onder voorbehoud
vermeld.
Ebbinge Wubben

[Haverkorn, Willem]
HAVERKORN (Willem), zoon van een gelijknamigen vader, geb. 1753 (?), ov. 29
Sept. 1826 op zijn hofstede Meerhuizen aan de Amstel. Hij was werkzaam in het
bestuur van den amst. Stadsschouwburg; zijn handteekening als secretaris daarvan
komt o.a. voor in uitgaven van 1795, 1808, 1820. Met den naam W.H. d e J o n g e
of W.H. W i l l e m s z . verschenen de volgende historische tooneelstukken, alle (ook
de herdrukken) te Amsterdam uitgegeven: Robbert de Vries, treurspel (1777, 1778,
1820), ‘eene eersteling en eigen vinding’; Aleid van Poelgeest, treurspel, (1778,
1785) ‘(mijn) tweede treurspel’; Claudius Civilis, treurspel (1779, 1795 en z.j.), waarbij
ik een anoniem gedicht vermeld (univ. bibl. Amst.): Op de uitnoodiging in de Amst.
Ct. van 7 Aug.
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1779 door de .... Bestuurders van de Amst. schouwburg aan het publiecq gedaan
om zich te vervoegen by de eerste vertooning van .... Cl. Civilis (1779); De aanslag
op Antwerpen, treurspel (by J. Helders, z.j.), ook verschenen met den titel: De
overwinning van Willem den eersten, Prins van Orange, of de aanslag op Antw.,
treurspel, (by A. Mars, z.j.); 't stuk is aan 't eind gedateerd 1779; Hooft is als bron
gebruikt; Elizabeth Woodeville, weduwe van Eduard den vierden, koning van
Engeland, treurspel (1784, 1789). Deze vijf stukken zijn voorzien van min of meer
uitvoerige voorberichten, waarin de schrijver verklaring geeft van de keuze van zijn
onderwerp.
Voorts schreef H.: Hilverbeek, hofdicht (Amst. 1783) en enkele kleinere gedichten,
o.a. te vinden in één band met het ex. der Mij. Ned. Lett. van den Aanslag op Antw.
Het zijn: Op het afsterven van mr. J.J. Hartsinck, ov. in Amst., den 28ste van
Wynmaand 1779; Op het afsterven van Lucas Pater (ook voorkomend in: Lijkzangen
ter gedachtdnissc van L. Pater, Amst. 1781); Grafschrift voor mr. J. de Leeuw ov.
te Amst. den 20sten van Wintermaand 1786. Bij deze verzameling zijn nog gevoegd
een Afscheidsgroet op den Amst. schouwburg, gedaan door C. Passé (1781) en:
Dankbetuiging aan .... C. Passé aan het Amst. publiek .... (1783); misschien is dit
ook werk van H.'s hand. Van een bundel Poezy (Amst. 1784) volgens v.d. A a ,
Biogr. wdb. in 60 ex. gedrukt, heb ik geen ex. kunnen raadplegen.
Zie: Alg. konst- en Letterb. 1826, II, 244.
Ebbinge Wubben

[Hayward, Philip John Henry]
HAYWARD (Philip John Henry), geb. te Londen 3 Juli 1819, overl. te Leeuwarden
28 Jan. 1882, was de zoon van B. T r i p h o o k H a y w a r d , engelsch predikant en
H.S.P. v a n S w i n d e n . Hij werd, op jeugdigen leeftijd zijn vader verloren hebbende,
opgevoed ten huize van den hoofdingenieur J.H. Ferrand, werd in 1836 cadet van
den waterstaat aan de militaire academie te Breda, en met ingang van 1 Oct. 1840
tot aspirant-ingenieur benoemd. Hij werd eerst te Groningen en met 1 Apr. 1845 te
Leeuwarden geplaatst. Met 1 Jan. 1846 werd hij tot ingenieur bevorderd. Tot 1 Apr.
1849 was hij ingenieur voor de rijkswerken geweest, d.i. van de werken, die in 1819
niet aan de provinciën waren overgedragen, met genoemden datum werd eene
andere meer logische verdeeling der dienstkringen ingevoerd, en werd hij ingenieur
in het oostelijk arrondissement van Friesland. Reeds met 1 Nov. 1849 werd hij naar
het zeer belangrijke arrondissement Alkmaar verplaatst, waartoe toen behalve het
grootste deel van het Noordhollandsch Kanaal de werken aan het Nieuwediep en
alle eilanden van Noord-Holland behalve Marken behoorden. Iets dat tegenwoordig
van alle ambtenaren gevorderd wordt, het nederlanderschap, was Hayward niet
deelachtig. Het was eerst bij de wet van 19 Aug. 1851, dat hij genaturaliseerd werd.
Dat Hayward zoovele jaren te Alkmaar gediend heeft, is een bewijs voor zijne
kunde en ijver. Met 1 Jan. 1855 werd hij evenwel van een deel zijner bemoeiingen
ontheven en werden van zijn arrondissement afgescheiden de werken aan het
Nieuwediep en in de nabijheid en de eilanden, en werd zijn ambtgenoot Strootman
daarmede belast. Toen deze evenwel 1 Mei 1857 bij de marine gedetacheerd werd,
werd een deel van diens dienst weder bij het arrondissement Alkmaar gevoegd, in
het bijzonder Texel en de werken aan het Nieuwediep. 1 Mei 1859 werd Hayward
overgeplaatst naar het arrondissement Arnhem, aan hetwelk
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het aan zijn voorganger afgenomen en bij den dienst van Waldorp gevoegde
Pannerdensch Kanaal met de bovendeelen zijner armen weder toegevoegd werd.
In hetzelfde jaar werd hij in de commissie voor de doorgraving van Holland op zijn
smalst benoemd.
Met ingang van 1 Jan. 1867 werd Hayward hoofdingenieur, en werd zijn dienstkring
Friesland, ter standplaats Leeuwarden. Hier was hij tot zijn overlijden werkzaam.
In Friesland werden aan de haven van Harlingen groote werken uitgevoerd, waarbij
Hayward zich evenwel op den achtergrond hield; aan de lijdensgeschiedenis met
den dam op de Pollen is hij in zoover schuld, dat hij den ingenieur Brevet heeft laten
begaan, terwijl hij zelf van eene andere meening dan Brevet was (zie kol. 249).
Hij zond in de laatste jaren van zijn leven herhaaldelijk verslagen over een middel
tot bescherming van hout tegen den paalworm aan het K. Inst. v. Ing. in, doch heeft
geene werken geschreven.
Hij huwde 29 Mei 1844 A.H.C. baronesse v a n H o ë v e l l , die 1 Apr. 1879
overleed en hem twee zonen en eene dochter schonk.
Ramaer

[Heerde, G. van]
HEERDE (G. v a n ), begr. te Amsterdam 14 Mei 1879, noemde zich eenvoudig
smid- en slotemaker (Adresboek 1862), heeft zich omstreeks 1845 toegelegd op
de vervaardiging van ijzeren boekdrukpersen (handpersen) en daarin een goede
reputatie gekregen. In 1851 leverde hij een pers aan Kruseman te Haarlem
(E n s c h e d é , A.C. Kruseman I, 163), in 1856 deed hij een inzending op de
typografische tentoonstelling te Haarlem (Cat. nr. 695). De kort daarop gevolgde
import van duitsche snelpersen deed hem ook deze fabricatie aanvatten; volgens
bericht in Nieuwsbl. v.d. Boekh. 1879, 226 heeft hij inderdaad zulk een pers gemaakt.
Buitenlandsche concurrentie noopte hem deze industrie te staken.
Enschedé

[Heerde, Jan Jurriaansz. van]
HEERDE (Jan Jurriaansz. v a n ) was blaasinstrumentmaker te Amsterdam in 1670
en 1679 (Amsterdam in de 17de eeuw: muziekleven 108). Een hobo in het
instrumentenmuseum van het Conservatorium te Brussel (Cat. I. (1880 nr. 177),
een dwarsfluit in verz. Scheurleer (Cat. tent. Pulchri (1893) 14), een bekfluit in
verzam. Boers (inv. nr. 95) in het Rijksmuseum te Amsterdam. De bekfluit in F. van
‘v a n H e u s d e n ’ (Cat. tent. oudheden Delft (1863) nr. 2246) is denkelijk daar
verkeerd beschreven, de naam van van Heusden als blaasinstrumentmaker elders
niet voorkomende.
Enschedé

[Heinsius, Daniel]
HEINSIUS (Daniel), soms ook H e i n s , geb. 9 Januari (?) 1580 of 1581 te Gent,
overl. 25 Febr. 1655 te Leiden, zoon van N i c o l a a s H e i n s en E l i z a b e t h
N a v e g e e r . Door de ongunst der tijden gedwongen, verlieten zijn ouders zijn
geboortestad, toen hij eerst drie jaar oud was, en zochten ten noorden van de
Schelde een schuilplaats. Zij zetten zich achtereenvolgens in verschillende plaatsen
van Holland en Zeeland neer (ook eenige maanden in Engeland). De zoon, eerst
door den vader opgevoed, genoot in Vlissingen, waar zijn ouders zich ten slotte
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gevestigd hadden, het onderwijs o.a. van den rector Tob. Schemeringius en
Johannes Belosius, totdat hij op zijn veertiende jaar naar de hoogeschool te Franeker
werd gezonden om in de rechten te studeeren. Hij hield zich daar echter voornamelijk
met de studie van het Grieksch bezig. Na een verblijf van anderhalf jaar vertrok hij
naar Leiden (30 Sept. 1598 en nogmaals 11 Oct. 1600 in-
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geschreven). Ondanks het verzet van zijn vader liet hij zijn juridische studiën varen
om zich geheel aan de schoone letteren te kunnen wijden. Marnix van St. Aldegonde,
Janus Dousa en vooral Scaliger trokken zich zijner aan. Van den laatste was H. de
meest geliefde leerling. In zijn armen blies Scaliger den laatsten adem uit en aan
hem liet hij bij testament een deel zijner bibliotheek na. Welhaast gold H., ondanks
zijn jeugd, voor een wonder van geleerdheid en zoo kreeg hij reeds 8 Mei 1602 van
de Curatoren der leidsche hoogeschool verlof college te geven over latijnsche
dichters, waarvoor zij hem 8/9 Nov. v.d. jaar een ‘vereering’ van ƒ 50 toekenden. 8
Febr. 1603 volgde zijn aanstelling als buitengewoon hoogleeraar in de dichtkunst
op een wedde van ƒ 400, die 8 Aug. tot ƒ 600 werd verhoogd, daar H. te kennen had
gegeven, de univ. te willen verlaten. 8 Febr. 1605 werd hem de titel van prof. linguae
graecae verleend, en zijn wedde op ƒ 700 gebracht, 31 Aug. 1607 volgde hij Merula
als bibliothecaris op (M o l h u y s e n , Gesch. Univ. Bibl. Leiden (1905) 20 vv.). 8 Mei
1608 werd hij als adjunct van Bonaventura Vulcanius, tot secretaris van den
academischen senaat aangesteld. Tot ordinaris prof. (in 't Grieksch) werd H. door
Curatoren in hun vergadering van 8-10 Febr. 1609 benoemd, naast Vulcanius, met
recht van stem in den senaat, indien Vulcanius niet aanwezig was, terwijl het salaris
en de emolumenten van 't ambt voor Vulcanius bleven. Eerst bij Vulcanius' dood
(Oct. 1614) kwam H. geheel in zijn plaats. 1613, na den dood van Baudius, werd
hij in diens plaats professor in de geschiedenis. Later ontving H. nog van
niet-academische zijde de volgende eerbewijzen: 1618 benoemde Gustaaf Adolf,
koning van Zweden, hem tot historieschrijver en kort daarop tot Raad, (aan welke
laatste waardigheid een aanzienlijke toelage was verbonden). Verder werd hem
door de Staten Generaal het ambt van secretaris der Nationale Synode te Dordrecht
1618-1619 opgedragen en schonk de Republiek Venetië in 1623 hem den titel van
Ridder van St. Marcus. In 1627 benoemden de Staten van Holland hem tot hun
historieschrijver.
H. trouwde 1617 met E r m g a r d R u t g e r s , zuster van den bekenden Janus
Rutgersius, een huwelijk, dat hem tot eenige dordtsche patriciërfamilies in betrekking
bracht en zijn aanzien niet weinig verhoogde. Uit dit huwelijk werden twee kinderen
geboren, E l i z a b e t h , later gehuwd met den Raadsheer in het Hof van Holland,
W i l l e m G o e s , en Nicolaas (die volgt).
Als geleerde en dichter genoot H. in zijn tijd een europeeschen naam. Hij deed
een menigte recensies van klassieke schrijvers het licht zien, die reeds tijdens zijn
leven herhaaldelijk weer in nieuwe uitgaven verschenen. Toch kan men hem geen
baanbreker der wetenschap noemen, zooals zijn zoon. Verdienstelijk is vooral zijn
bewerking van A r i s t o t e l e s ' Poetica (Lugd. Bat. 1610/11). Zijn studiën betroffen
de meest uiteenloopende schrijvers: H e s i o d u s (Lugd. Bat. 1603), de bucolici
T h e o c r i t u s , M o s c h u s en B i o n (Lugd. Bat. 1603), A r i s t o t e l i s Ethicorum
Nicomachiorum Paraphrasis auctore incerto (Lugd. Bat. 1607), later (1617) door
hem als A n d r o n i c u s R h o d i u s uitgegeven (herdruk Cambridge 1697 en Oxford
1809, welke paraphrase thans op naam van Heliodorus Prusensis staat) en
A r i s t o t e l i s Politica (Lugd. Bat. 1621), M a x i m u s T y r i u s (Lugd. Bat. 1607),
Dissertatio de N o n n i Dionysiacis (Lugd. Bat. 1610), T h e o p h r a s t u s (Lugd.
Bat. 1611), T h e m i s t i u s (Lugd. Bat. 1614), C l e m e n s
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A l e x a n d r i n u s (Lugd. Bat. 1616), T h e o n i s Progymnasmata (Lugd. Bat. 1626),
verder S i l i u s I t a l i c u s (Lugd. Bat. 1600), H o r a t i u s (Lugd. Bat. 1610),
S e n e c a e Tragoediae (Lugd. Bat. 1611), T e r e n t i u s (Amst. 1618), L i v i u s
(Lugd. Bat. 1634), V i r g i l i u s (Lugd. Bat. 1629), O v i d i u s (Lugd. Bat. 1629).
Groot was ook zijn roem als latijnsch en zelfs als grieksch dichter. Zijn Poëmata
werden reeds bij zijn leven telkens weer herdrukt. Al valt het ons niet gemakkelijk
daarvoor eenzelfde bewondering als zijn tijdgenooten te voelen, zoo moet toch grif
worden toegegeven, dat hij de maten der ouden met meesterschap hanteert. Een
enkele maal verheft hij zich ook boven het gewone niveau der kunstpoezie. Zoo
treffen soms gevoelige en eenvoudige regels: bijv. die, waarmee hij zijn geboortestad
Gent toespreekt, als hij haar bij het intreden van het Twaalfjarig Bestand voor het
eerst na lange jaren weer voor zich ziet (Eleg., lib. II, 1):
Antiquae turres, dilectaque tecta meorum
Et tantum puero cognita Ganda mihi.
H o f m a n P e e r l k a m p prijst ook zijn grootere dichtwerken de Contemptu
mortis (Lugd. Bat. 1621), een christelijk-platonisch leerdicht in vier boeken, en
Herodes Infanticida (Lugd. Bat. 1632), een treurspel, dat geweldigen opgang maakte
en in het nederlandsch, duitsch en (gedeeltelijk) in het fransch vertaald werd. Beide
gedichten komen voor in de uitgave der Po mata (Amst. 1649). Niet is daarin
opgenomen zijn Auriacus sive Libertas saucia (Lugd. Bat. 1602), een tragedie, die
den moord op Willem I tot onderwerp heeft.
Over H.'s beteekenis als nederlandsch dichter zegt J. K o o p m a n s het volgende
(Beweging, Sept. 1909, 286): ‘Heinsius is de groote geleerde, die in zich en om zich
het nationaal bewustzijn voelt rijpen, en zich geeft aan een litteratuur, die den steun
van de besten des volks behoeft om in kracht en gloed te winnen. Hem strekt zijn
initiatief tot grooter roem dan zijn kunst; in omstandigheden als de zijne en die van
zijn volk gaf de verschijning van een liederenbundel van den man van europeeschen
naam, aan wien tot nog toe alleen de oudheid behoord had, een buitengewoon
gewicht’. De fraaie uitgave van zijn Nederduytsche Poemata bijeenvergadert en
uytgegeven door P(e t r u s ) S(c r i v e r i u s ) (Amst. 1616) bevat o.a. den Hymnus
oft Lofsanck van Bacchus en den Lof-sanck van Jesus Christus.
H. heeft zich op godgeleerd terrein bewogen in zijn beide werken N o n n i S.
Evangelii secundum Johannem Metaphrasis et in eam D a n i e l i s H e i n s i i
Aristarchus (Lugd. Bat. 1627) - ook o.d. titel D. H e i n s i i Aristarchus sacer (ibid.
1627) - en Exercitationes sacrae ad Novum Testamentum (Lugd. Bat. 1639). Het
laatste werd vinnig aangevallen door Croius (Jean de Croy) en Salmasius. Ook de
remonstranten vervolgden H. sinds 1618 (toen hij als secretaris der dordtsche
Synode openlijk voor de strenge calvinisten partij gekozen had) met bitteren haat.
Aan de innige vriendschap, die hem voorheen met Hugo Grotius verbonden had,
kwam toen voor altijd een einde.
Vermelding verdient H.'s werkzaamheid als geschiedschrijver: Rerum ad Sylvam
Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis Anno CIɔ Iɔ CXXIX gestarum historia (Lugd.
Bat. 1631).
Veel gelezen werden zijn Orationes, die eerst afzonderlijk uitgegeven, later door
H. zelf of zijn zoon tot een bundel vereenigd werden. De laatste uitgaaf werd door
Nicolaas H. bezorgd (Amst. 1657). De frischheid en levendigheid, waardoor
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zijn nederduitsche gedichten uitmunten, doet ook hier vaak weldadig aan en het
zwierig latijn is onberispelijk. Berucht zijn echter de redevoeringen ter eere van
Scaliger wegens haar gezwollenheid: Panegyrici duo (Lugd. Bat. 1608) en In obitum
V.I. Josephi Scaligeri orationes duae (Lugd. Bat. 1609).
Ten slotte mogen nog genoemd worden eenige niet zeer geestige satyren:
Hercules tuam fidem (Lugd. Bat. 1608) later te zamen uitgegeven met Virgula divina
(Lugd. Bat. 1617), en Cras credo, hodie nihil (Lugd. Bat. 1621). De eerste is een
gemeen schotschrift tegen Caspar Scioppius, die het gewaagd had een smet te
werpen op Scaliger's adellijke afkomst.
H. was, zoo al geen groot, zeker een buitengemeen man. Hartstochtelijk in liefde
en haat, mist hij de distinctie van zijn zoon Nicolaas. Het schijnt, dat zijn karakter
en levenswandel niet geheel vlekkeloos waren. Ofschoon zijn lijfspreuk luidde:
‘Quantum est, quod nescimus!’, was niemand meer van zijn geleerdheid overtuigd
dan hij zelf, wat hem veel vijanden bezorgde. Overbekend is zijn strijd met zijn
prikkelbaren collega Salmasius. Ook kan men den lascieven toon in zijn brieven,
zelfs in die uit rijper jaren, niet geheel op rekening van zijn tijd stellen. Van zijn
reusachtige werkkracht en veelzijdige kennis en gaven getuigen zijn overtalrijke
werken. Blijvende verdienste heeft hij als nederlandsch dichter en latijnsch stylist.
Een goede bibliografie van al H.'s uitgaven en geschriften ontbreekt (verg. echter
Dietsche Warande VI (1864) 546-559 en voor de Elsevier uitgaven W i l l e m s , Les
Elzevier met supplément). In de Athenae Batavae van M e u r s i u s , in 1625
verschenen, staat een opgave (216-217) van alles wat hij tot dat jaar het licht deed
zien, maar ook deze is niet geheel volledig, hoewel de gegevens waarschijnlijk door
H. zelf verstrekt werden. Zie voor de eerste uitgaven zijner voornaamste werken de Poëmata en Orationes uitgezonderd - de aanwijzingen in dit artikel.
Brieven van en aan H. zijn o.a. uitgegeven in P. B u r m a n 's Sylloge Epistolarum
(Leid. 1727) en vele andere werken. Onuitgegeven brieven bevinden zich o.a. op
de universiteitsbibliotheek te Leiden en de koninklijke bibliotheek te 's Gravenhage.
Zijn door J. van der Merck 1642 geschilderd portret in het museum te Oldenburg
is gegraveerd door J. Suyderhoef. Ook J. Lievens heeft een zeer fraai portret van
hem geëtst.
Zie verder: M e u r s i u s , Athenae Batavae (Lugd. Bat. 1625) 209-219; P.
H o f m a n P e e r l k a m p , De Poetis Latinis Nederlandiarum 2de ed. (Haarl. 1838)
378-383; L u c i a n M ü l l e r , Gesch. der Klass. Philologie in den Niederlanden
(Leipzig 1869) 38-39 en 211; A.A. A n g i l l i s in Dietsche Warande VI (1864) 7 vv.,
421 vv., 546 vv., die 438 vv. een uittreksel uit de Res. v. Curatt. der leidsche
academie geeft, zoover ze op H. betrekking hebben; J.E. S a n d y s , A history of
Classical scholarship II (Cambridge 1908) 313-315; G. K a l f f , Gesch. der Ned.
Letterk. IV (Gron. 1909) 35-43; J. K o o p m a n s , Daniel Heinsius in de Beweging
o

(Sept. en Oct. 1909); E.W. M o e s , Iconographia Batava n . 3370.
Kan

[Heinsius, Nicolaus (1)]
HEINSIUS (Nicolaus) (1), N i c o l a a s H e i n s , geb. 29 Juli 1620 te Leiden, overl.
7 Oct. 1681 te 's Gravenh., zoon van den voorg. en Ermgard Rutgers. Door zijn
vader opgevoed en onderwezen, toonde hij reeds op zeer jeugdigen
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leeftijd een buitengewonen aanleg voor de studie der klassieke talen en vooral voor
de latijnsche poëzie. Nauwelijks 17 jaar oud gaf hij zijn eerste latijnsche gedichten
uit en wisselde hij latijnsche brieven met bekende geleerden, wier kring zich steeds
uitbreidde. 1645 ondernam hij een groote reis naar Frankrijk en Italië. waar hij
bibliotheken bezocht en met tal van geleerden vriendschap sloot. 1648 naar zijn
vaderland teruggekeerd vertrok hij 1649 naar Stockholm, op uitnoodiging van
koningin Christina, die den beroemden latijnschen dichter aan haar hof wilde
verbinden. Op haar bevel ondernam hij 1651 een tweede reis naar Italië om
handschriften en zeldzame boeken op te sporen. Nadat Christina 7 Juli 1654 afstand
had gedaan van den troon, werd H., die een deel van zijn vermogen in haar dienst
had verbruikt, vooral door bemiddeling van Coenraad van Beuningen als resident
van Hunne Hoog Mogenden aangesteld bij het zweedsche hof 7 Oct. 1654. 17 Aug.
1655 teruggeroepen om rapport te doen, verkreeg hij 7 Juli 1656 ontslag wegens
zijn benoeming tot secretaris van Amsterdam. Ergernis over het verliezen van een
proces (zie onder) deed hem die betrekking in 1657 weer neerleggen. 10 Nov. 1660
werd hij andermaal tot resident te Stockholm benoemd; 30 Aug. 1669 vertrok hij
naar Moskou als extraordinaris envoyé aan 't Hof van Alexis Michajlowietsj, Tsaar
van Rusland, van welke reis hij 26 Sept. 1670 te Stockholm terugkeerde. Nadat hij
deze stad 9 Juli 1671 met verlof had verlaten, trad hij uit den staatsdienst, ofschoon
hij nog eenmaal 1672 door de Staten naar Oostfriesland en Bremen werd
afgevaardigd. Zijn laatste levensjaren wijdde H., voorzoover zijn gezondheid dat
toeliet (hij leed aan podagra), aan zijn geliefkoosde studiën. Sinds 1675 woonde hij
te Vianen; te 's Gravenhage, waar hij zich tijdelijk ophield om het huwelijk van zijn
nicht E r m g a r d G o e s , de dochter van zijn eenige zuster E l i z a b e t h , bij te
wonen, werd hij door den dood verrast. Zijn lijk werd in zijns vaders graf in de
Pieterskerk te Leiden bijgezet.
Het particuliere leven van H. werd verbitterd door de moeilijkheden, die uit zijn
verhouding tot M a r g a r e t h a W u l l e n , de zuster van Christina's lijfarts,
voortvloeiden. Hij leerde haar te Stockholm kennen en verwekte bij haar twee zoons,
D a n i ë l , geb. 8 Apr. 1652, en Nicolaas (2), die volgt. Toen H. van een huwelijk
niet wilde hooren, omdat haar levenswandel verre van onberispelijk was, werd hij
door haar aangeklaagd en door schepenen van Amsterdam 27 Apr. 1657 veroordeeld
haar in facie ecclesiae aut coram iudice te trouwen. H. ging in appèl bij 't Hof van
Holland en den Hoogen Raad, die evenwel het vonnis 18 Maart 1661 en 22 Dec.
1662 bekrachtigden. Het huwelijk werd in 's Gravenhage door baljuw en schepenen
15 Aug. 1665 voltrokken. H. zelf bevond zich toen op zijn standplaats te Stockholm
en heeft het nooit willen erkennen. Dit proces kostte hem een deel van zijn vermogen
en veroorzaakte hem ook verder veel zorg en verdriet. Op het laatst van zijn leven
dreigde zijn zoon Nicolaas hem te zullen vermoorden, als hij zijn moeder niet
onderhield.
Als philoloog staat H. zeer hoog. Bij verscheidene schrijvers is de grondslag voor
de textrecensie door hem gelegd. Voornamelijk hield hij zich met latijnsche dichters
bezig, onder wie Ovidius hem het meest aantrok (‘Sospitator Poetarum Latinorum’).
Door zijn vele reizen en connecties beschikte hij over meer hulpmiddelen dan de
meeste zijner tijdgenooten. Daarbij is zijn be-
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lezenheid groot en heeft hij een fijn gevoel voor taal en metrum, zoodat zijn
coniecturen ook vaak verbeteringen zijn.
Zijn eigen tijd waardeerde in hem vooral een latijnschen dichter. Zoo zijn de twee
grafdichten op de Ruyter's tombe en het gedicht op het voetstuk van het
Erasmusbeeld te Rotterdam van zijn hand. Voor onzen smaak zijn zijn verzen soms
wat al te gekunsteld en met mythologische geleerdheid overladen.
Over H.'s verdiensten als diplomaat valt het moeilijk een oordeel te vellen. Zijn
lastgevers hadden ongetwijfeld vertrouwen in hem; daarvoor pleit o.a. de eervolle
zending naar Moskou. De betrekkingen tusschen Zweden en de Republiek waren
in het midden van de 17de eeuw allesbehalve vriendschappelijk, zoodat H's positie
dikwijls hoogst onaangenaam was. H's verblijf in Zweden is in de eerste plaats dát
land ten goede gekomen door het voordeel, dat de zweedsche geleerden uit den
omgang met hem trokken. ‘Geen van de vroeger bij Christina aanwezige
nederlandsche geleerden,’ zoo getuigt de zweedsche schrijver W r a n g e l , ‘is voor
de zweedsche ontwikkeling van grooter beteekenis geweest dan Nicolaas Heinsius.’
Gedichten en uitgaven van klassieke schrijvers:
Breda expugnata (Lugd. Bat. 1637); Elegiarum liber (Parijs 1646); Italia (Padua
1648) (opnieuw uitgegeven door B o o t , met een tweede - later verschenen - boek
vermeerderd en tal van verbeteringen door H. zelf aangebracht: Italica, Amst. 1872);
Poemata (Lugd. Bat. 1653); Poematum nova editio (Amst. 1666). Verschillende
gedichten, die deze laatste uitgave niet bevat, zijn uitgegeven in S a n t e n i i Deliciae
Poeticae (Lud. Bat. 1796).
C l a u d i a n u s (Amst. 1650); O v i d i u s (Amst. 1652); P r u d e n t i u s (Amst.
1667); V i r g i l i u s (Amst. 1676); V e l l e i u s P a t e r c u l u s (Amst. 1678);
V a l e r i u s F l a c c u s (Amst. 1680). Zoowel tijdens het leven van H. als na zijn
dood zijn van deze schrijvers vele nieuwe uitgaven verschenen volgens zijn recensie
en van zijn aanteekeningen voorzien.
Een deel zijner boeken met aanteekeningen is thans in de Bodleiana te Oxford
(Centralbl. Bibliothekswesen 1901, 159). Honderden brieven van en aan N.H. zijn
door P. B u r m a n uitgegeven in de Sylloge Epistolarum (Leid. 1727); ook in andere
werken zijn er afgedrukt. Nog talrijker zijn wellicht de onuitgegeven brieven, die voor
het meerendeel berusten op de universiteits-bibliotheek te Leiden en het rijksarchief
te te Gravenhage.
Een Commentarius de Vita Nicolai Heinsii gaf P. B u r m a n jr., toen hij IV Libri
Adversariorum van H. benevens diens Notae ad Catullum et Propertium publiceerde
(Harlingen 1742). De daarbij gevoegde Operum Syllabus is niet geheel volledig.
Het beste, door A. de Blois gegraveerde, portret van Nicolaas Heinsius staat in
den catalogus zijner bibliotheek.
Zie verder: P. H o f m a n P e e r l k a m p , de Poetis Latinis Nederlandiarum 2de
ed. (Haarl. 1838) 426-431; L u c i a n M ü l l e r , Gesch. der Klass. Philologie in den
Niederlanden (Leipzig 1869) 51-54 en 211-212; J.E. S a n d y s , A history of Classical
scholarschip II (Cambridge 1908) 323-326 (verschillende data onjuist); over H's
werkzaamheid in Zweden: A r c k e n h o l t z , Mémoires en E. W r a n g e l , De
betrekkingen tusschen Zweden en de Nederlanden (Leiden 1901) passim; over zijn
verhouding tot Margaretha
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Wullen: de beneden aangekondigde biografie van zijn zoon; over zijn italiaanschen
tijd: J.A.F. O r b a a n , Bescheiden in Italië omtrent Nederl. Kunstenaars en Geleerden
(Rijks Gesch. Publ.) I (1911) Inl. XIX vlg., en reg. 414.
Kan

[Heinsius, Nicolaas (2)]
HEINSIUS (Nicolaas) (2), geb. 1656 (?) te 's Gravenhage (?) en waarschijnlijk daar
niet gedoopt, gest. te Kuilenburg en begr. aldaar begin 1718 (blijkens
begrafenisrekening d.d. 12 Jan. 1718), buiten echt geboren zoon van M a r g a r e t h a
(v a n ) W u l l e (n) (W e u l e n , W u l l e n i u s , v. W i e l e , v a n d e r W i e l e n )
dochter van den amsterdamschen lutherschen predikant Jan van Wullen (uit
Dortmund naar A'dam beroepen 11 Mrt. 1625 en tot zijn dood Nov. 1640 aldaar
werkzaam; zie in dit deel) en den voorgaanden Nic. Heinsius (1). Bij vonnis van
schepenen van Amsterdam 27 April 1657, van het Hof v. Holland 18 Maart 1661,
den Hoogen Raad (resol., sent., en dictum 22 December 1662), en acte van
authorisatie van den Hoogen Raad van 8 Juli 1665 aan de ‘commissarissen van de
houwelijcksche saeken’ geëxhibeert op den 25 Juli 1665, werd zijn vader gedwongen
Margaretha Wullen te huwen. Zijn oudere broeder D a n i ë l (geb. 8 April in de Rijp
en aldaar ged. 10 April 1652, gehuwd met I s a b e l l a M a r i a v a n V e e n , en
een tijdlang raad van Indië, cf. test. van Nic. d.d. 19 Sept. 1700 gepasseerd bij not.
Munster te Kuilenburg) en Nicolaas voerden sinds dien rechtens den naam Heinsius.
Uit officieele stukken is over het leven van Nicolaas weinig bekend. Zeker is, dat
hij in het jaar 1677 met zijn reeds ouderende moeder (zij noemt zich zelf 30 Sept.
1656 over 30 jaar oud) in den Haag woonde en op den avond van 28 December
1677 met Mr. Willem van Nispen (zoon van Mr. Johan van Nispen, raad en
meestergeneraal van de Munten der Ver. Nederl.) en Scipio (van) Hill(e)(n), een
nederlandsch officier, die later in het leger van Willem III in Engeland diende, in den
Haag in de Wagestraat een vechtpartij uitlokte met twee slagersknechts en een van
hen doodstak. Heinsius verloor o.a. zijn schede en liet zich bij een zwaardveger in
de Pooten, wien hij zijn bebloeden degen toonde, een nieuwe maken. In den Haag
niet meer veilig, vluchtte hij met Scipio van Hillen naar Delft, waar 26 Januari 1678
hij en zijn gezel gezien werden (informatie Johan de Raet in Crim. Papieren i.z. Nic.
Heinsius in R.A. 's Gravenhage). Van Delft trokken zij naar Antwerpen (inf. Harman
Schrevel, Crim. Pap.), waar zij in de zelfde maand aankwamen. Zij waren reeds in
de Zuidelijke Nederlanden, toen het mandement crimineel gelanceerd werd (31 Jan.
1678). In Nov. 1678 was H. te Parijs (inf. Jacob Steyn in Crim. Pap.) en was daar
nog ± December van dat jaar (inf. J.G. Gollingh, Crim. Pap.). In 1678 verscheen De
Kluchtige Romant, of de Edelmoedige Comedianten, In het Fransch gestelt, door
den geestigen heer S c a r r o n ; En nu vertaelt door N. H e i n s (t' Amsterdam Bij
Jan Bouman, Boekverkooper. in de Kalverstraat, bij 't Weeshuys 1678 in twee dln.),
welks schrijver door den bekenden leeuwarder en kamper drukker en uitgever H.A.
de Chalmot op het titelblad van den herdruk in gemoderniseerde spelling (1762)
geidentificeerd werd met den moordenaar, gelijk men ook tegenwoordig op mij
onbekende gronden pleegt te doen. 20 Febr. 1680 werd de uitlandige door het Hof
v. Holland verbannen buiten Holland, Zeeland, Friesland, Utrecht op straffe van 't
zwaard en zijn goederen verbeurd verklaard (Hof v. Holland, Reg. Crim. Sent.
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1663-1688). Volgens niet te controleeren mededeelingen in zijn medische werken
zou hij een tijdlang te Rome, in het laboratorium van Rob. Boyle en aan het hof van
Christina van Zweden zijn geweest. Indien de brief, die A r c k e n h o l t z , Hist.
Merkwürdigkeiten die köningin Christina v. Schweden betreffend (Lpz. und Amst.
1751) I, 299, afdrukt naar den bundel Lettere a suoi (sc. Christina's) Ministri 81 en
waarschijnlijk ten onrechte door hem aan vader Nicolaas wordt toegeschreven,
werkelijk uit het jaar 1682 dateert, moet worden aangenomen, dat H. omstreeks
dezen tijd in de buurt van Munster en Osnabrück gewoond heeft. In dit verband
dient vermeld, dat Nic. H. een gelijknamigen zoon had en een ‘Nicolaas Heinsius
Osnabr.’, Ph. en L. in 1705, 21 Sept., te Harderwijk ingeschreven werd als student
(v. E p e n , Album Stud. Ac. Gelro-Zutph.). Het staat vast, dat hij getrouwd is met
A n n a M a r g a r e t h a , dochter van A n d r e a s D i e l i t z , predikant te
Cathrinhagen, dicht bij Rintelen. Blijkens de voorrede van sommige zijner medische
werken heeft hij een tijd lang in Kleef gewoond en was daar nog (Voorrede,
Zeug-Hausz der Gesundheit, Lps. 1698) 15 Aug. 1694 gevestigd. Hij bekleedde
daar een openbaar ambt. In 1695 is hij naar Kuilenburg verhuisd (Voorrede De
Kwijnende Venus, Amst. 1697). Omtrent de jaren, die hij daar tot aan zijn dood in
1718 doorbracht is o.a. het volgende hoofdzakelijk uit officieele stukken bekend.
Een openbaar ambt heeft hij niet bekleed. Ook practiseerde hij niet aan het grafelijk
o

hof. Hij was een man van aanzien blijkens de omstandigheden, 1 . dat hij verzocht
getuige was bij de schuldbekentenis van ‘Prince Ernst Frederik van Saxen
Heyldborg,’ gepasseerd 9 Juli 1707 bij den kuilenb. not. G. Hammius, en getuige
bij een acte van denzelfden datum, waarbij Louise Anna van Waldeck, gravin van
Pyrmond en Kuilenburg en Albertine Elisabeth, prinses van Waldeck borg blijven
o

voor de schuld van voornoemden prins; 2 . dat hij correspondeerde met Louise
o

Anna v. Waldeck etc.; 3 . zijn kinderen trouwden in aanzienlijke families. Hij was
o

rijk blijkens 1 . een brief van Louise Anna v. Waldeck, geschreven in 1714, toen H.
o

o

ernstig ziek heette, 2 . de leenregisters van Kuilenburg; 3 . de waarde van de door
o

o

hem bewoonde huizen; 4 . de paarden, die hij hield; 5 . de luxe der begrafenissen
van zijn vóór hem overleden vrouw en van H. zelf.
H. richtte aan Willem III het verzoek om pardon voor den manslag van 1677,
waarop deze 8 Nov. 1694 appointement verleende en de Staten 25 Juli 1695 ‘quaet
advis’ gegeven hebben. Hij vroeg mede aangaande deze misdaad de Staten van
Holland om remissie en nog eenmaal 1704 aan het Hof van Holland brieven van
abolitie. Zijn pogingen waren vruchteloos, daar de getuigenis van den zwaardveger
en herhaalde bekentenissen, in onbedachtzaamheid te Antwerpen en te Parijs
uitgeflapt, zijn schuld bewezen en de hooge toon zijner requesten weinig geschikt
was genade voor recht te doen gelden.
Omtrent zijn karakter is met zekerheid te zeggen, dat hij opvliegend was, te vaak
o

zijn mond voorbijsprak (1 . de gravin Louise Anna typeert hem in een brief als
o

o

zoodanig; 2 . hij praalde met den dooden slager; 3 . tweemalen werd hem te
Kuilenburg wegens beleediging een proces aangedaan); hij was een bluffer, niet
alleen in de reclame-brochures zijner arcana, maar ook in het dagelijksch leven; hij
was ook en niet het minst een intrigeerende, gewikste zakenman.
H. had uit zijn huwelijk(en?) minstens vijf
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kinderen, o.a. A l b e r t u s H e i n s , advocaat te Kuilenburg en begr. aldaar April
1726, N i c o l a a s H e i n s , med. doct., gedurende eenigen tijd schepen van
Kuilenburg, begr. aldaar Sept. 1728, en A n n a M a r g a r e t h a H e i n s , terwijl de
oudste dochter mij niet met name bekend is. De fam. Heinsius te Kuilenb. was
luthersch en de med. en romanschr. zeker niet katholiek.
H. schreef eenige medische werken, zeer waarschijnlijk een avonturenroman Den
Vermakelijken Avanturier, waarschijnlijk de roman Don Clarazel de Gontarnos en
misschien de genoemde vertaling naar S c a r r o n . Zijn medische boekjes bevelen
het gebruik zijner vooral anti-venerische geheimmiddelen aan en beschrijven
novellistisch eenige door hem behandelde of hem bekende ziektegevallen. J o h .
A s t r u c , De Morbis Venereis, ed. alt., II (Lut. Par. 1740) 1011, 1021, 1027, 1038,
1159), die zijn werken bespreekt, rangschikt hem onder de circulatores, qui arcanis
suis famam conantur edito libro acquirere.
Den Vermakelijken Avanturier (over het auteurschap waarvan vgl. Tijdschr. Letterk.
XXVII, 10; XXX, 190) geeft een bonte reeks van avonturen, die niet door den
hoofdpersoon gezocht worden en zijn karakter niet typeeren en evenmin dienen ter
karakteriseering van toestanden of nevenpersonen (voor inhoud en bronnen zie J.
t e n B r i n k , Dr. Nicolaas Heinsius Jun. Rott. 1885). Don Clarazel de Gontarnos
is een navolging met uitlatingen en invoegingen van d u V e r d i e r , Le Chevalier
hypocondriaque (cf. t e n B r i n k , l.c., die echter alleen de opschriften der
hoofdstukken vergeleek).
Uitgaven: Den Vermakelijken Avanturier, ofte de Wispelturige en niet min
wonderlijke levensloop van Mirandor; behelsende verscheide kluchtige en
vermakelijke bejegeningen, toevallen, amourettes, enz. door N.H. (Amst. 1695, met
12 prenten door Casper Luyken; 2de druk te Amsterdam dl. I 1704, dl. II 1703; 3de
druk A'dam, 1712 (op sommige exemplaren staat 1711 vermeld); 4de druk A'dam,
dl. I 1715, dl. II 1714; 5de A'dam 1722; 6de A'dam 1727; 7de A'dam bij Antoni
Schoonenburg 1733, (behalve deze uitgave is er nog een 7de dr. bij Jan 't Lam,
bezuyden het stadhuis 1739, vlg. ook Bibliographische Adversaria III, Catal. 79);
8ste dr. te Amsterdam 1756).
Vertalingen: L'Avanturier Hollandois, ou La Vie & les Avantures divertissantes &
extraordinaires d'un Hollandois, Av. Fig. (Amst. 1729; .... 1767, Paris 1801). (Bibl.
Coll. cat. Burgersdijk en Niermans 1905 vermeldt foutief de editie van 1801 als een
druk van 1798); Der kurtzweilige Avanturier (Augspurg 1714); Der Niderländische
Robinson, oder: Mirandors seltsamer Lebens-Lauff (Franckf. Lpz. 1724); Der lustige
Avanturier od. Leben eines jungen Holländers (?) (Lpz. 1739); The life and surprizing
Adventures of Mirandor. Translated from the Dutch. Adorn. with thirteen cuts (In two
o

voll. London 1730, 8 ); L'Avventuriere Ollandese (Venezia 1748, met imprimatur
van 1731).
Don Clarazel de Gontarnos Ofte den Buiten-spoorigen Dolenden Ridder.
Behelzende desselfs standvastige liefde voor de schoone Silviana enz. door N.H.
(Amst. 1697; 2de dr. Amst. 1712).
N i c . H e i n s i u s , Het Ontdekt Vergift Der zoogenaamde Melk-Cuur (t' Utrecht
1693); duitsche vertal. door J.P. A l b r e c h t .
i d ., Armamentarium Sanitatis ofte Wapenhuis der Gezontheid (te Utregt, bij A.
Schouten 1694); Zeug-Hausz der Gesundheit (Lpz. 1698).
i d ., De kwijnende Venus ('t Amst. 1697; 2e druk, Amst. 1700, 3e dr. Amst. 1705);
De gemartelde Venus-priester geheeld en geredt, ofte de kwijnende
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Venus ('s Grav. 1709); H.E. H u n d e r t m a r c k , Schmachtende Venus (Franckf. u.
Lpz. 1700; 2de druk 1703). Heinsius ontevreden met deze vertaling gaf uit: Der
Gemarterter Venus Priester (Amst. Francf. u. Lpz. 1711), vgl. ook H u n d e r t m a r c k ,
Medicinischer Extract; Nouvelle Méthode pour guérir les Maladies Vénériennes
(Amst. 1706).
i d . Naukeurige Verhandeling Van het Podagra En d'algemeene Jigt (t' Amsterdam
1698); (H.E. H u n d e r t m a r c k , Nicolai Heinsii Uebelvexirter und wohlsoulagirter
Podagrist (Franckf. u. Lpz. 1701); H.E. H u n d e r t m a r c k , Cur der Gicht und d.
Podagra (Lpz. Schuster 1719).
i d . Genees- en natuurkundige verhandeling van het kwikzilver ('s Gravenhage
1704).
i d . Over de Venusziekte (Rotterdam 1736) (= De Kwijnende Venus?).
Een nieuwe biographie is in bewerking.
Van de zeer uitgebreide literatuur over hem zij nog vermeld behalve de
bibliographische wdb. als B a r b i e r , B r u n e t , W. H e i n s i u s , v a n D o o r n i n c k ,
A r r e n b e r g e n A b c o u d e , F e r w e r d a etc., en E r s c h u n d G r u b e r :
W i t s e n G e y s b e e k , Biographisch- Anthologisch en Critisch Wdb. III 319, 320
(Amst. 1822) etc.
Over zijn leven: het grafelijk, notarieel en rechterlijk archief v. Kuilenburg waarin
de hier gecit. brieven van Louise Anna v. Wald. (R.A. Arnhem); de bronnen voor de
levensgeschiedenis van zijn vader (kol. 559/60); Boekzaal v. Europe 1693, 483;
o
1729, 356; 1740, 197; 1756, 349; Philanthrope n . 236; V, 107; Vaderl. Letteroef.
1762, 500; 1763, I, 282; J. t e n B r i n k , Dr. Nic. Heinsius Jun. (Rott. 1885, met
fantastische niet op eigen onderzoek berustende biographie); J. t e n B r i n k ,
Zwolsche Herdr. 2de Reeks III/IV, Zwolle z.j. (1896) Inl.; i d., Romans in proza;
E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam; F. d e H a a n , Priangan (Batavia 1910)
Personalia 59; C d . B u s k e n H u e t , Het Land van Rembrand; Nederland, Nov.
1884; Navorscher 1857, 194, 291; 1862, 216, 217; J a n d e R e g t , Mengeldichten
en Kluchtsp. (Amst. 1709); E. W r a n g e l , De Betrekkingen tusschen Zweden en
de Nederlanden (Leiden 1901); Die Haghe 1906, 308.
Over H. als litterator: Bulletin du Bibliophile 1857. 214; F.W. C h a n d l e r ,
4
4
Romances of Roguery; J o n c k b l o e t , Gesch. Nederl. Letterk. 1 . 64; III , 331; G.
K a l f f , Gesch. Ned. Letterk.; A. K i p p e n b e r g , Robinson in Deutschland (1892);
G.D.J. S c h o t e l , Vaderlandsche Volksboeken (Haarlem 1874) II, 84;
S c h u l t h e i s z , Der Schelmenroman der Spanier und seine Nachbildungen (Hamb.
1893); H. U l r i c h , Robinson und die Robinsonaden I, Bibliogr. (Weimar 1898); H.
H a y n u. A l f r . N. G o t e n d o r f , Bibliotheca Germanorum Erotica & Curiosa I
(Münch. 1912) 152; J.v. V l o t e n , Bloemlezing Nederl. prozasch. (Arnhem 1870)
628; P. d e W. v a n Z o n [B r u n o D a a l b e r g ] Twee en dertig woorden (Amst.
1805) Voorrede 1 noot.
Over H. als medicus: J h . H n r . C o h a u s e n , Neo- Thea (Lemgo 1750) 360;
J o h . A s t r u c , l.c.; H a l l e r , Bibl. Med. Pract.; Tijdsch. v. Geneesk. 1892, II, 137;
Cat. Maatsch. Geneesk. (1861) 110, 280; suppl. 1867, 40; Index Cat. of the library
of the Surgeon-Generals Office U.S. Army (Washington).
Verder nog: P. v a n E e g h e n e n J.P h .v.d. K e l l e n , Het werk van Jan en
Casper Luyken (Amst. 1905) 277, 311, 312, 382 (waardoor thans vervangen J. v.d.
V l u g t , Lijst van Werken, waarin door J. en C. Luyken de prenten zijn vervaardigd
(Haarlem 1867).
Greebe
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[Hendriksz, Pieter]
HENDRIKSZ (Pieter), geb. te Enkhuizen, 20 Aug. 1779, overl. te Voorburg 26 Oct.
1843.
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Zijne ouders waren A n t o n i u s P e t r u s H e n d r i k s z en A d r i a n a d e L a n g e .
Zijn eerste onderwijs kreeg hij te Gouda, waar hij ook de heelkunde leerde en in
1794 als chirurgijn van de 3de klasse werd toegelaten. Een paar jaar later geplaatst
zijnde aan het zeemanshospitaal te Feyenoort werd hij bevorderd tot de 2e klasse.
Bij het te 's Gravenhage en Rotterdam gevestigde Bureau van Gezondheid legde
hij zijn examen af; hij was in 1799 als heelmeester bij de noordhollandsche bezetting
werkzaam. Later genoot hij eene meer wetenschappelijke opleiding onder de
groningsche hoogleeraren Munniks, Driessen en Thomassen à Thuessink, waardoor
hij op 4 Jul. 1804 voor de departementale commissie met goed gevolg examen in
de heelkunde kon afleggen. Hij nam nu zijn ontslag uit zijne betrekking bij het leger
en werd op 4 Mei 1811 bevorderd tot vroedmeester. Hij was reeds amanuensis van
den hoogleeraar in de heel- en verloskunde te Groningen, Joh. Mulder, en werd na
diens dood (1810) belast met het onderwijs in de heelkunde aan het academisch
ziekenhuis. Door Napoleon werd hij in deze betrekking bevestigd. Op 16 Oct. 1815
door koning Willem l benoemd tot lector in de heel- en verloskunde, werd hij op 21
Dec. 1818 bevorderd tot buitengewoon hoogleeraar in dezelfde vakken.
Nadat hij te voren door den senaat verklaard was te zijn doctor in de heel- en
verloskunde, aanvaardde hij zijn ambt op 13 Oct. 1819 met het houden eener Oratio
de chirurgicorum nostratium laudibus optimis excolendae artis chirurgiae incitamentis
(Gron. 1820).
In 1826 werd de stad en de provincie Groningen geteisterd door eene volksziekte
en bij de bestrijding van deze maakte H. zich zeer verdienstelijk, o.a. door het
inrichten van een hospitaal.
Gedurende zijn professoraat in Groningen, sloeg hij eene benoeming te Leiden
als opvolger van den hoogleeraar du Pui (1826) en eene benoeming te Amsterdam
als hoogleeraar aan de klinische school (1828) af. Op 11 Mrt. 1829 werd hij benoemd
tot gewoon hoogleeraar in de heelen verloskunde en hield bij die gelegenheid eene
Oratio de Medicina et Chirurgia non sine utriusque damno separandis (Gron. 1831).
In het jaar 1831, toen er vrees bestond voor het uitbreken van eene
cholera-epidemie, werd hij door de regeering met Beckers en Arntzenius (I kol. 176)
in commissie naar Hamburg en Berlijn gezonden om aldaar die ziekte te bestudeeren.
Als belooning voor het rapport dienaangaande uitgebracht werd hem een kostbare
ring met diamanten ten geschenke gegeven. In 1832 nam hij zijn ontslag als
hoogleeraar en vestigde zich op zijn buitengoed Zuiderburg te Voorburg bij den
Haag, waar hij lijders ter operatie en verpleging opnam en zich ook toelegde op de
oogheelkundige praktijk. Hierin werd hij bijgestaan door zijnen zoon W. Hendriksz.,
med. chir. en art. obst. doctor, die zich later te Amsterdam vestigde.
In 1841 was H. werkzaam als lid der commissie benoemd tot herziening der
geneeskundige wetten en verordeningen in Nederland. Als belooning voor de
bewezen diensten werd aan de leden dezer commissie eene gouden medaille
uitgereikt, maar dit gebeurde eerst na den dood van Hendriksz. Als wetenschappelijke
bijdragen zijn van hem bekend: Waarnemingen van het nut der blaasdoorboring op
de wijze van Fleurant in de pisopstopping in Geneeskundig Magazijn V (1809) 13;
Oordeelkundige beschrijving van eenige der voornaamste heelkundige operatiën
verrigt in het Nosocomium Academicum te Groningen 1810-1815,
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m. pl. (Gron. 1815); Heelkundige operatiën en waarnemingen gedaan in het Nosoc.
Acad. te Groningen 1815-1817, m. pl. (Gron. 1822); Bijdragen tot den
tegenwoordigen staat van het animalisch magnetismus (Gron. 1814-1818), uitgeg.
in vereeniging met H. W o l t h e r s en G. B a k k e r . Hetzelfde verscheen in het
duitsch vertaald door F r . B i r d (Halle 1818); Over de aanwendig van de berooking
van Morveau en van het chloruretum sodae in het Ziekenhuis te Groningen; Kort
overzigt wegens de behandelde lijders en verrigte operatiën in het Nosocomium te
Groningen gedurende het Academie-jaar 1826-1827. Als medewerker aan
Boerhaave. Tijdschrift voor Genees- Heel- Verlos- en Artsenymengkunde leverde
hij in den 1sten jaarg. (1839): Volkomen herstelling van eene spontane ontwrichting
van het linker dijbeen (p. 19); Belangrijke waarneming van het elfjarige verblijf van
een vreemd lichaam in de neusholte (197); Over de vetgezwellen (263); Valgus aan
beide voeten genezen door onderhuidsche doorsnijding van den tendo Achilles
(308); in den 2den jaarg. (1840): Genezing van eene strictura ani (236);
Scirrusgezwel in de keel door de aanwending van het brandijzer genezen (263).
Zijn portret is door G.F. Eilbracht e.a. o p steen geteekend.
Simon Thomas

[Hengel, Johannes Frederikus van]
HENGEL (Johannes Frederikus v a n ), geb. 6 Mrt. te Grootebroek, overl. 18 Apr.
1895 te Hilversum. Op 10 Mei 1828 werd hij te Leiden ingeschreven als student in
de geneeskunde en op 30 Jan. 1838 promoveerde hij na verdediging van eene
dissertatie, getiteld: Observationes morbi, qui dicitur dothinenteria. Hij vestigde zich
te Hilversum waar hij spoedig eene zeer uitgebreide praktijk kreeg en zich bezighield
met letterkundigen arbeid en de bestudeering der gezondheidsleer. Gedurende vele
jaren was hij lid van den Geneeskundigen Raad voor Noord-Holland en als zoodanig
heeft hij vooral voor Hilversum en omstreken, zoowel bij het heerschen van
besmettelijke ziekten als onder gewone omstandigheden, veel verricht tot welzijn
der bevolking. Ook na het neerleggen zijner praktijk bleef hij nog werkzaam in het
belang van de plaats, waaraan hij zijne beste krachten gewijd heeft. Het
herstellingsoord Trompenberg te Hilversum, dat gedurende eenige jaren veel bezocht
is geworden, was voornamelijk door zijn toedoen gesticht. Verschillende
wetenschappelijke bijdragen komen er van hem in de geneeskundige literatuur voor:
Secundaire Spinaaliritatie als gevolg van evulsio dentis molaris in Boerhaave.
Tijds. v. Genees- Heel- Verlos- en Artsenijmengkunde N.S.V, (1846) 300; Nieuw
middel om asphyxia van waren dood te erkennen benevens de hulpmiddelen om
het schijndoode kind te doen herleven in De Nieuwe Boerhaave, Prakt. Meded. uit
het gebied der Genees- Heel- en Verloskunde en geneesmiddelleer I (1849) 303;
Waarneming eener afvloeiing van het vruchtwater in de eerste maanden der
zwangerschap met aaneengroeiing van de deelen der vrucht in Ned. Tijds. Voor
Heel- en Verlosk., ziekten der Vrouwen en Kinderen. Uitg. door H.J. B r o e r s e n
L.C. v a n G o u d o e v e r I (1849) 28; Waarneming eener overtijdige baring, ibid.
123; Aanteekeningen en uittreksels uit mijne verloskundige praktijk van het jaar
1846-47, ibid. II, 158; De pelvimeter van Baudeloque (compas d'épaisseur) door
onzen landgenoot Hofman uitgevonden en bekend gemaakt in 1774, ibid. 190;
Aanteekeningen en uittreksels uit mijne Verloskundige praktijk van het jaar 1847-48,
ibid. III, 330; Twee verloskundige waarnemingen, ibid. 298; Plaeenta praevia lateralis
(incompleta) ibid. 428; Notices et extraits de ma
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pratique obstétricale de 1848 avec 50 thèses obst. (Hilversum 1849); Bijdrage tot
de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland Uitg. d.h. Depart. v.B.Z., St.
III: Geneesk. plaatsbeschrijving van het Gooiland; Begrafenis-fonds in Schat der
Gezondheid, Tijds. v. alle Standen II (1859) 51; Verslag van de gezondheids-toestand
in de gemeente Hilversum, gedurende het jaar 1858 benevens eenige opmerkingen
daarover, ibid. 97; Hetzelfde van 1859, ibid. III (1860) 153; Hetzelfde van 1860, ibid.
IV (1861) 182; De Hilversumsche fabrieksarbeider, ibid. 321; De pokken-epidemie
te Hilversum en hare bestrijding in Tijds. v. Gezondheidsleer V, 97.
Simon Thomas

[Hennebo, Robert]
HENNEBO (Robert). Volgens den trouwlegger op het haagsch gemeente-archief
ondertrouwde 5 Juli 1711 in den Haag R.H. ‘geb. tot Leyden, cadet, onder de
Compagnie .... geleyt wordende .... in guarnisoen tot Geertruydenbergh’. In de
voorrede der Verzamelde dichtwerken wordt verteld dat H. voor zijn huwelijk aan
een veldslag (bij Oudenaarde?) heeft deelgenomen, maar daar niet veel moed aan
den dag legde; dat hij in 1716 een herberg opzette (eerst in den Haag? daarna) in
Amsterdam. Toen hij daarmee niet genoeg verdiende, werd de schouwburg zijn
kostwinning. ‘Eindelijk kwam het wonderjaar van 1720 op de baan, alwaar onze H.
zijn rol om fortuin te maken beter wist te spelen .... Het geluk diende hem en maakte
hem in korten tijd zoo rijk, dat hij een buitenplaats tusschen Rotterdam en Gouda
kogt, die hij Actiehoven betijtelde’. Daarna is hij door achteruitgang van zijn zaken
weer gedwongen acteur te worden: ook hield hij zich bezig met vertalen. Ten slotte
schijnt hij als makelaar weer zooveel gewonnen te hebben, dat hij bij zijn dood (29
Juni 1737?) zijn vrouw niet onverzorgd achterliet. Voor de juistheid van deze
gegevens durf ik niet in te staan; wel worden ze gedeeltelijk bevestigd door J.C.
Weyerman (zie beneden), maar zooals bekend is, vormen diens geschriften een
niet altijd even zuivere bron. Het anoniem verschenen werkje Mijne herrinneringen
van Gouda (d.H. G r i f f i o e n v a n W a e r d e r ), ('s Grav. 1821) 39 en 72 noemt
wel ‘Actiehoven voorheen Tristentuin’, maar vermeldt den naam H. niet. Met meer
zekerheid zijn eenige titels van H.'s werken op te geven.
Het meest bekend is zijn niet onvermakelijk gedicht: De Lof der jeneever (Amst.
1718; 2 stukken), ook opgenomen in zijn Rouwklachten van Jac. Veenhuyzen, [over
het droevig afsterven van zyn goudvink, kanary, hond en paerd; Amst. 1723, 1736]
en ten slotte uitgegeven verbeterd door een liefhebber (H. Tollens Czn.? gedrukt in
Holland, z.j.). De Rouwkl. is afzonderlijk verschenen als Klagte van .... Jacob
Veenhuize over het rampzalig afsterven van ..., overl. Nov.... 1716. (z. pl., 1716?).
Voorts bestaat van H. een bruiloftsvertooning: Proces crimineel, gehouden voor de
hove van Cyprus, tusschen Hymen van wege IJsbr. IJsbrandsz.... ('s Grav., enz.
1726), ook opgenomen in de Comische pleidooien gevoerd voor de resp. regtbanken
van Puiterveen, Cyprus, en in de regentenkamer van de Amst. schouwburg, door
A. A l e w i j n , R. H e n n e b o , J. d e M a r r e ; J.J. H a r t s i n c k (ged. herdruk; Amst.
1823). De Lof, de Rouwklachten en het Proces zijn weer met andere verzen te
vinden in de Verzamelde dichtwerken van R. H e n n e b o ('s Grav. P. van Os, z.j.).
Niet is hierin opgenomen een lofdicht betrekking hebbend op, en voorkomend in J.
v a n H o v e n , Ledige uuren ('s Grav. 1720). Met H.'s naam verschenen de volgende
thans zeer zeldzaam geworden vertalingen: De uytvaard
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van meester Andries, blyspel. Uit de Fr. taal overgezet (Amst. 1720). [Naar C.J.
B r u g i è r e d e B a r a n t e , Le tombeau de maître André, ook vert. door G.T.
D o m i s onder den titel: Het dronkemans testament of de uitvaart van m.A., eveneens
Amst. 1720]; Authenticque memorien van het leven en... avontuuren der beruchte
Sally Salisbury; met een oprechte beschryving van de ... voornaamste minnaars,
door... Charles Walker (Amst. 1723). [De Authentic Memoirs verschenen in hetzelfde
jaar te Londen]; Wonderlyke geschiedenisse van Ariovistus, koning van Germanien,
inhoudende de minnaaryen van Julius Cesar, uit het Fr. vert. (Amst. 1724); Het
leven van Gil Blas van Santillane of de Spaansche avonturier van Lesagc (I-III Amst.
1756, 1755; IV, Amst. 1736); alleen echter het titelblad van dl. III (1755) noemt H.
o
als vertaler. F r . M u l l e r , Historiepl., vermeldt onder n . 2952 een prent met
onderschrift van H. Een korte bloemlezing bevat de Keur van Ndl. Letteren II, 11
(Amst. c. 1828). Uitgaven van H.'s Historie der Britsche zeeroovers, Lof van den
boonakker, en Hai Ben Tobaak geschriften, genoemd in de voorrede der Verz.
dichtw., zijn mij onbekend.
Een portret gegr. door J. Houbraken naar I. Wandelaar komt voor in de
Rouwklachten.
Zie: de voorrede der Verzamelde dichtwerken van R.H. ('s Grav., P.v. Os, z.j.);
De schim van R.H. aan den ... verzaamelaar van zyne dichtwerken... (te
Snaakenburg, bij Fenix Sonderga, (1767); J.C. W e y e r m a n , De zeldzaame
leevens-byzonderheden van L. Arminius, J.C. Weyerman, R. Hennebo en J.
Veenhuyzen (Amst. 1738). Ik noem nog (C.A.) v(a n ) R(a y ), R. Hennebo en zijne
vrienden, hist.-blijspel (Amst. 1815). Geneal. aant. over het geslacht H. bevat hs.
75 C. 56 der Kon. Bibl.
Ebbinge Wubben

[Henning, Petrus Laurentius]
HENNING (Petrus Laurentius), geb. te Leeuwarden, studeerde te 's Heerenberg en
werd priester gewijd 10 Aug. 1826. Hij was kapelaan te Sneek tot 1828 en
achtereenvolgens pastoor te Woudsend tot 1835, te Kleinemeer tot 1846 en sinds
dien te Wolvega, waar hij 12 Aug. 1859 overleed. Hij werd begraven te Steggerda.
Hij schreef in de Katholiek (V, 65), vele artikelen in de Kath. Nederl. Stemmen,
en gaf uit: Openlijk antwoord op de uitnoodiging van den heer Joh. Pol, leeraar bij
de Doopsgez. Gemeente te Warga. Gemengde Huwelijken en Priesterregeering
(Grave 1845).
Zie: Arch. Aartsbisd. Utr. II, 24; XX, 240.
van der Heijden

[Herbig, Frouwkje]
HERBIG (Frouwkje), onderwijzeres en schrijfster te Harlingen, waar zij 6 Juli 1857
overleed. Zij was geb. te Leeuwarden 29 Mei 1781. Haar vader, J o h a n G e o r g e
H e r b i g , was luitenant-kolonel en sneuvelde in 1799 bij Petten. Zij schreef de
volgende romans: De Graven van Horst, 2 dln. (1830); Hillegonda van Teylingen,
2 dln. (1832); De arme luitenant en zijn huisgezin (1833); De verloren zoon, of Breda
verrast. Een tooneelspel voor de jeugd (1836) en De gelofte of de Zegepraal der
deugd. Een familietafereel (1837).
Zuidema
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[Herkinge, Volquerus]
HERKINGE (Volquerus), geb. te Groningen uit H e n d r i k H e r k i n g e en
J a n n y e n d e V o s 1586, overl. te Zwolle 1662. Hij studeerde van 1605 af te
Keulen, waar hij grooten aanleg toonde te bezitten en uitstak boven alle andere
studenten in kennis en deugd. In 1621 te Keulen priester gewijd, werd hij in 1616
licentiaat in de godgeleerdheid, en, na eerst pastoor te Lingen geweest te zijn, in
1618 door den vic. ap. Phil. Rovenius naar Zwolle geroepen. Van Deventer tot
Steenwijkerwold strekte zich het veld uit,
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waarop Herkinge als pastoor aan het heil der zielen arbeidde. Hij was bovendien
vicaris van Overijsel, Groningen en Friesland. Hij was een zeer geleerd en geacht
priester, werd met La Torre in Rome als adjutor van Rovenius voorgesteld, onderging
vele vervolgingen en liet van zijn aanzienlijk vermogen armere missionnarissen
medeleven.
Zijn portret is gegraveerd door A.v. Zijlvelt.
Vgl. Arch. Gesch. Aartsb. Utrecht II, IV, VII, VIII, IX, XIII reg.
van Meegeren

[Herls, Andries]
HERLS (Andries), of H e r r e l s , broeder vermoedelijk van den volgende, woonde
te Middelburg en was er gehuwd met C o r n e l i a A n d r i e s d r ., waaruit 17 Juli
1591 werd gedoopt J a q u e l i n e en 9 Jan. 1594 J o h a n H. In 1597 werd hij
opgenomen in het chirurgijnsgilde terwijl nog 28 Mrt. 1604 een zoon A n d r i e s van
hem is gedoopt. Weldra werd hij echter chirurgijn-generaal op de vloot van Jacob
v. Heemskerck, 16 Dec. 1606 door de Staten-Generaal o.a. zijn aandeel in de buit
bepaald en hem bij resolutie van 30 Aug. en 1 Sept. 1607 honderd daalders
toegelegd voor het balsemen van het lijk van Heemskerck. Uit zijn huwelijk sproten
nog een C o r n e l i s en een J a c o m i j n t j e H., ondertrouwd 26 Dec. 1615 te
Middelburg met C o r n e l i s v a n B r o e c h o v e n . Of een omstr. 1591 te Antwerpen
geboren en 12 Nov. 1618 te Leiden als stud. med. ingeschreven H e r c u l e s H.
hem verwant was, is niet bekend. Zijn weduwe hertrouwde met den kruidenier Sr.
Willem Gillessen Persant.
Zie: F o k k e r in Tijdschrift voor Genecskunde S. II, dl. XIII (1877) 365; Navorscher
XXI (1872) 1.
de Waard

[Herls, Cornelis]
HERLS (Cornelis), of H e r r e l s , begr. in de Oude kerk te Middelburg 2 Apr. 1625,
werd, evenals reeds eerder zijn vermoedelijke broeder Andries, in het middelburgsche
chirurgijnsgilde opgenomen in 1602 en werd daarvan vijfmalen deken en negenmaal
beleder. Hij was gehuwd met S a r a M a r x , waaruit zijn gedoopt 25 Mei 1603
C o r n e l i a (misschien dezelfde, die later huwde met P i e t e r C l e m e n t , waaruit
18 Apr. 1628 F r a n ç o i s C l e m e n t ) en 31 Dec. 1606 M a r g r i e t e H. In de
geruchtmakende zaak van Philips van Lansbergen omtrent het toedienen van
muskus aan een kraamvrouw mengde H. zich met een Examen tractatus medici de
Moscho a D a v i d e U l t r a l a e o in lucem editi(Midd. 1613) en na de weerlegging
daarvan door J a c o b u s L a n s b e r g e n 's Disput. epist. Rev. viri Ph. L a n s b e r g i i
cum doet. med. doctoribus Mittelb. Cum apologia etc. (Midd. 1613) nogmaals met
een Responsio ad Apologiam Jac. Lansbergii (Midd. 1613). Door H.'s onverwacht
overlijden bleef menig zijner geschriften onvoltooid. F e r d i n a n d G r u i w a r d t
gaf er van uit het Examen der Chirurgie, vermeerderd en verbeterd (Midd. 1660,
Amst. 1672 en 1723, Antw. 1700) en J o h a n V e r b r u g g e de
Chirurgijnsscheeps-kist (Amst. 1672 en 1723).
Zie: F o k k e r in bovengen. art.
de Waard

[Hertzworms, Arnoldus]
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HERTZWORMS (Arnoldus), Ord. S. Crucis, geb. te Weisweiler (hertogd. Gulik,
Duitschl.), overl. te Venlo 1693, S. Theol. lector, prior in verschillende huizen der
kruisheerenorde, de laatste jaren voor zijn dood prior van het klooster te Venlo. Hij
is schrijver van de volgende werken: Vacantia sacra etc. (achtdaagsche geestelijke
oefening ten dienste vooral van de leden der orde en van de priesters van het bisdom
Roermond) (Luik 1648); Alter sive novus Joseph etc. (Keulen 1680); Religio S.
Crucis etc. (over de kruisheerenorde, geschiedenis, gebeden en overwegingen)
(Roerm.
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1661 en 1686); Oeffeninghe van devotie ter eere van de Allerh. Dryvuldigheyt ende
de M. Maget Maria van Remedie (Roerm. 1663). Dit laatste werkje diende met een
daarin opgenomen instructie tot handboekje voor de broederschap der H.
Drievuldigheid en O.L. Vrouw van de vrijkooping der slaven uit de macht der Turken,
welke broederschap de Kruisheeren in België en Nederland (Venlo, Roermond,
land van Kuik) bijzonder hebben verspreid.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 112
vv. 140; P a q u o t , Mémoires I, 523; J. H a r t z h e i m , Biblioth. Coloniensis (Keul.
1747) 24.
Brandsma

[Hetsroey, Michaël]
HETSROEY (Michaël), geb. te Breugel in België, waar en wanneer overl. onbekend,
theologiae licentiatus, regent in het Standoncksche collegie te Leuven, aanvaardde
3 Nov. 1569 de pastorie te Kampen. Slechts weinige jaren heeft pastoor Hetsroey
zijne parochie bestuurd, maar jaren, welke hem veel arbeids- en zwaar zielelijden
veroorzaakten. Aegidius de Monte, bisschop van Deventer, zegt van hem, dat hij
‘importabilia fere onera’ schier ondraaglijke lasten, heeft getorst. In 1572 werd de
stad door graaf Willem van den Berg ingenomen. Kloosters en kerken werden
geplunderd, de geestelijkheid mishandeld en uit de stad gejaagd. Hetsroey nam de
wijk naar den Bosch, waar hij bleef tot het begin van 1573. In Kampen teruggekeerd
werkte hij ijverig aan het herstel der parochiekerken. In 1574 werd hij benoemd tot
kanunnik aan St. Marie te Antwerpen, nam afscheid van Kampen, maar bleef officieel
nog pastoor dezer plaats tot 1577, toen hij werd opgevolgde door den geleerden
en vromen priester J o a n n e s H a v e n s , den laatsten pastoor vóór de Hervorming.
Vgl.: Arck. Gesch. Aartsb. Utrecht XXIII.
van Meegeren

[Heusden, Albertus Ascanius van]
HEUSDEN (Albertus Ascanius v a n ), geb. te 's Gravenhage 25 Febr. 1808 en overl.
te Breda 16 Apr. 1874. Na eerst een paar jaar gouverneur bij een aanzienlijke familie
geweest te zijn, werd hij in 1827 benoemd tot leeraar 2de klasse in de ned. taal- en
letterkunde aan de K.M. Academie te Breda, waar terwijl hem in 1855 de titel
hoogleeraar werd toegekend. Toen 1 Sept. 1872 een nieuwe regeling van het
onderwijs a.d. Mil. Academie in werking trad, waarbij de door hem onderwezen
vakken niet meer op het programma van onderwijs voorkwamen, werd van Heusden
eervol ontslagen. Hij was lid van het Noord-Brab. Genootsch. voor Kunsten en
Wetensch., van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden en van het Hist. Genootsch.
te Utrecht, terwijl de senaat der utrechtsche hoogeschool hem in 1848 honoris causa
den titel van Dr. in de bespiegelende wijsbegeerte en letteren verleende.
Van Heusden schreef eenige veel gebruikte leerboeken voor geschiedenis en
aardrijkskunde, als: Handleiding tot de Aardrijkskunde, voor de kadetten van alle
wapenen, 2 dln. (8ste dr. 1875); Leerboek der aardrijkskunde ten dienste van hen
die zich tot de lessen bij de Kon. Mil. Academie wenschen voor te bereiden (16de
dr., herz. door J.J. d e H o l l a n d e r , 1880); Handleiding tot de Nieuwe geschiedenis,
voor de kadetten van alle wapenen, 3 dln. (1847-51, 2de dr. 1863); Handboek der
aardrijkskunde, staatsinrichting, staathuishouding en statistiek van het koninkrijk
der Nederlanden, 2 dln. (1866-67). Verder een boekje, get. Lof van den oorlog, of
wederlegging van de leerstellingen der vrienden van den vrede (z.j.?).
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Zie: Mil. Spectator 1874, 365 en Tijdschr. Aardrijksk. Gen. 1876, 67.
Zuidema
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[Heuvel, Joannes Alphonsus Maria van den]
HEUVEL (Joannes Alphonsus Maria v a n d e n ), geb. te Geldrop 29 Aug. 1850,
overl. te Veghel 11 Juli 1903. Priester gewijd 24 Juni 1876, werd hij 1 Maart 1877
tot leeraar aan het klein seminarie te S. Michiels-Gestel en daarna tot professor in
de wijsbegeerte aan het groot seminarie te Haaren bevorderd 11 Aug. 1880. 19
Sept. 1885 tot 2den secretaris van het bisdom en 29 Sept. 1890 tot 1en secretaris
benoemd, bleef hij in deze betrekking werkzaam tot 7 Febr. 1896, toen hij tot pastoor
van Veghel en deken van het district Helmond bevorderd werd. 2 Nov. 1899 werd
hij deken van het district Veghel, dat toen van het dekenaat Helmond werd
losgemaakt en tot een zelfstandig district werd verheven. Hij werd 21 Nov. 1896 tot
examinator synodalis benoemd.
Vgl.: Staat der d.d. Geestelijkheid (Archief Bisdom den Bosch).
Smits

[Heydanus, Gaspar]
HEYDANUS (Gaspar), of v a n d e r H e y d e n , één der ijverigste grondvesters en
verbreiders der gereformeerde leer in ons vaderland, 1530 geboren te Mechelen,
overl. 7 Mei 1586 te Bacharach, uit een aanzienlijk geslacht gesproten, zoon van
G e r a r d v a n d e r H e y d e n . Oorspronkelijk bestemd voor den geestelijken
stand, werd hij reeds op jeugdigen leeftijd aangetrokken tot de nieuwe leer. Hij verliet
zijn ouderlijke woning en begaf zich omstr. 1547 naar Antwerpen, dat reeds toen
een brandpunt was van de hervormings-beweging en waar een hoewel nog kleine,
toch bloeiende gereformeerde Kruisgemeente was gevestigd. Tot deze gemeente
behoorde ook de schoenmaker, bij wien Heydanus in de leer was. Hier was het, dat
hij, terwijl hij nog als hoofdbedrijf zijn schoenmakersvak uitoefende, sedert omstr.
1550 herhaaldelijk voor de gemeente als voorganger optrad, zeker tot aller genoegen,
want in 1555 kreeg hij het verzoek zijn handwerk te laten varen en de gemeente
als vast leeraar te bedienen. Heydanus wilde dit beroep echter niet aannemen
alvorens door den kerkeraad van Emden, van welke plaats toen a.h.w. het bestuur
over de gereformeerde Gemeente uitging, in zijn ambt te zijn bevestigd. Inderdaad
is dit ook geschied en in Juli 1557 zien we Heydanus als geordend predikant te
Antwerpen terug. Aanvankelijk zou Heydanus echter slechts kort aldaar kunnen
werkzaam zijn. Gedurende zijn afwezigheid had de kerk van Emden Adriaen van
Haemstede naar Antwerpen gezonden, om tijdelijk in den dienst te voorzien. Door
de felheid van diens predikatie en door andere oorzaken was de regeering steeds
meer verbitterd geraakt tegen de gereformeerden. In 1558 volgde de uitbarsting,
en met vele anderen moest Heydanus de stad Antwerpen ontvluchten, na een
‘miraculeuse’ verlossing uit de handen zijner vervolgers. Hij nam de wijk naar
Duitschland, en was waarschijnlijk eerst eenige jaren predikant te Frankfort, waar
hij, evenals ook al vroeger te Antwerpen, herhaaldelijk tegen de lutherschen optrad.
De keurvorst van de Pfalz, Frederik III, was in dien tijd een groot beschermer der
Gereformeerden, hetgeen o.a. hieruit kan blijken, dat hij den vooral in groote getale
uit ons land naar de Pfalz toestroomenden vluchtelingen een veilige verblijfplaats
aanbood bij het in de nabijheid van Worms gelegen klooster Groot-Frankenthal. Er
ontstond hier weldra een zeer bloeiende gereformeerde kolonie. Hier was Heydanus
zeker sedert 1564 naast den bekenden Petrus Dathenus (kol. 367) als predikant
werkzaam. Waarschijnlijk valt in deze jaren ook zijn huwelijk met C a t h a r i n a
v a n G o c t h e m , een vlaamsche uitgewekene. Intus-
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schen was in 1566 in Nederland eenige verandering in den stand van zaken
gekomen, zoodat vele vluchtelingen daarheen, met name naar Antwerpen,
terugkeerden. Onder hen ook Heydanus. Antwerpen was thans genoegzaam van
predikanten voorzien. Heydanus is daarom in dit en het volgende jaar vooral buiten
Antwerpen werkzaam, en wel voornamelijk in het land van Axel en Hulst, waar,
gelijk ook op zoovele andere plaatsen, in 1566 de beeldenstorm plaats had. Wel is
waar werd door Heydanus aan die beweging geen werkdadig aandeel genomen,
maar door hem tegengehouden is zij toch zeker ook niet. Ook Amsterdam riep in
het jaar 1566 de hulp van Heydanus in. Thans was daar de strijd tusschen
lutherschen en gereformeerden losgebroken. Natuurlijk werd Heydanus door
laatstgenoemden in den arm genomen, om hun belangen te bepleiten. Nauwelijks
was Heydanus in 1567 weder uit Amsterdam in Antwerpen en omgeving
teruggekeerd, of door den slag bij Austruweel werden de kansen voor de
opstandelingen weder geheel en al gekeerd. Een nieuwe uittocht uit Zuid-Nederland
had plaats, en het ligt voor de hand dat Heydanus dadelijk weder naar Frankenthal
de wijk nam. Er volgen nu tot 1574 een zevental jaren van bijna onafgebroken
werkzaamheid aldaar. Ook thans weder stond hij met grooten ijver de gereformeerde
beginselen voor, gelijk o.a. kan blijken uit zijn twistgesprekken met de wederdoopers
uit deze jaren. In deze frankenthalsche periode is het, dat de kennismaking van
Heydanus met den beroemden Philips Marnix van St. Aldegonde dateert, den man,
dien hij later in zijn tweede antwerpsche periode als burgemeester van die stad zou
terugvinden. Slechts eenmaal verliet Heydanus in de jaren 1567-1574 zijn gemeente
Frankenthal voor langeren tijd: het was in 1571, toen hij als vertegenwoordiger dier
gemeente aan de Algemeene Synode der Gereformeerde Gemeenten te Emden
deelnam. Bovendien werd hij tot praeses van die synode gekozen. Geen wonder,
dat er verscheiden gemeenten in ons vaderland waren, die er met verlangen naar
uitzagen een man van zulk een aanzien als thans Heydanus was geworden, als
leeraar in haar midden te hebben. Tot die gemeenten behoorde ook Middelburg,
en, zoodra dan ook in 1574 deze stad na een langdurig beleg van het juk der
Spanjaarden bevrijd was, werd er alle moeite gedaan, om Heydanus naast den
reeds bejaarden Gillis Janszoon d'Hoorne als tweeden predikant aan de
middelburgsche gemeente verbonden te krijgen. 8 Maart 1574 werd een officieel
beroep op Gaspar Heydanus uitgebracht, en de gemeente was zoo gelukkig, dat
deze dat beroep, zij het dan ook op zekere voorwaarden, aannam. Het zou evenwel
nog tot Juni 1574 duren, voordat Heydanus bij zijn nieuwe gemeente intrede kon
doen. Immers, toen hij het beroep voor Middelburg kreeg, had de keurvorst Frederik
van de Pfalz hem juist gevraagd als veldprediker met het voor de Nederlanden
bestemde hulpleger mede te trekken. Werkelijk is hij ook ‘met graaf Lodewijck ende
dandere geconfedereerde heeren opgezeten om in den crijch te trecken’, zooals
het heet in het aktenboek van den middelburgschen kerkeraad, en eerst na afloop
van den ongelukkigen veldtocht van het voorjaar van 1574 zou Middelburg Heydanus
binnen hare poorten zien. En spoedig moest hij al weder die stad verlaten: de Synode
van Holland en Zeeland te Dordrecht van Juni en Juli 1574 zou ook weder door
Heydanus als voorzitter geleid worden. Nu begon eerst eigenlijk ten volle
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zijn werkzaamheid te Middelburg, die onafgebroken tot 1578 duurde. Ook hier deed
hij zich steeds als streng gereformeerde kennen, en, waar we zien dat de gemeente
van Middelburg bepaaldelijk in deze jaren vaak met groote hevigheid tegen de
wederdoopers optrad, daar is dat zeker voor een niet gering deel ook aan Heydanus
toe te schrijven. Bijzondere gebeurtenissen hebben overigens in dezen tijd in de
gemeente niet plaats gehad: alleen zij hier nog vermeld, dat de beide predikanten,
die gedurende een groot aantal jaren tot in het begin der 17de eeuw, te Middelburg
zouden werkzaam zijn, vooral ook door toedoen van Heydanus daar werden
beroepen. De eene, Johannes Seu, uit Frankfort overgekomen, was nog een oude
bekende van hem uit den tijd, in Duitschland doorgebracht; om den anderen, Michiel
Panneel, uit Norwich, naar Middelburg te krijgen, werd door Heydanus tot tweemaal
toe een reis naar Engeland gedaan. In den loop van 1578 valt feitelijk de losmaking
van Heydanus van de middelburgsche gemeente. Wel is waar valt officieel zijn
afscheid 2 October 1579, maar reeds gedurende het geheele vorige jaar was
Heydanus in beslag genomen door de voorbereiding, daarna het bijwonen van een
nieuwe synode van Holland en Zeeland, die in Juni 1578 weder te Dordrecht werd
gehouden. Een der gevolgen van deze synode was het aanbieden van een request
om godsdienstvrede aan de regeering. Ook hieraan nam Heydanus een werkzaam
aandeel, en zoodoende kwam hij ook weder te Antwerpen, waar men hem nu niet
spoedig weder zou loslaten. Vandaar dat in de jaren 1578 en 1579 Heydanus feitelijk
de gemeente van Middelburg en Antwerpen tegelijkertijd bediende, wat nu te eerder
kon geschieden, omdat Heydanus onder de voorwaarden, waaronder hij in 1574
het beroep te Middelburg had aangenomen, ook deze gesteld had, dat zoo ‘God
opening in Antwerpen gaf’ het hem vrij zou staan weder daarheen terug te keeren.
Zooals te voorzien was, bleek het in de practijk moeielijk in beide gemeenten
werkzaam te zijn, en zoo heeft Heydanus in het najaar 1579 weder voor goed zijn
woonplaats naar Antwerpen overgebracht. Hier waren Heydanus nog zes jaren van
rustige werkzaamheid beschoren, tot 1585, in welk jaar Antwerpen opnieuw door
Parma werd veroverd. Ook nu weder moest Heydanus met vele zijner
geloofsgenooten wijken; het zou hem echter ditmaal niet gegeven zijn zijn oude
gemeente van Frankenthal te bereiken: onder weg stierf hij, nog in de kracht van
zijn leven, 7 Mei 1586, te Bacharach aan den Rijn.
De eerste vrij uitvoerige biographie van Heydanus vinden we als bijlage bij J.W.
t e W a t e r 's Kort Verhaal der Reformatie in Zeeland (Middelburg 1766) 388 vlg.
Later is het leven van Heydanus nog uitvoeriger beschreven door M.F. v a n
L e n n e p in zijn diss. theol. Gaspar van der Heyden 1530-1586 (Amst. 1884). Als
aanvulling op te Water is deze biographie vooral van belang omdat daarbij gebruik
is gemaakt van een aantal onuitgegeven brieven van Heydanus aan den delftschen
predikant Arnoldus Crusius, welke brieven ook ten deele als bijlagen in de diss. zijn
afgedrukt. De enkele door Heydanus uitgegeven geschriften: een Catechismus enz.,
gedrukt achter de Psalmen van M a r n i x , en een paar werken ter bestrijding der
wederdoopers zijn eveneens bij v. L e n n e p , 87, 159 en 176 vermeld. Nadere
bijzonderheden over den tijd der ballingschap van Heydanus te Frankenthal zijn te
vinden bij A.A. v a n S c h e l v e n , De Nederduitsche vluchtelingenkerken enz. (Diss.
theol. Vrije Univ.
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Amst. 1908) passim. Een uitvoerige beschrijving van Heydanus' tocht door het land
van Axel en Hulst in 1566, ontleend aan te Brussel aanwezige origineele stukken,
zie men bij J.v. V l o t e n , Losse aantcckeningen betrekkelijk den vrijheidsoorlog
(Bijdr. Zeeuwsch-Vlaanderen II, 180 en 308 vlg.). Over de middelburgsche periode
raadplege men F. N a g t g l a s , De Algemeene Kerkeraad der Ned. Hervormde
Gemeente te Middelburg (Middelb. 1860), en als aanvulling daarvan d e z ., De
Hervormden te Middelburg tegen Doopsgezinden enz. (Bijdr. Zeeuwsch-Vlaanderen
VI, 237 vlg.). Bovendien zijn uit de ms. aktenboeken van den kerkeraad uit de jaren
1574-1579 nog meerdere bijzonderheden dan bij Nagtglas vermeld, over Heydanus
te putten. Bij v. Lennep bevindt zich aan het einde een genealogie van het geslacht
van der Heyden; zie daarover echter Nederlandsche Heraut 1885, 197 vlg.
Lasonder

[Heijkamp, Hermanus]
HEIJKAMP (Hermanus), geb. te Utrecht en overl. te Rotterdam 28 Oct. 1874, was
achtereenvolgens oud-katholiek pastoor te Leiden, Delft en Rotterdam, waar hij in
1853 tot bisschop van Deventer gewijd werd. Na den dood van aartsbisschop Loos
(4 Juni 1873) was mgr. Heijkamp de eenige bisschop der Oud-katholieken en heeft
hij door de dubbele wijding van Dr. J.H. Reinkens voor Duitschland en van C.J.
Rinkel voor Haarlem het episcopaat voor de Oud-katholieken van Nederland en het
buitenland bewaard (11 Augustus 1873). Uitgegeven is door hem o.a. Kort historisch
geloofsonderwijs, eene navolging van F l e u r y (Rotterdam 1865), een geschikt
handboek bij het godsdienstonderwijs voor meer gevorderden.
Kenninck

[Heijkamp, Johannes]
HEIJKAMP (Johannes), neef van den voorgaande, geb. te Utrecht 18 Juni 1824
en aldaar overl. 8 Jan. 1892, was eerst pastoor te Schiedam bij de gemeente der
oud-bisschoppelijke eleresie (1857) en vervolgens aartsbisschop van Utrecht
(1875-1892). Onder mgr. Heijkamp is een nauwere vereeniging tot stand gekomen
van de Oud-katholieken der verschillende landen, welke is vastgelegd in een
officieele verklaring aan de katholieke Kerk (24 Sept. 1889). Hij heeft in het licht
gegeven: De onfeilbaarheid van den paus. Vier brieven van A. G r a t r y , lid van de
fransche akademie, met een inleidend woord van J. H e i j k a m p (Dordrecht 1870);
Een woord van drie nederlandsche bisschoppen tegen het wereldlijk gezag van den
paus (Utrecht 1877); De leer van den paus Leo XIII rakende het huwelijk voor het
katholieke volk toegelicht (Arnhem 1881); Teekenen der tijden (Utrecht 1889).
Vgl.: De Oud-Katholiek 1892, 18 en 1893, 70.
Kenninck

[Heyman, Joseph]
HEYMAN (Joseph) was in het begin der negentiende eeuw vioolmaker te Amsterdam.
Een etiket uit 1815 is gefacsimileerd in d e W i t , Geigenzettel II (1910) nr. 181;
B a u e r , Practical history of the violin (1911) pl. 35.
Enschedé

[Heymans, Henri Francois van Praag]
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HEYMANS (Henri Francois v a n P r a a g ), geb. te 's Gravenhage 5 Sept. 1835,
en aldaar overl. 28 Oct. 1892. Hij werd 20 Maart 1853 ingeschreven te Leiden als
student in de geneeskunde en promoveerde tot medicinae doctor 14 Sept. 1859 op
eene dissertatie Over het opwekken van vroegtijdige baring volgens de methode
van Krause; en 16 Oct. 1859 tot art. obstetr. doctor, na verdediging van stellingen.
Zijne werkzaamheid als praetor van Simon Thomas, hoogleeraar in de verloskunde,
maakte dat hij zich bij voorkeur toelegde op dit vak en na zijne vestiging te 's
Gravenhage weldra als verloskundige
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een goeden naam en eene uitgebreide praktijk verwierf. In aanmerking gekomen
voor de benoeming tot hoogleeraar in de verloskunde aan de utrechtsche
hoogeschool, werd hij uit hoofde van zijne israëlitische afkomst niet benoemd. Van
zijn hand verscheen: Haematocele retro-uterina; Proefpunctic; Spontane ontlasting
van bloed door het rectum; Genezing in Ned. Tijds. v. Geneesk. 2e R., III (1867)
1ste Afd. 433.
Simon Thomas

[Heymissen, Joannes van]
HEYMISSEN (Joannes v a n ), geb. te 's Her togenbosch 13 Dec. 1621, overl. te
Burtscheid 6 Oct. 1678, was de zoon van P h i l i p p u s v a n H. organist in de St.
Janskerk te 's Hertogenbosch, die zich na 1629 te Leuven vestigde. Johannes
studeerde de humaniora te Turnhout en 2 jaren philosophie te Douay. Zijn verlangen
om in de cistencienserabdij St. Bernard aan de Schelde te treden werd tegenwerkt
door den bisschop van Antwerpen, G. Nemius, zijn bloedverwant, die hem een rijk
kanonikaat aanbood. De abdijleden, eene scheiding wenschende van het bisdom
en de abdij, namen niet gaarne een bloedverwant van den bisschop-abt aan.
Niettemin bereikte Joahnnes zijn doel. Hij deed zijne professie in de abdij 3 Juni
1646, werd priester 28 Maart 1648, studeerde nog een jaar theologie te Leuven in
het college der abdij van Alne en een jaar te Douay, waarna hij als professor der
theologie en philosophie in de abdij optrad. Bij de abtskeuze na den dood van Jud.
Gillis, 25 Febr. 1660 kreeg, van Heymissen de meeste stemmen, doch door kuiperij
werd hij als buitenlander van de lijst geschrapt. Hoewel hij bij eene nieuwe keus
met eenparige stemmen door alle monniken der abdij werd gekozen, duurde het 4
jaar, vóórdat hij de brieven zijner benoeming ontving. De kroniek der abdij spreekt
met den hoogsten lof over zijn bestuur. Aan beproevingen ontbrak het hem niet. De
abdij leed zware verliezen door overstroomingen en dijkbreuken harer polders, al
de tienden in het markiezaat van Bergen-op-Zoom werden door de Staten van
Holland aangeslagen, tot overmaat van ramp brandden door onvoorzichtigheid der
loodgieters de kerk en de abdij af, waardoor een menigte kuntschatten en de
bibliotheek vernield werden, 14 Sept. 1672. Sinds begon de abt te kwijnen. Hij
overleed in de cistercienserabdij Burtscheid bij Aken, waar hij de baden gebruikte,
en werd in het koor zijn abdijkerk begraven. Zijn portret, geschilderd door Mathieu
van Helmont naar het lijk, wordt nog bewaard in de abdij St. Bernard te Bornhem.
Zie: R o b . M a n g a r d a , Oratio panegyrica in sacr. ac sol. inauguratione Rev.
ac ampl. domini Joannis van Heymissen ex erudito S. Theologiae lectore abbatis
meritissimi (Antv. 1663); L u d . d e F r a e y , Congratulatio R.R.D.D. Joanni van
Heymissen abbati Loci S. Bernardi (Antv. 1663); E d m . S l o o t s , Oratio funebris
in exequiis ampl. dom. Joannis van Heymissen B.M. Loci Sti. Bernardi abbatis (Antv.
1679); B. v a n D o n i n c k , Obituarium Loci St. Bernardi (Lerins 1901) XXVI, 131;
A. S a n d e r u s , Chorographia sacra Brabantiae (ed. 1726) I, 472; Gall. Christ. V,
147; Taxandria XVI (1909) 270, 271; Archief der abdij St. Bernard te Bornhem.
Fruytier

[Heyns, Jaques]
HEYNS (Jaques), geb. te Antwerpen omsts. 1572, zoon van Peeter Heyns en Anne
Smits, woonde in 1595 ten huize van zijn broeder Zacharias te Amsterdam, en
trouwde 9 Juli met A n n e k e n S m y t e r s van Antwerpen, dochter van Anthonis
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Smyters en Margriete Kremers. In 1600 was hij fransche schoolmeester te Kampen;
12 April werd hem van stadswege een huis of huishuur
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gegeven. In 1604 verscheen van zijne hand eene vertaling van de Historien van
P a u l u s J o v i u s , door Zacharias te Amsterdam uitgegeven.
Zie: C.P. B u r g e r J r ., De Amsterd. boekdrukkers en uitgevers in de 16e eeuw
IV, 242, 253; J.I. v a n D o o r n i n c k in Bijdragen Gesch. Overijsel VI, 57.
Burger

[Heyns, Maria]
HEYNS (Maria), omstreeks 1620 geboren. Levensbizonderheden van haar ontbreken.
De vraag ligt voor de hand, of zij in eenige familiebetrekking tot Peeter en Zacharias
Heyns (die volgen) stond. Tegen deze onderstelling pleit, dat zij in de voorrede van
haar boek zegt, dat zij nooit iemand gehad heeft, die haar in haar jeugd ‘in 't wel
stellen, of Duits schrijven heeft onderwezen’. Zij woonde te Schoonhoven en gaf
als meisje van ± 26 jaar een verzameling van merkwaardige voorvallen uit, getiteld:
Bloemhof der doorluchtige voorbeelden; daer in door ware, vreemde en deftige
geschiedenissen ... alles dat de mensch tot nut en vermaek verstrekken kan te
bemerken is. Uit de schriften van Philippus Camerarius, Michiel de Montanje en
o

andere schrijvers getrokken en vertaelt (t' Aemsteldam 1647, 4 ). In een voorrede
droeg zij haar werk op aan S y b i l l e v a n G r i e t h u y s e n , die toen als dichteres
veel naam had. Zij bewonderde Vondel en nam in haar werk prentjes en verzen uit
Z a c h . H e y n s ' Emblemata. Haar boek verdiende, om het goede proza, meer
aandacht dan er tot nog toe aan geschonken is.
Ruys

[Heyns, Peeter]
HEYNS (Peeter), geb. te Antwerpen 1537, gest. te Haarlem Febr. 1598, zoon van
J a c o b H., wijdde zich, bijgestaan door zijne vrouw A n n e S m i t s , bijna 30 jaren
lang te Antwerpen aan het opvoeden en onderwijzen van meisjes uit den
beschaafden stand. Hij was een man van meer dan gewone ontwikkeling, hij schreef
en dichtte met dezelfde vaardigheid in het Fransch en in het Nederlandsch. In 1561
was hij factor van de rederijkerskamer ‘Den bloeyenden Wijngaert’ te Berchem, en
schreef voor het ‘haechspel’, 24 Aug. 1561 te Antwerpen gehouden, een Spel van
sinne en eene Factie, uitgegeven door W i l l e m S i l v i u s in de Spelen van Sinne
(1562). Voorts schreef hij verscheidene merkwaardige schoolboekjes deels in het
Nederlandsch deels in het Fransch, een A.B.C. (1568), het Cort onderwijs van de
acht delen der Fransoischer talen (1571), La vie et la passion de Jésus Christ (1573).
De nederlandsche versbouw was voor hem een voorwerp van ernstige studie; eerst
meende hij die te verbeteren door de fransche verskunst na te volgen, later zag hij
in dat het Nederlandsch hier andere eischen heeft. De taal wilde hij zuiveren van
alle vreemde woorden, en hij maakte zich sterk te bewijzen, dat zij rijk genoeg is
om zonder hulp van deze voor alles de juiste uitdrukkingen te vinden. Levendig was
zijne belangstelling in de aardrijkskunde; hij was zeer bevriend met zijn beroemden
stadgenoot Abr. Ortelius, en bezorgde in 1571 een uitgaaf van diens Theatrum met
nederlandschen tekst. In 1576 volgde de nederlandsche vertaling van N. d e
N i c o l a y , Schipvaert ende reysen gedaen int landt van Turkyen, evenals het werk
van Ortelius door een gedicht van zijne hand ingeleid. In 1577 schreef hij den
berijmden tekst van een klein zak-atlasje, bestaande uit kaartjes van de hand van
P h . G a l l e , naar die van O r t e l i u s gegraveerd, en onder den titel: Spieghel der
weerelt uitgegeven, en tal van malen herdrukt; voor de fransche uitgaaf (1579)
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schreef hij een prozatekst. De Spieghel wordt als het hoofdwerk van Heyns vermeld
door L u d . G u i c c i a r d i n i in de vermeerderde uitgaaf van zijn
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Descrittione dei Paesi Bassi (1581); deze begaafde vreemdeling, die lange jaren te
Antwerpen woonde en de stad en hare bewoners goed kende, roemt Heyns èn om
zijn aangenaam karakter en zijn groote gaven als dichter in twee talen, èn om zijn
streven om zuiver Nederlandsch te schrijven. In 1578 vinden we Heyns nog eens
als medewerker van Galle, die eene reeks fabelvoorstellingen gegraveerd had, en
daarbij een franschen dichterlijken tekst noodig had; het boek draagt den titel
Esbatiment moral des animaux. Voorts kennen we uit zijne latere antwerpsche jaren
nog enkele schoolboekjes, en eene reeks door hem geschreven fransche
schooldrama's voor jonge meisjes, die door zijne leerlingen vertoond zijn. Twee
hiervan, Miroir des vefves en Miroir. des mesnageres, zijn toevallig bewaard
gebleven. Deze school was gevestigd in het huis ‘de roode leeuw’ in de
Augustijnstraat, en droeg als uithangteeken den ‘Lauwerboom’; de leerlingen worden
in een gedichtje van Gabr. Meurier als ‘nymphes du laurier’ toegesproken. Het
uitgeversmerk van Heyns stelt Daphne voor, die in een laurier verandert, zijne
zinspreuk is ‘Wel hem die in Godt betrouwt’. In 1577 stond door ‘den bedroefden
tijt’ de school vrij wel stil, enkele jaren later telde zij wel 50 leerlingen.
Ook aan het openbare leven nam Heyns deel; in 1577 was hij luitenant van de
burgerwacht, in 1579 deken van de schoolmeestersgilde, in 1583 wijkmeester. Na
de inneming van Antwerpen door Parma (1585) is hij verhuisd naar Frankfort a.d.
Main, waar hij ook weer met succes een fransche meisjesschool opende; van een
leesboekje daar door hem geschreven en uitgegeven, Quatre dialogues puériles,
en Alleman et François, is een exemplaar bewaard. Na enkele jaren is hij opnieuw
verhuisd, naar Stade, nabij de beneden-Elbe; vandaar gaf hij (April 1592) machtiging
tot verkoop van zijn huis te Antwerpen; in zijne school te Stade werd in 1594 opnieuw
zijn Miroir des mesnagères door de leerlingen vertoond. Inmiddels had zijn zoon
Zacharias zich als uitgever te Amsterdam gevestigd, waar ook een jongere zoon
Jaques zich bevond, terwijl eene dochter van hem getrouwd was met den
schoolmeester O f f e r m a n s te Haarlem. Zacharias gaf in de jaren 1595-1598 eene
reeks werken van hem uit, herdrukken van zijn oudere schoolboekjes en van zijn
Spieghel der werelt, waarvoor een stel nieuwe kaartjes en een portret van den auteur
in hout werden gesneden, voorts de nog ongedrukte schooldrama's en nog een
nieuw werkje Le miroir des escoliers, eerst in het Fransch, daarna in nederlandsche
vertaling van zijn vriend A n t h . S m y t e r s . Peeter Heyns was intusschen naar
Haarlem verhuisd, waar hij met zijn schoonzoon school hield. In de latere hollandsche
uitgaaf van Guicciardini's werk (1612) zijn aan deze werkzaamheid van zijne laatste
jaren nog enkele regels gewijd, en wordt voorts vermeld, dat een haastige
winteruitstap om een walvisch, die 3 Febr. 1598 bij den Haag was aangespoeld, te
gaan zien, hem het leven kostte.
Zie: C.P. S e r r u r e in Vaderl. Museum III (1859-60) 293-404; C.P. B u r g e r J r .,
De Amsterd. boekdrukkers en uitgevers in de 16e eeuw. IV, 174-245.
Burger

[Heyns, Zacharias]
HEYNS (Zacharias), geb. te Antwerpen omstr. 1566, gest. vóór of in 1638, zoon
van den voorg. en Anne Smits, vestigde zich in 1592 als uitgever te Amsterdam, bij
den toren van de Oude Kerk, en nam als uithangteeken de drie hoofddeugden aan,
met de zinspreuk: ‘Sic itur ad astra.’ Reeds in 1590 hechtte hij een houtsnee, de
hoofd-
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deugden voorstellende, die hem later als uitgeversmerk diende, in het album van
Abr. Ortelius, nu te Cambridge bewaard, met een geteekende raadselspreuk in
rederijkerstrant. Zijn eerste uitgaaf, een dialoog naar E r a s m u s in het Fransch en
Nederlandsch vertaald, heeft een opdracht aan zijne ouders van Jan. 1592,
gedateerd van Stade, waar dezen toen hun school hadden. Niet lang na zijne
vestiging te Amsterdam trouwde Zacharias met A n n e H u r e a u , dochter van
Martin Hureau en kleindochter van Pieter Pellicorne, zeer vermogende kooplieden
te Venetië; van de kinderen uit dit huwelijk is ons niet veel bekend. Van de
amsterdamsche uitgaven van Zacharias, die zeer talrijk zijn, verdienen vermelding
een paar latijnsche boekjes van E i l h a r d u s L u b i n u s , in 1594 en 1595
verschenen, destijds iets ongewoons te Amsterdam, waar in de 16e eeuw bijna
uitsluitend hollandsche boeken, en in 't geheel geen wetenschappelijke werken in
het licht kwamen. Heyns is dan ook de eerste Amsterdammer, wiens naam in de
frankforter miscatalogussen voorkomt. Voorts gaf hij een aantal werken van zijn
vader uit, en verscheiden andere boekjes van paedagogischen en stichtelijken
inhoud. Na den dood van zijn vader verscheen nog diens Miroir du monde met
nieuwe houtsneekaartjes, en daarna gaf hij de kaartjes van de Nederlanden
afzonderlijk met eigen dichterlijke bijschriften onder den titel Den Nederlandtschen
Landtspieghel (1599). In het volgende jaar gaf hij een reisverhaal in het licht, in
oblong formaat met gegraveerde platen, van een zeer rampspoedige reis. Van de
5 schepen - waarvan drie de namen van de hoofddeugden droegen - was alleen
kapitein Sebald de Weert met één schip uit de straat van Magellaan teruggekomen.
Heyns zocht hem op, en ontmoette den chirurgijn, Barent Jansz. [Potgieter], die
hem het verhaal van de reis, deels schriftelijk, deels mondeling deed, dat nu door
Heyns zelven uitgewerkt werd. Hij plaatste een afbeelding van de vijf schepen op
den titel en voegde eene beschrijving van de straat door Jan Outhgersz. met
houtsneeschetsen aan het boekje toe. In 1602 verschenen twee zinnespelen, door
Heyns gemaakt voor de brabantsche rederijk-kamer ‘'t Wit lavender’ met de spreuk
‘wt levender jonst’, die eenigen tijd te voren te Amsterdam was opgericht. Heyns
was denkelijk een van de voornaamste oprichters van deze kamer, die de
hoofddeugden tot haar blazoen had gekozen. Hij was bevriend met vele uitgeweken
Zuid-Nederlanders, die zich te Amsterdam en te Haarlem gevestigd hadden, als
C a r e l v a n M a n d e r , wiens Bucolica en Georgica in nederlandsche bewerking
hij had uitgegeven, (1597) en in wiens Schilderboek (1604) we een versje van Heyns
vinden, zooals ook in zijne werken tal van bijdragen van bekende schrijvers en
dichters van dezen tijd zijn opgenomen. De trouwste van deze vrienden is wel de
bekende schoolmeester Anthonis Smyters; later vooral Willem Bartjens. De laatste
groote amsterdamsche uitgaaf van Heyns is een vertaling van de Historien van
P a u l u s J o v i u s van de hand van zijn broeder Jaques (1604). In 1605 gaf Heyns
nog te Amsterdam eene reeks engelschhebreeuwsche boekjes van H u g h
B r o u g h t o n in het licht, maar een herdruk van een schoolboekje van zijn vader
van hetzelfde jaar draagt het adres: Tot Zwolle, gedruckt bij Z. Heyns,
boeckvercooper, woonende in de voorstraet in de dry Hooftduechden.
Heyns was te Zwol gevestigd als ‘drukker van de Staten van Overijsel’, een titel
dien we vinden
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in het Const-thoonende juweel by de loflijcke stadt Haerlem ten versoecke van Trou
moet blijcken in 't licht gebracht (1607). Deze zeer bekende rederijkersuitgaaf bevat
al de zinnespelen voor het haarlemsche landjuweel van 1606 vervaardigd, daaronder
was ook werk van Zacharias, die nog factor van de brabantsche kamer te Amsterdam
was. Met het keurig gegraveerde blazoen met de hoofddeugden, versierd met een
beeldraadsel, had de kamer den hoogsten prijs behaald. Een paar kleinere uitgaven
van 1608 sluiten zich hierbij nog aan. Daarmee eindigt echter, naar 't schijnt, de
werkzaamheid van Heyns als drukker, en ook zijn geregeld uitgeversbedrijf, al zijn
enkele van zijn latere werken nog eigen uitgaven. Aan zijne vrouw was in 1608 een
belangrijke erfenis van haren grootvader toegevallen, en het schijnt wel, dat Heyns
nu de zaken wat kon laten rusten en zich meer ongestoord aan de letteren wijden.
Behalve kleinere gedichten en prentwerken dichtte hij in 1615 en 1616 voor de
schiedamsche kamer ‘de Roode roosen.’ Ongeveer tegelijk verscheen zijn eerste
Emblemata-bundel, berijmde bijschriften bij de prentjes van R o l l e n h a g e n , en
ook nog in 1616 gaf hij een van zijn voornaamste werken uit, eene nederlandsche
vertaling van de Weke, het groote scheppingsgedicht van G u i l l a u m e d e
S a l u s t e , heer van B a r t a s . Reeds na enkele jaren (1621) gaf hij hiervan een
tweede uitgaaf, vermeerderd met de Tweede weke, en versierd met zijn portret door
een lauwerkrans omgeven, met een bijschrift van V o n d e l . Deze schreef ook nog
een sonnet, dat van groote waardeering getuigt, en daarnaast vinden we lofdichten,
o.a. van Daniel Heinsius en Starter. Ook met de vertaling van belangrijke
prozawerken hield Heyns zich in deze jaren bezig; in 1623 verscheen de
Oorloghs-practijck van P r a i s s a c en de Voorbeelsels der oude wyse. In 1625
volgde weer een van zijn hoofdwerken, de Emblemata, uit twee bundels, Christelijke
emblemata, en Emblemata moralia bestaande, waaraan nog twee zinnespelen, de
Dry hoofddeugden en de Deuchdenschole zijn toegevoegd. Het vermelde portret
is weer opgenomen, ditmaal met een bijschrift van W. B a r t j e n s . Bartjens leeren
we uit dit werk kennen als zijn meest vertrouwden vriend, hij was sedert 1618
schoolmeester te Zwolle en in 1624 was C a t h a r i n a H e y n s , dochter van
Zacharias, met J o h a n n e s B a r t j e n s , Willems zoon getrouwd. In 1628 verscheen
nog een vervolg op de Weke van B a r t a s , grootendeels door Heyns zelven gedicht,
en in het volgende jaar nog drie kleinere werken, de Wegwyser ter salicheyt, een
uitgewerkt thema uit de emblemata, een Vreugden-gesang naar aanleiding van de
inneming van 's Hertogenbosch en een vertaling van de Belli detestatio van
E r a s m u s . In de hoofdwerken van Heyns vindt men tal van opdrachten aan
overijselsche jonkers, en daarbij blijkt dat deze heeren, wanneer ze als leden van
de Staten te Zwolle moesten zijn, wel bij hem hun intrek namen, of zijne gasten aan
tafel waren. Overigens is over de zwolsche jaren van Heyns niet veel bekend. Ook
weten we niet, wanneer en waar hij gestorven is. Wel vinden we het
hoofddeugden-merk nog in sommige uitgaven, maar zonder zijn naam, onder
anderen in een herdruk van de Voorbeelsels der oude wyse (1634) en in de
Zeeuwsche nachtegael (1633). In dit laatste werk wordt ‘den vermaerden Heyns’
naast Cats aangehaald; nog sterker blijkt zijn populariteit uit den Bloemhof der
doorluchtige voorbeelden van M a r i a H e y n s (kol. 575), eene schrijfster, die wel
geestesverwantschap met hem heeft, en zijn em-
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blemata in haar werk overneemt, maar niet van zijne familie is. 19 Maart 1638 stierf
de weduwe van Zacharias Heyns, Anna Hureau, die toen te Amsterdam in de
Prinsenhofsteeg woonde.
Zie: C.P. B u r g e r J r ., De Amsterd. boekdrukkers en uitgevers in de 16e eeuw
IV, 174-285; T e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der Ned. Letterk. I, 482-488.
Burger

[Heystek, Willem]
HEYSTEK (Willem), 1800-1877, schipper, lid der Zwijndrechtsche Broederschap
(zie art. Stoffel Muller in dit deel), schrijver van De ware leer der Zaligheid (Dordr.
1834); ging ± 1864 met vele geestverwanten naar Utah, schreef nog: Het laatste
oordeel (Utr. 1877) en de Mozaische en de Nazareensche Bijbel opgelost door den
Bijbel der 19e eeuw (Utr. 1877).
Zie: H.P.G. Q u a c k in de Gids 1892, III, 255 en Verslagen der Kon. Acad. v.
Wetensch. afd. Letterkunde IX (1892) 309; C a p a d o s e (?), Zwijndr. en Gron.
godgeleerde Wetenschap ('s Grav. 1842).
Marang

[Heze, Wilhelmus de]
HEZE (Wilhelmus d e ), d e H e e z e , H e e s , overl. en begraven in Oct. 1477.
Langen tijd was hij aan de universiteit te Keulen, waar hij in 1426 als W i l h . H e e s
d e N o v i m a g i o werd ingeschreven, achtereenvolgens baccalaureus, licenciatus
en doctor legum werd en 20 Dec. 1441 tot 28 Juni 1442 rector der universiteit.
Daarna ontmoeten wij hem als advocatus aan de keulsche curie en kanunnik van
het Apostelenkapittel te Keulen. Na de afzetting van den utrechtschen domdeken
Johan Proys verkreeg hij door den invloed van bisschop Rudolf van Diepholt Proys'
prebende en werd tevens in Juli 1449 als zijn opvolger tot domdeken verkozen. Hij
werd 6 Aug. 1449 als zoodanig toegelaten. Tot het kapittel werd hij 8 Aug. 1452 en
tot een supplementum 21 Febr. 1455 toegelaten. In hetzelfde jaar stierf bisschop
Rudolf en verloor hij zijn decanaat ten behoeve van Proys, die hem 25 Oct. 1455
opvolgde.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 225, 337 en 357; F.J.
v o n B i a n c o , Die alte Univ. Köln I (Köln 1855), bijlagen 233; K. B u r m a n ,
Utrechtsche Jaarboeken II (Utrecht 1751) 144; hs. van W. B r o c k , rijksarchief
Utrecht D. 1355; Th.J. L a c o m b l e t , Urkundenbuch für die Gesch. des Niederrheins
IV (Dusseld. 1858) 319, waar hij als adviseur optreedt.
van Kuyk

[Hilhorst, Gangericus]
HILHORST (Gangericus), van een oud stichtsch geslacht, welks leden reeds lang
vóór de reformatie onder de schepenen van Soest voorkomen, werd geboren te
Soest 21 April 1822. Na zijne lagere studiën te Hageveld te hebben voltooid,
studeerde hij theologie te Warmond en werd 17 Juni 1848 priester gewijd door Mgr.
van Wijckerslooth op den huize Duinzicht te Oegstgeest. Na zijne priesterwijding
werd hij gedurende negen jaar medehelper van den aartspriester J. Hartman te
Utrecht en in het laatst van 1857 pastoor te Kortenhoef. April 1861 werd hij
overgeplaatst naar Blaricum en 30 Juni 1875 naar Schalkwijk alwaar hij in Nov.
1878 benoemd werd tot deken van het dekenaat Wijk bij Duurstede en 18 Juni 1884
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is gestorven. Onder zijn pastoraat werd in 1871 te Blaricum en in 1879 te Schalkwijk
eene kerk gebouwd. Voor het onderwijs bouwde hij in 1878 te Schalkwijk eene
zusterschool. Als redactielid van het Archief van het Aartsbisdom Utrecht was hij
een ijverig medewerker, o.a. verscheen in het Archief van zijne hand: Kerkelijk
Gooiland na de hervorming (I, 268 seq.); eene bewerking van pastoor G e e r d i n k 's
Collegiaal-kerk van Oldenzaal (III, 413 seq.); artikelen over Het klooster
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Mariënburg te Soest (V, 239 seq.); Het kerspel Schalkwijk (XII, 1 seq.).
Zie: Arch. Aartsb. Utrecht XIII, 1 seq.
Hafkemeijer

[Hilman, Johannes]
HILMAN (Johannes), tooneeldichter en bevorderaar der tooneelkunst, 29 Oct. 1802
te Amsterdam geb. en 18 Nov. 1881 ald. gest. Zoon van een bakker, werd hij
graanhandelaar, doch spon met die zaak geen zij. Door den dood van zijn
schoonvader, den kok G r a m s e r , werd hij echter op eens een vermogend man.
Al had zijn letterkundige opleiding veel te wenschen overgelaten, toch bezat hij veel
smaak voor letteren en kunst, en groote sommen besteedde hij om zich een wel
voorziene bibliotheek aan te schaffen, die hij met heel zijn rijke woning op de
Reguliersgracht te Amsterdam gaarne voor anderen openstelde. Kort vóór zijn dood
heeft hij die kostbare boeken- en platenverzameling vermaakt aan de
universiteitsbibliotheek zijner geboortestad. Ook de amsterdamsche schouwburg
heeft veel aan hem te danken.
Van H.'s geschriften noemen wij: Genoveva, Treurspel (1835); Demetrius, keizer
van Rusland, Treurspel (1838); De beurs van Amsterdam, Een gedicht (1845);
Willem de eerste, prins van Oranje, Treurspel (1848); De vier jongelingen uit
Pforzheim (1850); 31 October 1517, Gedicht (1854); Oranje in de ure des gevaars
(1855); Bloemen. Keur van Ned. Poëzy, 2 st. (1856; 3e dr. 1859); Gustaaf Adolf,
koning van Zweden (1857); Karel van Anjou, kon. v. Napels, Hist. drama (1861);
Karel de Stoute, hertog v. Bourgondië, Hist. drama (1861); De karakterlooze,
Kluchtspel in 5 bedrijven (1865); De schijnheilige, Blijspel in 5 bedrijven (1865);
Verspreide en onuitgegeven gedichten, (1875, 3 dln.) en Ons Tooneel (1879). Verder
schreef hij verzen en gedichten in verschillende jaarboekjes, volksalmanakken e.d.
Zie behalve Levensber. Letterk. 1883, 151, het feuilleton van Het Vaderland, 22
Dec. 1881, en het feuilleton van De Amsterdammer. Weekblad voor Nederland, 27
Nov. 1881.
Zuidema

[Hinsch, Albertus Antony]
HINSCH (Albertus Antony), geb. te Hamburg, overl. te Groningen in of omstreeks
1785, kwam in 1728 als knecht in de orgelmakerij van Franz Caspar Schnitger
aldaar, zette na diens overlijden omstreeks 1729 diens zaken voort eerst voor
rekening van diens weduwe, later na haar getrouwd te hebben in eigen beheer. Hij
moet uitgemunt hebben in de tongwerken en praestanten. Daar zijn werkzaamheid
goeddeels samenvalt met het organistschap van Jacob Wilhelm Lustig, sinds 1728
organist van de Martini-kerk te Groningen en aldaar overleden in 1796, kan de
beteekenis van den één niet nauwkeurig beschreven worden zonder kennis te
nemen van het streven van den ander. Zijn bedrijf werd na zijn overlijden voortgezet
door H.H. Freytag (kol. 457). Uit de talrijke reeks nieuwe orgels en orgelherstellingen
die hij, meest in de noordelijke provinciën der Nederlanden uitvoerde, zijn alleen
genoemd de nieuwe instrumenten te Loppersum (1736), Almelo (1754), Harlingen,
Nieuwe kerk (1776) en Bolsward, Groote kerk (1781). 24 Jan. 1774 adviseerde hij
over het in aanbouw zijnde instrument in de Stephenskerk te Nijmegen, toen daar
moeielijkheden gerezen waren met den orgelmaker Christiaan Muller, welke met
diens terugwijzing eindigden.
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Zie: W e r k m e i s t e r , Orgel-proef vert. door J.W. L u s t i g 14; H e s s , Dispositien
met vervolg; K n o c k , Dispositien; S e i d e l , Het orgel en deszelfs zamenstel 15,
24; Caecilia 1862, 121; G r e g o i r , Historique de la facture et des facteurs d'orgue
289.
Enschedé
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[Hobbenz., Adam]
HOBBENZ. (Adam), van Katwijk, overl. vóór 1392. Aanvankelijk schijnt hij als klerk
van Willem V, toen deze nog Verbeider was, werkzaam te zijn geweest. Daarna
werd hij klerk van den bekenden Gerard Alewijnsz., na wiens dood hij in dienst van
Willem V overging. Bij brief van 24 Febr. 1355 begiftigde deze hem wegens bewezen
diensten levenslang met de kosterij van Delft, uit welk stuk blijkt, dat Adam schrijver
van den graaf was en tot zijn gevolg behoorde. In 1358 en 1359 was hij aan de
universiteit te Parijs; in het laatste jaar verwierf hij er den licentiaatstitel. In 1370 en
volgende jaren was hij weder te Parijs, in 1376 werd hij als oudere der Germaansche
Natie geraadpleegd. Inmiddels had hij 28 Jan. 1371 als ‘A d a m H o b o n i s d e
C a t w i j c , presb., in decretis baccal. et in artibus magister, qui, ut asserit, in tertio
anno lecture decretalium existit’ van den Paus een kanonikaat in het kapittel van
St. Pieter te Utrecht verkregen, mits latende varen zijn beneficium te Delft. Hoewel
rector der kerk van Emelisse in Zeeland, vergunde paus Gregorius XI hem 2 Jan.
1373 zijn studie aan de universiteit te Orleans voort te zetten, onder voorwaarde,
dat hij er voor zorg zou dragen, dat het zijn parochie niet aan geestelijke zorg ontbrak.
Bekend is zijn vechtpartij met den klerk Pieter Jacobsz. van Bleiswijk, die hem een
oog uitsloeg, waarover een commissie van 4 klerken uitspraak deed, den schuldige
tot een zware boete veroordeelende. Hij is in of vóór 1392 overleden, daar in dat
jaar een geschil bestond over de door zijn dood opengevallen prebende van het St.
Pieterskapittel.
o

Zie: Bullarium Trajectense n . 1964, 2117, Introd. LVII; G. B r o m , Archivalia in
o

Italië I n . 1491; D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auct. Chartularii Univ. Parisiensis I,
register, waar hij XXXVII als student te Orleans wordt vermeld; P.J. B l o k , Holl. stad
in de middeleeuwen ('s Grav. 1883) 285; T h . v a n R i e m s d i j k , Tresorie en
kanselarij v.d. graven v. Holland en Zeeland ('s Grav. 1908) 78-79.
van Kuyk

[Hoefnagel, Nicolaas]
HOEFNAGEL (Nicolaas), geb. te Monnikendam omstreeks het midden der achttiende
eeuw, gest. te Utrecht (?) in 1783 (?), is een der vruchtbaarste pamfletschrijvers
geweest uit den patriottentijd. Hij was een fel partijganger der patriotten en de
tegenpartij weet van hem slechts kwaads te vertellen. Dit maakt het zoo moeielijk
iets met zekerheid omtrent zijne lotgevallen mede te deelen, want de berichten zijner
vijanden worden door hem en sommige partijgenooten als leugen en laster
gebrandmerkt. De bekende R.M. van Goens schrijft over hem als ‘een waardig
bezoldigde van den waardigen Pensionaris van Berckel, die er op pochte alleen
bijna een honderd er van uitgegeven te hebben [nl. van de vlugschriften tegen van
Goens], een Hoefnagel, een gemeenen kerel, die naderhand te Leiden ter
nauwernood geeseling en brandmerk voor diefstal ontsnapte, alleen door
tusschenkomst der Patriotten, een plotselingen dood op een vlieringkamertje te
Utrecht stierf en niettegenstaande zijn patriotismus van de armen begraven werd
als een hond, zooals hij al zijn leven geweest was’. Van Goens behoorde tot de
verklaarde vijanden van den pamflettist en moeielijk is uit te maken, wat er in zijn
schets waar of overdreven is. Dat Hoefnagel te Utrecht gestorven is, kon van Goens
weten en dan zal dat geweest zijn in 1783, want na dat jaar hooren wij niets meer
van hem.
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Zeker weten wij alleen dat hij omstreeks 1782 te Amsterdam in de Reguliers
Breêstraat woonde. Ofschoon het heet, dat hij ook de schilderkunst
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beoefend heeft, leefde hij van zijn pen. Achtereenvolgens gaf hij sedert 1770 eenige
weekblaadjes uit, spectatoriale vertoogen, waarin heel wat personen over den hekel
gehaald werden. Met zekerheid kunnen als zoodanig genoemd worden: Neerlandsch
Echo, De Nederlandsche Overweeger, De vrolijke Onzigtbaare, Iets over alles of
vertoog aller vertoogen, De reizende Haagsche Advocaat, De Onmondige.
Waarschijnlijk zijn er nog andere dergelijke geschriften van hem afkomstig. Later
wierp hij zich in de politiek en in de jaren 1780 tot 1783, zijn een ontelbaar aantal
vlugschriften uit zijn pen gevloeid. Hij behoorde tot de antiengelsche partij en de
bestrijders van den hertog van Wolfenbuttel. Laat het nu sterk overdreven zijn, dat
hij bijna honderd der tegen van Goens verschenen pamfletten geschreven zou
hebben, hoe duchtig hij zich roerde, blijkt uit een ander feit. In een in 1781 naamloos
door hem uitgegeven pamflet: De gedimitteerde zee-capitein Andries de Bruyn
o

(Pamflet Knuttel n . 19640) schrijft de ‘autheur’ op blz. 46: ‘Ik ben een
Boeken-schrijver van mijn geloof, ik heb al de Memories van Jork beantwoord, ik
heb alleenig van dit jaar de volgende dingen geschreven’ en dan volgen de titels
van niet minder dan vijftig pamfletten. Het is dan ook ondoenlijk hier een lijst zijner
geschriften te laten volgen. Men zie daartoe vooral mijn Catalogus van de
Pamflettenverzameling der Kon. Bibl. op de jaren 1774-83. Zijn portret wordt
gevonden in de genoemde weekblaadjes.
Men zie over hem: Alle de magistraatsgezinde ... schrijvers ... beschreeven
o

(Pamflet Knuttel n . 20128) 16 v.v.; W.P. S a u t i j n K l u i t , Nicolaas Hoefnagel als
Journalist in Ned. Spect. 1881, 172, 180; G. v a n R i j n , Nicolaas Hoefnagel in
o

Librye 1889 n . 10.
Knuttel

[Hoek, Johannes]
HOEK (Johannes), predikant en schrijver van novellen enz., 7 Apr. 1813 te Engelen
in Noord-Brab. geb. en 5 Jan. 1893 te Kampen overl. Hij ontving zijn opleiding aan
het gymnasium van laatstgenoemde stad, studeerde te Utrecht in de theologie en
werd in 1839 proponent bij de ned.-herv. Kerk. Van 1830-32 diende hij als vrijwilliger,
met den rang van officier. In 1843 beroepen tot predikant te Giethoorn, was hij van
1851 tot 57 als zoodanig te Oudeschoot c.a. werkzaam en van 1857-90 te Kampen.
In laatstgenoemd jaar werd hij emeritus.
Van zijn talrijke geschriften noemen wij: Mina en Betzy (1848; 3de dr. 1867); De
familie Ploegers, 2 dln. (1850); Uit het dagelijksche leven (1851; 2de dr. 1855); Twee
novellen (1852); De godsdienst in het leven, voorgesteld in novellen, 2 dln. (1856);
Bernard Robelius, 2 dln. (1857); Jan Beitel, een kinderhuisjongen. Een verhaal voor
het volk (1862); Louise van der Heide en Herinneringen eener Moeder. Twee
novellen, 2 dln. (1864); Agathe, 3 dln. (1868); Eene eerste liefde. Drama voor
rederijkers (1870); Een Oom uit Californië. Blijspel voor rederijkers (1870); De
wedergevonden zoon. Drama voor rederijkers (1874); Wat er werd van de kinderen
van Bellevue (1875); Een Oom uit Amerika. Tooneelspel (1875), K ö r n e r 's Zriny,
metrisch overgezet (1878) en S c h i l l e r s Wilhelm Tell, ook metrisch vertaald
(1878). Voorts schreef Hoek een groot aantal novellen, opstellen, boekaankondigen
enz. in Nederland, Leeskabinet, Tijdspiegel, Vaderl. Letteroefeningen e.a.
tijdschriften.
Zuidema

[Hoekzema, David]
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HOEKZEMA (David), leeraar aan 't gymnasium te Groningen, geb. 28. Juli 1822
ald. en overl. 24 Nov. 1881 te Godesberg a.d. Rijn. Hij ontving zijn opleiding aan 't
bekende instituut van Dr. H.J. Nassau te Assen, tegelijk met zijn latere
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collega's J.A. Wynne en J.W. Renssen, studeerde te Groningen in de classieke
letteren, waarin hij het candidaatsexamen aflegde, en wijdde zich vervolgens
uitsluitend aan de beoefening der moderne talen. In 1851 werd hij tot docent hierin
aan bovengenoemd gymnasium benoemd. Hij schreef o.a.: Gleanings from English
prose (1850; 11de dr., herz. door Iz. G o r t e r e n A. P i c n o t , 1909) en Gleanings
from English poetry (1863; 6de dr., herz. door dezelfden, 1904). Vroeger had hij
gegeven een Recueil de pièces instructives et amusantes (1844) en Matériaux
biographiques et autres pour servir à l'étude de la litterature Française (2de dr.
1875).
Zuidema

[Hoepstock, Mathijs Jansz.]
HOEPSTOCK (Mathijs Jansz.), geb. 1565 of 1566, overl. te Rotterdam 1 Mei 1630,
vinden wij meermalen onder de schippers of commandeurs der Noordsche
Compagnie vermeld. Reeds in 1614, het jaar der oprichting, wordt M a t h i j s
J a n s z . schipper genoemd op het schip, dat voor Rotterdam aan de walvischvangst
deelnam en in 1616 komt hij met den toenaam ‘Hoepstock’ als kapitein op het schip
‘De Witte Swaen’ voor, dat eveneens voor Rotterdam was uitgevaren. Naar hem
werd een baai op Spitsbergen ten noorden van de Hinlopenstraat, op het
zoogenaamde Noordoosterland, ‘Hoepstockbaai’ geheeten en de vennootschap,
welke bovengenoemd schip had uitgerust, droeg. naar hem ook wel den naam van
Groenlandsche Compagnie van Hoepstock. Later treffen wij den oud-commandeur
als handelaar in teer en pik aan in het huis ‘De Teerhof’ in de Hoofdsteeg, als
opvolger van A d r i a e n H e n r i c x s z ., met wiens dochter M a r i t g e hij gehuwd
was.
Zie: M u l l e r , Gesch. Noordsche Comp. (1874) 371, 374, 430; Archief van de
o

o

Weeskamer te Rott. (Rott. 1907) n . 413 fol. 123 en n . 1007; Z o r g d r a g e r ,
Groenlandsche visscherij (Amst. 1720) 79 (waar op de kaart van Jan Mayeneiland
de Hoepstocksbaai wordt aangegeven) en 179.
Moquette

[Hoff, Ferdinand Hugo Benjamin von]
HOFF (Ferdinand Hugo Benjamin v o n ), conrector aan 't gymnasium te Zutphen,
geb. 24 Apr. 1820 te Harderwijk en overl. 29 Dec. 1894 te 's Gravenhage. Hij
studeerde te Leiden in de letteren, waarin hij promoveerde (6 Mrt.1843) op een diss.
de Mytho Helenae Euripideae en werd praeceptor eerst aan 't gymnasium te
Amsterdam, daarna (1849) aan dat te Zutphen. In 1890 werd hij gepensionneerd.
Men heeft van zijne hand o.a.: Sleeswijk-Holstein. Het hangende vraagstuk historisch
beschouwd en ontwikkeld (1864) en, onder het pseudoniem P h a n t a s t i k o s
geschreven, Nephelokokkygia; de Wolkenhemel der vogelen. Aristophanes' komedie
gespeeld op het hedendaagsche wereldtooneel. Met ophelderende kantteekeningen
(1871).
Zuidema

[Hofkamp, Teunis]
HOFKAMP (Teunis), geb. 8 Febr. 1805 te Schildwolde en overl. 20 Mrt. 1887 te
Groningen. In 't bezit van den 4den rang gekomen, werd hij in 1819 tot onderwijzer
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aan het Instituut voor doofstommen benoemd, waaraan hij bijna 50 jaren werkzaam
is gebleven. Steeds vlijtig doorstudeerend, behaalde hij met lof de vereischte
onderwijzersexamens en verwierf in 1843 als hoogste onderscheiding zelfs den
eersten rang. Twee jaar vroeger was hij belast met het geven van lessen in de
natuurkunde aan de landhuishoudkundige school te Groningen, waarvoor hij zich
o.a. bekwaamd had, na daartoe bekomen verlof, op de colleges voor dat vak van
prof. Ermerins. In 1861, bij de oprichting der Rijkskweekschool voor onderwijzers
te Groningen (directeur B. Brugsma), werd Hofkamp daaraan
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tot onderwijzer in de kennis der natuur benoemd, terwijl hij in 1868 door den Raad
der gemeente Groningen werd aangesteld tot directeur en leeraar aan de Burgerdagen avondschool voor voortgezet onderwijs, uit welke betrekking hij 10 jaar later
eervol ontslag ontving met toekenning van pensioen. Ook aan het tot stand komen
der practische ambachtschool verleende Hofkamp zijn krachtigen steun. Geruimen
tijd was de bekwame man voorzitter van het 2de en 3de groningsche
onderwijzersgezelschap, later voorzitter van het gewestelijk bestuur van het Ned.
Onderw. Genootsch. en lid van 't hoofdbestuur van dat genootschap te Amsterdam.
Van Hofkamp's geschriften noemen wij zijn Leesboek voor kinderen over de natuur
(9de dr. 1869). Voorts leverde hij verscheiden bijdragen in de toenmalige bladen
voor onderwijs en opvoeding, o.a. in het tijdschr. Pestalozzi, dat hij met B r u g s m a ,
G l e u n s , D. d e G r o o t , R.R. R i j k e n s en L. L e o p o l d redigeerde.
Zuidema

[Hofmans, Petrus Franciscus]
HOFMANS (Petrus Franciscus), met zijn kloosternaam G e r a r d u s , zoon van
G e r m a n u s en J a c o b a v a n H e y m i s s e n (familie van Joh. v. Heymissen
(kol. 574), geb. te Leuven 31 Dec. 1707, overl. te Puers 12 Apr. 1776.
Cisterciensermonnik der abdij S. Bernard sinds 24 Nov. 1726, was hij na zijne
priesterwijding 18 Febr. 1731 eenige jaren cantor in de abdij, totdat hij door zijn abt
benoemd werd als kapelaan te Oud-Gastel, 1737, pastoor te Hoeven 22 Juni 1753,
en pastoor te Wouw 1759. In 1762 werd hij bovendien aangesteld als landdeken
van Bergen-op-Zoom door den bisschop van Antwerpen, H.v. Gameren. In 1774
deed hij afstand van zijn pastoraat en bracht zijne laatste jaren in rust door op het
landgoed der abdij, het hof van Coolhem, waar hij overleed. De abdij te Bornhem
bewaart van hem in hs.: Obituarum sive elenchus omnium defunctorum abbatiae
S. Bernardi en Annales parochiae de Wouw. K r ü g e r noemt hem ten onrechte
deken van Breda.
Zie: K r ü g e r , Kerkgesch. bisdom Breda III, 21, 392, 444, IV, 307, 313; B. v a n
D o n i n c k , Obituarium Loci S. Bernardi (Lerins 1901) XLIX, 55, 56; Wekelijks nieuws
uyt Loven VII (1776) 281; Taxandria VI (1899) 145; X (1903) 36; Archief abdij
Bornhem.
Fruytier

[Hogenboom, Petrus Johannes]
HOGENBOOM (Petrus Johannes), geb. te Gouda 9 Dec. 1838, overl. te Kabouw
(Utr.) 6 Febr. 1908. Priester gewijd 10 Aug. 1863, was hij werkzaam als kapelaan
te Vianen, Hoogland en Duistervoorde (Twello). In 1874 stichtte hij een nieuwe
parochie te Dalmsholte (Lemelerveld) en bleef daar tot 1886, in welk jaar hij benoemd
werd tot pastoor te Kabouw.
Als schrijver heeft hij zich verdiensten verworven door zijn medewerking aan de
vertaling van D e h a r b e 's Verklaring van Geloofs- en Zedeleer. Met D.A. Wreesman
heeft hij opgericht het godsdienstig weekblaadje het Kerkklokje, waarvan de eerste
aflevering verscheen 1 Jan. 1893. Verschillende artikelen in den loop der jaren zijn
van zijn hand.
Zijn voornaamste werk is echter de Martelaren van Gorcum (Utrecht 1889), een
volledige bewerking der authentieke bronnen, en het resultaat van onderzoekingen
op de geschiedkundige plaatsen.
van der Heyden
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[Hogendorp, Carel Sirardus Willem graaf van]
HOGENDORP (Carel Sirardus Willem graaf v a n ), geb. te Casimbazar (Bengalen)
15 Aug. 1788, overl. te Utrecht 29 Oct. 1856, zoon van D i r k graaf v a n
H o g e n d o r p en E l i s a b e t h M a r g a r e t h a B a r t l o , dochter van S. B a r t l o ,
hoofdbaljuw van Batavia,
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werd op 13-jarigen leeftijd geplaatst op het mil. instituut te Sorèze (Frankrijk),
studeerde eenige maanden in de rechten aan de leidsche hoogeschool, trad daarna
in zeedienst en werd 11 April 1806 benoemd tot cadet-volontair ter zee.
Na zich bij eene muiterij op het oorlogsschip Neptunus onderscheiden te hebben,
werd hij nog in 1806 tot officier benoemd, en als ordonnansofficier bij koning Lodewijk
Napoleon geplaatst. 20 Dec. 1806 overgeplaatst bij het 2e reg. kurassiers, woonde
hij in Mei 1807 het beleg van Dantzig onder den maarschalk Lefèbvre bij en
onderscheidde zich in den slag bij Friedland (14 Juni) zoodanig, dat hij benoemd
werd tot ridder van het legioen van eer.
Op verzoek zijns vaders, destijds hollandsch gezant te Weenen, werd hij 19 Jan.
1808 benoemd tot auditeur bij de legatie aldaar met behoud van mil. rang. Na in
1809 den veldtocht tegen den Hertog van Brunswijk-Oels medegemaakt te hebben,
verliet hij den dienst, maar bij de landing der Engelschen in Zeeland bood hij zich
in Juni 1809 weder als vrijwilliger aan en nam als kapitein-adjoint van den staf van
gen. Dumonceau aan de verdediging des lands deel. 16 Maart 1811 benoemd tot
ritmeester bij de kurassiers, maakte hij den veldtocht naar Rusland mede en vocht
zoowel op 18 Aug. als op 18 Oct. bij Polotzk. In Mei 1813 benoemd tot chef
d'escadron was hij als adjudant van den maarschalk Gouvion St. Cyr tegenwoordig
bij de veldslagen van Lützen (2 Mei 1813), Bautzen (20 Mei) en Dresden (26 Aug.),
welke laatste plaats 11 Nov. bij verdrag aan de Bondgenooten overging; bij deze
gelegenheid werd v.H. krijgsgevangen gemaakt. In het voorjaar van 1814 wist hij
heimelijk naar Parijs te komen, waar hij den intocht der Bondgenooten bijwoonde.
Door den afstand van Napoleon van zijn mil. eed ontslagen, bleef v.H., na
vruchtelooze pogingen gedaan te hebben om in ned. dienst te treden, in franschen
dienst; hij werd 10 Mei 1814 chef d'escadron bij het 7e reg. kurassiers; nam aan
den slag bij Waterloo onder Napoleon deel, maar trad 14 Nov. 1816 uit franschen
dienst.
3 April 1817 benoemd tot ambtenaar 2e kl. voor den dienst in Oost-Indië, vertrok
hij 6 Aug. daarheen, kwam 28 Dec. te Batavia en werd 24 Jan. 1818 benoemd tot
lid der alg. rekenkamer, maar reeds 28 Aug. d.a.v. volgde zijn benoeming tot resident
van Buitenzorg en 28 Jan. 1823 die tot resident van Batavia. Zich niet kunnende
vereenigen met de door den comm.-gen. du Bus de Gisignies (zie kol. 282) ook
voor die residentie ingevoerde bezuinigingen, werd hij 3 Sept. 1827 uit zijne
betrekking ontslagen en op wachtgeld geplaatst. In Dec. d.a.v. vertrok hij met zijn
gezin naar Nederland en vestigde hij zich te Brussel. Nadat hij 8 Oct. 1830 op
verzoek eervol ontslagen was, verhuisde hij in het volgende jaar naar Utrecht en
vestigde zich als commissionnair in effecten.
4 April 1837 werd v.H., die zich in zijne geschriften had doen kennen als een
voorstander van milde regeeringsbeginselen ten aanzien onzer koloniën en van
eene uitbreiding van het europeesch element aldaar, benoemd tot lid van den Raad
van Ned.-Indië; nadat hij 2 Jan. 1838 te Batavia was aangekomen, nam hij als
zoodanig zitting; 1 Oct. 1839 trad hij, bij de tijdelijke afwezigheid van oudere leden,
op als waarn. vice-president van dien Raad en als zoodanig, na het overlijden van
den gouv.-gen. de Eerens (zie I kol. 793) op 1 Juni 1840 als waarn. gouv.-generaal
van N.I. Deze hooge waardigheid vervulde hij
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tot 6 Jan. 1841, toen Mr. P. Merkus (zie aldaar in dit deel) krachtens Kon. Besl. die
functie overnam. Belangrijke gebeurtenissen hadden in dit tijdsverloop in Ned.-Indië
niet plaats. 23 Nov. 1843 werd v.H. benoemd tot president van de hoofdcommissie
van onderwijs in Ned.-Indië en 2 Sept. 1849 tot president van het bestuur over de
protestantsche kerken aldaar. Van 12 Jan. 1850 tot 1 Jan. 1851 was hij andermaal
waarnemend vice-pres. van den Raad van N.I. 15 Dec. 1852 op zijn verzoek eervol
uit 's lands dienst ontslagen, trad hij 1 Jan. 1853 af en scheepte zich 29 d.a.v. naar
Europa in. Hij vestigde zich te Utrecht ter woon.
Van H. was 4 Jan. 1830 verheven in den nederl. adelstand met den titel van graaf,
overgaande op zijne wettige mannelijke afstammelingen bij recht van eerstgeboorte.
Hij was 11 Nov. 1811 te Rijssel gehuwd met C é c i l e C a t h e r i n e barones
O l i v i e r , geb. te Longwy 28 Jan. 1790, overl. te Utrecht 10 Jan. 1867, dochter van
J e a n B a p t i s t e baron O l i v i e r , divisie-generaal, en van M a r i e L e m b e r t .
Uit dit huwelijk sproten 8 zoons en 4 dochters.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverns.-Gen. en
Commiss.-Gen. van Ned.-Indië ('s Gravenhage 1891) en de aldaar opgegeven
bronnen en geschriften van v.H. Verder leverde v.H. bij het in het licht verschijnen
van het Tijdschrift voor Ned. Indië daaraan terstond bijdragen onder de letters H.P.
en gaf hij omtrent het voorgevallene bij het aanvaarden van het bestuur over
Ned.-Indië en het nederleggen daarvan een geschrift uit, getiteld: Gedeeltelijke
wederlegging van twee artikelen in nederl. dagbladen van 1843 en 1844, nu
afzonderlijk uitgegeven in afwachting van een omstandiger verhaal van het gebeurde
op Java in 1840 (Amersfoort 1845).
Rooseboom

[Hogendorp, Daniël van]
HOGENDORP (Daniël v a n ), zoon van J o h a n v.H. e n A d r i a n a v a n W e l y ,
was schepen van Rotterdam in 1634 en 1637, vroedschap 1634-1672, meermalen
gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1635 en 1672, burgemeester in 1639 en baljuw
en dijkgraaf van Schieland in 1640. Bovendien bekleedde hij nog onderscheiden
andere stedelijke ambten. Hij was heer van Moercapelle en Wildeveenen. Hij trouwde
19 April 1650 te Delft met I d a M a r i a H o o f t en stierf 30 Maart 1673 kinderloos.
Zijn door C. Janssens van Ceulen geschilderd portret is in Mus. Boijmans te
Rotterdam.
Zie: Bronnen voor de Gesch. van Rott. I; S c h e f f e r e n O b r e e n , Het geslacht
van Hogendorp (Rott. 1867) 20 en A l b e r d i n g k T h i j m e n V o r s t e r m a n
v a n O y e n , Het geslacht Hooft (Amsterdam 1881) 22.
Wiersum

[Hogendorp, Mr. Diederik van]
HOGENDORP (Mr. Diederik v a n ), geb. te Rotterdam 2 Aug. 1696, overl. aldaar
27 Dec. 1761, was een zoon van Mr. Willem van Hogendorp (1) en Wendelina
Roosmale (kol. 593). Hij promoveerde 6 Juli 1716 te Utrecht in de rechten op een
Disputatio juridica inauguralis ad L. 9 Dig. ad L. Corn. de Sic. (Trajecti ad Rhenum
1716). Hij werd vredemaker te Rotterdam in 1724, schepen in 1727, was
vroedschapslid van 1730-1748, in welk laatste jaar hij om zijn politieke gevoelens
door den Prins werd afgezet. Ook andere stedelijke ambten bekleedde hij in die
periode, o.a. was hij burgemeester in 1735, 1736, 1740 en 1741 en lid van den
Raad van State van 1743-1746. Van hem verscheen 21 Oct. 1748 een Advertentie
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als verweerschrift op de tegen hem ingebrachte beschuldigingen en den omtrent
hem verspreiden laster door de tegenpartij. Ook heeft hij nog uitge-
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geven Verhandelingen der lijfstraffelijke misdaden en haar berechtingen, naar 't
voorschrift des gemeenen rechts, getrokken uyt de schriften van den heer B.
Carpsovius, R.G. in de Nederd. spraak overgebragt (Rott. 1752). Hij huwde 12 Sept.
1728 te 's Gravenh. C a t h a r i n a W i l h e l m i n a gravin v a n H o g e n d o r p . Over
hem verschenen in 1748 Protest van sommige Rott. burgeren over eenige
beschuldigingen de Rott. regenten ten onregte aangedaan, en bij zijn dood: Lijkklaght
enz. door D i r c k v a n d e r S t e e n , en een latijnsche lijkzang door J.H. D r e u x .
Zie: S c h e f f e r e n O b r e e n , Het geslacht van Hogendorp (Rott. 1867) 28;
Bronnen Gesch. Rott. I; P e t i t , Repertorium; Ned. Jaarb. 1748, 978, 983.
Wiersum

[Hogendorp, Gijsbert Karel van]
HOGENDORP (Gijsbert Karel v a n ), geb. te Rotterdam 27 Oct. 1762 overl. 5 Aug.
1834, zoon van Mr. Willem van Hogendorp (2) en Carolina Wilhelmina van Haren.
Door bemiddeling van prins Willem V had zijn vader, die in moeielijkheden geraakt
was, de voordeelige betrekking van resident van Rembang verkregen. Gijsbert's
moeder stond in hooge gunst bij prinses Wilhelmina en door haar voorspraak werd
hij op 10-jarigen leeftijd op de cadettenschool te Berlijn geplaatst. Later bevorderd
tot vaandrig en page van prins Hendrik van Pruisen, ontwikkelde hij reeds vroeg
uitmuntende eigenschappen, ‘zijn groote lust tot studie bracht hem in aanraking met
een zoo voortreffelijk man als Biester, den vriend van Lessing en Nicolai’ (Vgl. H.
graaf v a n H o g e n d o r p 's studie over Gijsbert Karel in de Gids, Oct. 1901, 55
vlg.). Na negen jaren keerde hij uit Berlijn in zijn land terug en werd vaandrig met
den rang van luitenant bij de garde van den stadhouder in de compagnie van den
erfprins. Hij gevoelde zich echter in de residentie niet gelukkig en op voorstel zijner
moeder maakte hij een reis naar Engelsch Amerika, dat zich onlangs van het
moederland had losgemaakt, waar een nieuwe staat zich vormde naar begrippen,
die in Europa veelal slechts als dwaze theorieën beschouwd werden.
Op zijn terugreis kwam hij door Londen, waar hij den 25-jarigen William Pitt in het
Parlement als lord-kanselier zag. Daarna - hij was altijd nog militair - begaf hij zich
naar Breda; Jozef II bedreigde toen 's lands zuidelijke grenzen ten einde de vrije
Scheldevaart te verkrijgen. De wetenschap trok den bekwamen en eerzuchtigen
jongen Gijsbert intusschen meer aan dan de militaire dienst; onder leiding van prof.
Pestel volbracht hij zijn studiën te Leiden in één jaar en promoveerde 30 Sept. 1786
op een diss. de Aequabili Descriptione Subsidiorum inter gentes foederatas; zijn
dissertatie droeg hij aan den erfprins op, wat in die dagen van moed getuigde.
Het was toch een droevige tijd voor de Oranjefamilie. Willem V kon niet tegen
den stroom oproeien en verliet in 1785 den Haag voor Nijmegen. In het veelbewogen
jaar 1787 speelde de jonge Hogendorp reeds een rol; hij was toen in zekeren zin
tusschenpersoon tusschen de prinsgezinden in de residentie en den stadhouder
en diens gemalin, later raadgever van den hertog van Brunswijk bij diens tocht in
de Republiek. Zoo heeft Gijsbert Karel bij de vermaarde reis van prinses Wilhelmina
naar den Haag een rol gespeeld, die het eerst door Fruin, later op diens voetspoor
door Blok is geschetst. Het blijkt, dat in genoemd jaar Gijsbert Karel heimelijk als
afgevaardigde naar den Haag vertrok, waar hij bij den engelschen gezant Harris
volkomen, bij de
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oude prinselijke raden De Larrey en Reigersman en den prinsgezinden secretaris
van Gecommitteerde Raden Royer aarzelend instemming met het plan verkreeg,
dat de prinses naar den Haag zou gaan. Men kent den afloop: de pruisische
interventie, door Engeland gesteund en het herstel van Willem V. Als belooning
kreeg van Hogendorp het pensionarisschap van Rotterdam; misschien had hij meer
verlangd (vgl. Gids, Oct. 1901, 59; Blok, Geschiedenis, VI, 483).
De gebeurtenissen van 1795 sneden zijn loopbaan af. Van Hogendorp werd chef
van een amsterdamsch handelshuis en toonde groote belangstelling in de plannen
tot hervorming der O.I. Compagnie, waarover hij meermalen schreef. Men begrijpt,
dat de handel in die veelbewogen dagen niet veel beteekende; hij vatte weldra het
denkbeeld op aan de Kaap een volksplanting te stichten om aan duizenden
behoeftigen levensonderhoud te bezorgen. Dit mislukte echter en berokkende hem
een zwaar financieel verlies. Hij trok zich nu op zijn buitengoed Adrichem bij
Beverwijk terug om zich aan de opvoeding zijner kinderen te wijden. Hij was in 1789
gehuwd met H e s t e r C l i f f o r d , uit welk huwelijk tien kinderen zijn gesproten.
Van Hogendorp blijft dan ambteloos burger tot 1813. Toen op 27 Sept. 1801 de
preliminairen geteekend waren, die tot den vrede van Amiens leidden, meende hij,
dat alle mogendheden met genoegen den terugkeer der Oranjes zouden zien, en
ook Bonaparte geen bezwaar tegen een eenhoofdige regeering zou hebben. Sprak
zich een groot deel van ons volk voor Oranje uit, dan kon deze dynastie bij den
vrede worden hersteld. Vandaar een ook door de Oranjes zelf als hoogst ontijdig
en onhandig afgekeurde Verklaring aan het Staatsbewind van 27 Oct. 1801 (buiten
hem om gedrukt), inhoudende dat hij tot de groote meerderheid behoorde, die alle
constitutiën afkeurde, waarbij het huis van Oranje niet met de erfelijke waardigheid
van hoofd van den staat bekleed werd. Van Hogendorp bleef echter alleen staan.
‘Maar vertrouwende op zijn goed recht liet hij zich niet beangstigen; hij toonde geen
zwakheid en bleef ook ongemoeid’.
Nadat hij drie jaren op zijn buitenplaats had doorgebracht, gedurende welke hij
onvermoeid bleef werken en o.a. zijn uitnemende Gedachten over 's lands finantiën
schreef, eischte de opvoeding zijner kinderen zijn vestiging in de stad. De keus viel
op 's Gravenhage en zoo betrok hij dus in het najaar van 1809 het huis op den
Kneuterdijk aldaar. Eene betrekking onder koning Lodewijk zou hij wellicht aanvaard
hebben, als zij hem op goede voorwaarden aangeboden was; maar hij bleef
ambteloos.
Nederland zuchtte intusschen onder de fransche hegemonie, die in 1810 in inlijving
zou overgaan. Desniettegenstaande wanhoopte de energieke Van Hogendorp nooit
aan de toekomst; reeds in 1812 had hij, met dergelijke plannen reeds vroeger bezig,
een grondwet voor het aanstaand koninkrijk ontworpen. Hij achtte, dat de dag der
bevrijding niet verre meer was. Welke staatsvorm zou Nederland dan moeten
aannemen? Een eerste vereischte was een duidelijke omschrijving der
staatsmachten. Reeds in 1787 had hij de macht van den prins van Oranje door
wetten willen regelen; dit denkbeeld had hij uiteengezet in een studie in 1799: De
Unie van Utrecht herzien. Bij zijn bovengenoemde verklaring aan het Staatsbewind
in 1801 kwam hij er openlijk voor uit, dat hij een grondwet wenschte met gelijk
verbindende kracht voor vorst en volk. In dien geest was dan ook in 1812 een
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ontwerp-grondwet gereedgemaakt, ofschoon er voor alle veiligheid boven stond:
‘Voor het koninkrijk Holland in 't jaar 1806’. Ook trachtte hij in den loop van 1813
voeling te krijgen met gelijkgezinden in en buiten den Haag. Men weet, dat op 17
November 1813 zijn huis de plaats der vereeniging en hij sedert het middelpunt der
beweging was. Uitvoerig schetst o.a. J o r i s s e n in zijn Omwenteling van 1813 de
rol door den voortvarenden en moedigen Gijsbert Karel gespeeld. Aanvankelijk
wilde hij een Staten-Generaal samenstellen uit de oude regenten van vóór 1795;
maar anderen - o.a. Kemper - brachten hem aan het verstand, dat dit niet wel
mogelijk zou zijn en men toch rekening moest houden met hetgeen in de jaren
1795-1813 geschied was. Van Hogendorp begreep spoedig van dergelijke
vergaderingen niets te wachten te hebben en aanvaardde, onder den aandrang
vooral van den graaf van Limburg Stirum, met van der Duyn het Algemeen Bestuur.
Zelfs daarna ging alles nog niet vlot, verscheidene zijner vrienden vluchtten nog
naar Engeland, of liever gingen daarheen, zooals het heette, om te zien hoe het
met de toezending van troepen en wapenen stond. Dubbel moeielijk was zijn taak,
omdat hij in naam van den Souvereinen Vorst heette te handelen. Op 30 November
stapte deze te Scheveningen aan wal. Van Hogendorp kon geen getuige wezen
van 's prinsen intocht, omdat hij door een aanval van jicht, waaraan hij veel leed,
aan zijn stoel gekluisterd was. De prins gebruikte bij van Stirum het middagmaal en
op herhaalde wenken van dezen bezocht hij ook van Hogendorp, waarbij al dadelijk
bleek, dat de Prins tegenover hem zeer terughoudend was, wat te meer treft, omdat
vóór 1795 beide mannen elkander ontmoet hadden. In 1794, toen de Prins
opperbevelhebber was van het leger, dat de grenzen tegen de Franschen verdedigde,
hadden zij een geregelde correspondentie gevoerd. Maar, wat hiervan zij, ofschoon
de prins zoo verstandig was om te begrijpen, dat hij van Hogendorp noodig had,
omdat deze personen en toestanden kende, is nimmer tusschen hen een
vriendschappelijke verhouding ontstaan. De heerschzuchtige en koppige vorst kon
met den eveneens gestemden, zelfingenomen staatsdienaar niet overweg. Toen
van Hogendorp uit goede bron had vernomen, dat de prins aanvankelijk voornemens
was, geen vaste regeling in te voeren en de zaken gaande te houden tot het herstel
van den vrede, heeft Gijsbert Karel den vorst overtuigd, dat zijn belang meebracht
zoo spoedig mogelijk met een grondwet te regeeren. Zoo teekende de Souvereine
Vorst het besluit van 21 December 1813, houdende benoeming eener commissie
tot het ontwerpen eener grondwet, waarbij Van Hogendorp's Schets als leiddraad
zou worden genomen. In de zittingen dezer staatscommissie, die onder presidium
van van Hogendorp plaats hadden, voerde hij zelf, hoewel vaardig spreker, niet veel
het woord; slechts als het er op aankwam, gaf hij zijn oordeel. Trouwens hij was
toen minister of, zooals het toen heette, Secretaris van Staat van Buitenlandsche
Zaken, van 7 December 1813 tot 6 April 1814. Op dezen laatsten datum werd van
Hogendorp vice-president van den Raad van State en kreeg hij tevens zitting in de
toenmaals nog uit één kamer bestaande Staten-Generaal.
Als voorzitter der nieuwe staatscommissie van 1815, die de grondwet van 1814
voor het Vereenigd Koninkrijk moest herzien, was zijn taak niet gemakkelijk. Immers
de Belgen helden meer over tot de nieuwe begrippen op staatsrechtelijk gebied
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en waren ook vreemd aan de oude toestanden in de noordelijke provinciën. Men
weet, dat een aantal nieuwe beginselen, in de grondwet van 1815 opgenomen, te
danken zijn aan de belgische leden, o.a. het tweekamerstelsel, de beperking van
de macht der kroon ten opzichte van de sluiting van verdragen, de motiveering der
vonnissen. 20 Sept. 1815 werden hem de graventitel en die van staatsminister
toegekend als belooning voor zijne groote diensten. Dit laatste - toen iets nieuws bracht o.a. mede, dat de titularis zitting zou kunnen nemen in den kabinetsraad,
wanneer zijn advies gewenscht was.
Nadat de grondwet van 1815 in werking was getreden en de Staten der provinciën
de leden der 2e Kamer moesten aanwijzen, had van Hogendorp ook in de Tweede
Kamer zitting voor de provincie Holland. In de vertegenwoordiging deed hij zich nu
kennen als aanhanger van denkbeelden, die hem de persoonlijke staatkunde des
konings moesten doen bestrijden. H. van Hogendorp deelt in genoemd Gids-artikel
uitvoerig mee, wat geschied is met het advies van 17 April 1816, waarin Gijsbert
Karel zijn liberale beginselen uiteenzette. Eerst hield hij het eenigen tijd onder zich.
Toen de Tweede Kamer in het najaar weder bijeenkwam - de discussies duurden
toen meestal van November tot Maart of April - gaf hij het uit, waarop een vrij scherp
antwoord van den koning volgde, o.a. inhoudende, dat een dienaar zijn vorst geen
moeielijkheden in den weg moest leggen en dat, stelde hij prijs op de leiding van
den Raad van State, hij het advies maar verder niet moest rondzenden. Hij volgde
dezen raad, maar nam tevens ontslag als vice-president van genoemd college,
voorgevende gezondheidsredenen. Uit een en ander bleek, dat het landsbelang bij
hem voorging boven gehechtheid aan het huis van Oranje. Men begrijpt ook, dat
hij, die steeds weinig geneigd was om het gevoelen van anderen te eerbiedigen en
geen ander meening dan de zijne toeliet, veel vijanden had, die den koning tegen
hem opzetten. Willem I vond het niet aangenaam het ontslag te moeten verleenen,
maar toen van Hogendorp er opnieuw op had aangedrongen - het eerste verzoek
was van einde Augustus 1816, het tweede van 27 October 1816 - werd het op 7
November 1816 onder de meest vleiende bewoordingen met toekenning van een
ruim pensioen en met behoud van titel en rang van staatsminister verleend.
In de Tweede Kamer bewoog van Hogendorp zich meestal op economisch terrein,
getuigen ook zijn veel studien op dit gebied. Daardoor kwam hij dikwijls met de
regeering in botsing en werden zijn adviezen door zijn tegenstanders misbruikt tot
doeleinden, waarvoor hij ze niet had bestemd.
In 1816 was aan van Hogendorp een zetel in de Eerste Kamer aangeboden, een
schijnbaar meer eervolle positie dan lid der Tweede Kamer, omdat de koning de
leden benoemde. Maar daartegenover stond, dat de zittingen van dat staatslichaam
toen geheim waren, zoodat zijn stem daarbuiten niet zou kunnen gehoord worden.
Daarom bedankte van Hogendorp, zeggende met het lidmaatschap der Tweede
Kamer tevreden te zijn. Toen in den zomer van 1817 de Staten van Holland
vergaderd waren o.a. voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer, verscheen
er een Kon. Besluit, waarbij van Hogendorp tot lid der Eerste Kamer werd benoemd;
tevens werden de Staten uitgenoodigd in de daardoor in de Tweede Kamer ontstane
vacature te voorzien. Van Hogendorp, het spel doorziende, nam het eerebewijs niet
aan, maar gaf den gouverneur
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van Holland kennis, dat zijn zetel eerst in 1819 vacant werd, een kennisgeving, die
nog bijtijds kwam.
In 1819 werd een derde poging beproefd om van Hogendorp uit de Tweede Kamer
te verwijderen. De genoemde gouverneur, van der Duyn van Maasdam, van
Hogendorps medestander in 1813, kreeg den wenk, dat het den koning aangenaam
zou zijn, wanneer van Hogendorp niet herkozen werd. De rechtschapen van der
Duyn weigerde dien wenk op te volgen, en van Hogendorp werd herkozen (vgl.
Gedenkschriften van v.d. D u y n ). Kort daarop - bij Koninklijk Besluit van 22 Mei
1819 - werd aan van Hogendorp rang en titel van staatsminister ontnomen. Daarna
is hij nog slechts één keer met de regeering meegegaan; het was in 1821, toen de
regeering een wetsontwerp voordroeg, waarbij de beginselen van een nieuw
belastingstelsel werden vastgelegd en dat de wet van 12 Juli 1821 is geworden.
Van Hogendorp was toen in Parijs en maakte zich gereed naar Wiesbaden te
gaan; deze reis werd toen uitgesteld en de terugreis naar Brussel aanvaard. Hij
ondersteunde de regeering bij de verdediging van haar plan en bracht er het zijne
toe bij, dat het aangenomen werd. Daarna - de heer v.H. in 't bovengenoemd
Gids-artikel wijst er op - werd hij ten hove weder met onderscheiding behandeld,
wat de grievende bejegening echter niet kon goedmaken. Intusschen, de
omstandigheid, dat de uitwerking van genoemde wet geheel naar den zin van het
Zuiden geschiedde, maakte, dat alle beteekenis er aan ontnomen werd.
Toen in 1822 naar aanleiding van art. 31 der Grondwet (van 1815) een
wetsontwerp bij de Staten-Generaal werd ingediend, inhoudende een soort van
loterijleening tot vervreemding der domeinen ten einde geld te vinden tot dekking
van een groot aantal tekorten, tot verbetering der vestingen aan de zuidelijke grens,
tot bouw van oorlogsschepen, tot voltooiing van land- en waterwegen en tot bouw
van een paleis van den Prins van Oranje te Brussel, alles te zamen 80 millioen
ongeveer, verhief van Hogendorp tegen deze voordracht zijn waarschuwende stem
en karakteriseerde haar als verderfelijke speculatie met staatseigendom. Het plan
werd dan ook verworpen, waarop een ander tot vestiging van een
amortisatiesyndicaat op dezen grondslag werd ingetrokken. Toch werd het denkbeeld
van een ‘amortisatiekas’ niet prijsgegeven, want na de verwerping dier plannen
kwam Willem I met een ander tot uitvoering van art. 31 der Grondwet. De domeinen,
welke de koning als patrimonieel goed van den staat wenschte te erlangen, moesten
het grondkapitaal vormen eener groote instelling, de ‘Maatschappij voor Volksvlijt’
te Brussel, opdat deze een deel der taak zou vervullen, welke de koning aanvankelijk
aan een staatsinstelling had willen opdragen. Deze wet werd met 39 tegen 21
stemmen aangenomen, waarop een nieuwe wet op het amortisatiesyndicaat volgde,
waarbij deze instelling haar werkzaamheden zeer zag uitgebreid. Zij werd belast
met de zorg voor buitengewone uitgaven, pensioenen enz., met de verwisseling
der z.g. uitgestelde schuld, met de rentebetaling der werkelijke schuld, en met de
amortisatie; daardoor verkreeg zij de vrije beschikking over een aanzienlijk bedrag
uit de domeinen en inkomsten. Volgens dit plan werd de contrôle over het beheer
van een groot deel der inkomsten voor goed aan de Staten-Generaal onttrokken
en overgebracht bij een commissie van 50 aanzienlijken, vertegenwoordigd door
een dagelijksch bestuur van 7
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leden. Een geheime rekening, af te leggen aan de beide voorzitters der kamers,
twee staatsraden en drie leden van de Rekenkamer, zou in de plaats der
grondwettige rekening aan de Staten-Generaal komen. Van Hogendorp ontried ook
het aannemen dezer voordracht, wat toch met 66 tegen 37 stemmen geschiedde.
Dezelfde houding werd door hem aangenomen ten opzichte van een door de
bedoelde commissie uitgeschreven leening van 80 millioen. Tevens bleef een
voorstel van van Hogendorp tot onderzoek naar de handelingen van het syndicaat
zonder gevolg (vgl. over dat alles B u y s , Grondwet I, 116, en B u y s de
Nederlandsche Staatsschuld sedert 1814, 48 vlg.; B l o k , Geschiedenis van het
nederl. Volk VII, 409 vlg.; H o g e n d o r p , Bijdragen tot de huishouding van Staat
VII en VIII).
Men begrijpt dat onder dit alles van Hogendorp moedeloos werd, en in 1825 den
wensch te kennen gaf niet herkozen te worden. Toch bleef hij aandacht aan de
publieke zaak wijden, ofschoon, ongerekend zijn altijd zwakke gezondheid, de
gebreken van den ouderdom hem niet gespaard werden. In 1830 gaf hij nog een
aantal geruchtmakende brochures uit, aanwijzende de richting die men tegenover
België naar zijn inzien moest volgen, en vol van vaderlandslievende gezindheid.
Mr. H. van Hogendorp deelt in genoemd Gids-artikel mede, dat hij op het laatst
zijns levens een groot werk ondernam over de maatschappelijke orde en al het
goede, dat het menschdom daardoor genieten kon. Hij heeft echter dezen arbeid
niet ten einde mogen brengen. 5 Aug. 1834 overleed hij na een kort lijden.
Van zijn talrijke portretten verdient het in 1818 door C. Cels geschilderde in Mus.
Boijmans Rotterdam het meest de aandacht. Een standbeeld werd te zijner eere te
Rotterdam opgericht op het naar hem genoemde plein.
Zie verder de door Mr. H. v a n H o g e n d o r p uitgegeven Brieven en
Gedenkschriften van G i j s b e r t K a r e l v a n H o g e n d o r p , waarvan de laatste
twee deelen in 1901 zijn verschenen.
Hij schreef: Verhandeling over den O.I. handel (3 st., Amst. 1801/2); Verklaring
aan het Staatsbewind (Amst. 1801; ook in fr. vert.); Brieven aan eenen participant
in de O.I. Compagnie (Amst. 1802); Gedachten over 's lands finantiën, voorgedragen
in aanmerkingen op het rapport tot een stelsel van algemeene belastingen, uitgebragt
den 9 Juli 1800 (Amst. 1802); Memorie over den tegenw. staat van den handel en
de culture in de O.I. bezittingen (Amst. 1804); Missive over het armwezen (Amst.
1805); Bijdragen tot de huishouding van staat van het koningrijk der Nederlanden
ten dienste der Staten-Generaal (10 dl. met bijv. Delft 1818-1829; 2de uitg. met
aant. van Thorbecke, 5 dl. Zalt-Bommel 1859); Advys op de tienjarige begrooting
('s Gravenh. 1819); Tweede Advys op de tienjarige begrooting ('s Gravenh. 1820);
Advys over het ontwerp van een algemeen stelsel van belastingen (fr. en ned., 's
Gravenh. 1821); Opinion sur le budget de 1822 (La Haye 1822); Advys over de
verhandeling van J. van Ouwerkerk de Vries over de oorzaken van het verval des
Nederl. handels, uitgegeven door prof. H.W. Tydeman (Haarl. 1828); Lettres sur la
prospérité publique adressées à un Belge dans les années 1826, 1829, 1830 (2 st.
Amst. 1830, holl. vert. 2 dl. Amst. 1831); De schutterijen ('s Grav. 1830); De Prins
van Oranje ('s Gravenh. 1830); Het krediet ('s Gravenh. 1830); De Vrede ('s Gravenh.
1830); De Koning ('s Gravenh. 1830); De Natie ('s Gravenh. 1830); De
verantwoordelijkheid ('s Gravenh.
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1830); Séparation de la Hollande et de la Belgique (2 éd. Amst. 1830, holl. vert. 's
Gravenh. 1831, ook in 2 uitg.); De ontwikkeling (5 st., 's Gravenh. 1830); Advys
ingeleverd 17 April 1816, ingevolge van de vereeniging der Noordelijke en Zuidelijke
provinciën ('s Grav. 1831, fr. vert. Amst. 1831). Zijne inhoudrijke Brieven en
Gedenkschriften (7 dl., 's Gravenh. 1866-1903) werden uit zijn nalatenschap
uitgegeven door zijn zoon F. v a n H o g e n d o r p en zijn kleinzoon H. v a n
H o g e n d o r p ; H. De Peyster, Journal pendant la révolution de Hollande 1787
(Bijdr. en Meded. Hist. Gen. 1906, 1).
Over hem verscheen een groot aantal tijdschriftartikelen (vgl. P e t i t 's Repertorium)
benevens artikelen in biografische werken; met name van J. v o n A r n o l d i in
Zeitgenossen, Biographien und Charakteristiken XIII, 137 ff. Verder G.W. V r e e d e ,
Iets bij den dood van G.K. van H. (Gorkum 1834); F.A. v a n H a l l , Redevoering
ter gedachtenis van G.K. graaf van Hogendorp (Amst. 1835); O. v a n R e e s ,
Verhandeling over de verdiensten van G.K. graaf van Hogendorp (Utr. 1854); Th.
J o r i s s e n , G.K. van Hogendorp en Leopold van Limburg Stirum in de dagen van
17-21 Nov. 1813 (Gron. 1869; vgl. F r u i n , Verspr. Geschr. V, 348, 372); verder
veel in de algemeene literatuur ter gelegenheid van de herdenkingsfeesten van
1863.
Breukelman

[Hogendorp, Johan François van]
HOGENDORP (Johan François v a n ), geb. te 's Gravenhage 28 Mei 1746, overl.
aldaar 18 Oct. 1831, was een zoon van Mr. J o h a n F r a n ç o i s v a n
H o g e n d o r p en S a r a J o h a n n a v a n C a m p e n . Hij werd 27 Mei 1767 als
poorter te Rotterdam geëed en kwam in 1778 in de stedelijke regeering als
vroedschapslid, wat hij tot 1795 gebleven is. In 1787 was hij burgemeester, van
1789-1796 lid van het college der admiraliteit van Zeeland. Daarna brak er wegens
zijn politieke gevoelens een ambteloos tijdperk voor hem aan, totdat hij in 1813
opnieuw op den voorgrond trad en een werkzaam aandeel nam aan de politiek. Hij
werd ten gevolge van de omwenteling 19 Nov. 1813 burgemeester en bleef dit tot
1824. Bovendien was hij lid van de Staten-Generaal en van de ridderschap van
Zuid-Holland, in welk college hij zitting nam ten gevolge van het organiek besl. des
konings van 16 Sept. 1815, waarbij aan hem en zijn wettige afstammelingen de titel
van graaf en gravin verleend werd. Van 1778-1824 behoorde hij tot de Maecenaten
van het Bat. Gen.
Hij huwde 18 Febr. 1770 met A l e t t a M a r i a C o s s a r t , een dochter van den
rott. burgemeester Jacob Cossart (I kol. 640).
Zie: de bij Diederik v.H. (kol. 587) opgegeven literatuur; B o s s c h a , Gesch. der
Ned. Staatsomw. I, 143, 206, Aanhangsel 93 en v a n R e y n , Historische
Herinneringen (Rotterdam 1863) 36.
Wiersum

[Hogendorp, Mr. Willem van (1)]
HOGENDORP (Mr. Willem v a n ) (1), geb. waarschijnlijk te 's Gravenhage in 1656
of 1657, overl. te Rotterdam 13 Febr. 1733 op 76-jarigen leeftijd, was een zoon van
D i d e r i c k v a n H o g e n d o r p en P e t r o n e l l a K e t t i n g . Te Leiden werd hij
21 Oct. 1674 als student ingeschreven (met onjuisten leeftijd in het gedr. Album
Stud.) en promoveerde in de rechten. Naar Rotterdam gekomen, zat hij sinds 1687
in regeeringscolleges. In 1687 werd hij schepen, van 1688-1730 was hij lid van de
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vroedschap en tusschen 1697 en 1726 bekleedde hij herhaaldelijk het
burgemeestersambt. Bovendien was hij van 1700-1703 lid van het college der
admiraliteit op de Maas, van 1692-1733 bewindhebber der O.-I.C. kamer Rotterdam
en langen tijd drossaard en
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rentmeester van het Prinsenland. Hij huwde 19 April 1689 te Rotterdam met
Wendelina Roosmale.
Zijn anoniem geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en de literatuur over Hogendorp (kol. 587).
Moquette

[Hogendorp, Mr. Willem van (2)]
HOGENDORP (Mr. Willem v a n ) (2), geb. te Rotterdam 23 Juni 1735, overl. in
1784, was een zoon van Mr. Diederik van Hogendorp en Catharina Wilhelmina
gravin van Hogendorp kol. 586). Hij promoveerde 19 April 1754 te Leiden in de
rechten op een dissertatie de Bonis damnatorum. In 1763 werd hij lid van de
vroedschap in zijn vaderstad en bleef dit tot 1772. Verschillende andere stedelijke
ambten bekleedde hij in die periode en hij was gecommitteerde raad van 1768-1773.
Van 1769-1773 behoorde hij tot de Maecenaten van het Bat. Gen. Daarna vertrok
hij naar Indië in dienst der O.-I.C. en werd in 1774 aangesteld tot resident van
Rembang en was sinds 1777 administrateur van de etablissementen der Compagnie
op het eiland Onrust. Door verschillende geschriften heeft hij getracht belangstelling
te wekken voor onze koloniën en hare bewoners. In 1784 aanvaardde hij de terugreis
naar het vaderland, doch noch van dit schip ‘Harmonia’, noch van Willem van
Hogendorp heeft men later iets gehoord. Van hem verschenen: Korte schets van
de bezittingen der Ned. O.-I.M., benevens eene beschrijving van het koningrijk
Jacatra en de stad Batavia; Beschrijving van het eiland Timor voor zoover het tot
nog toe bekend is, waarbij gevoegd is de beschrijving van eenige nabij gelegen
eilanden. (In dl. I der Verhand. van het Bat. Gen. van Kunsten en Wetensch., waarvan
hij een der medeoprichters was). Ter bevordering van de inenting in Indië schreef
hij Sophonisba of de gelukkige moeder door de inenting van hare dochters, ter lezing
voorgesteld aan de moeders te Batavia (Batavia 1779; Rott. 1789); Redevoering
der inenting tot de ingezetenen in Batavia. Ten slotte noemen wij nog van hem
Kraspoekol, of de droevige gevolgen van eene te verregaande strengheid jegens
de Slaaven (Batavia 1779; Rott. 1780).
Hij huwde 24 Febr. 1760 te Scheveningen met jkvr. C a r o l i n a W i l h e l m i n a
v a n H a r e n , dochter van den bekenden Onno Zwier van Haren.
Zijn geschilderd portret is op het Ministerie van Koloniën te 's Gravenhage.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. 2de afd. 160 en de hiervoor genoemde
literatuur over het geslacht van Hogendorp; Levensbijzonderheden van Willem,
grave van Hogendorp, meegedeeld door W.D.C. in Ned. Stemmen VI (1838) 240;
Levensbijzonderheden van Willem van Hogendorp, meegedeeld door jhr. J.P. C o r
n e t s d e G r o o t v a n K r a a i j e n b u r g , in Hand. en Geschr. Ind. Gen. III (1856)
34; Ned. Jaarb. XIII, 942; XIV 418; XVI 884; de Gids 1857, I, 226 vlg.; Navorscher
(1904) 49.
Moquette

[Hoghelande, Cornelis van]
HOGHELANDE (Cornelis v a n ), H o g e l a n d e , H o o g h e l a n d e of
H o o g e l a n d e , geb. te Leiden zomer 1590, zoon van den volg., werd 18 Nov.
1603 en nogmaals 20 Juni 1609 te Leiden ingeschreven als stud. litt.; ook studeerde
hij (waar is onbekend) in de geneeskunde, die hij in zijne geboorteplaats om godswil
uitoefende onder de armen en onder zijne kennissen. Gedateerd uit Leiden tusschen
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Nov. 1623 en Juli 1624 komt zijn naam en wapen voor in het album van Cornelis
de Glarges (kon. bibl.). Als katholiek edelman geraakte hij bovendien gemak-
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kelijk in kennis met Descartes, wellicht reeds in Aug. 1637, doch zeker sinds het
begin van 1640, van welken tijd af hij den franschen wijsgeer herhaaldelijk diende
met correspondentieadres. Toen Sorbière (op wiens gezag H. hierboven een zoon
van Theobald is genoemd) in 1642 te Leiden woonde, bezocht hij meermalen H.'s
laboratorium ‘et je l'ai vu plusieurs fois au vestibule de son logis en pantoufles et
en bonnet de nuit distribuant de 8 à 9 heures du matin et de 1 à 2 après-midi, des
drogues qu'il tiroit d'un cabinet qui en estoit bien pourveu ...; (il) ne se servoit de la
chimie que pour la médicine, et il n'employoit les remèdes de cet art qu'au défaut
des communs et des galéniques, qu'il mettoit premièrement en usage’. Ook was hij
bevriend met sommige van diens kennissen, als Ban (over wiens muziekleer hij
correspondeerde met Mersenne te Parijs), Haestrecht (I kol. 1017) en Pollot. Het
geschrift Cogitationes, quibus Dei existentia, item animae spiralitas et possibilis cum
corpore unio demonstrantur; necnon brevis historia oeconomiae corporis animalis
proponitur atque mechanice explicatur (Amst. 1646), dat hij Descartes opdroeg,
bevat echter niets van diens denkbeelden. In het bizonder interesseerde H. zich
voor Descartes' moeielijkheden met de leidsche hoogeschool in 1647. Deze gebruikte
hem vooral in zaken van vertrouwen en liet o.a. vóór zijn vertrek naar Zweden in
Aug. 1650 bij H. zijn koffer met papieren achter, die er na zijn overlijden, in
tegenwoordigheid van de Raei en van Studler Sureck van Bergen in Mrt. 1651 is
geopend. Een ms. brief van hem aan Const. Huygens is op de univ. bibl. te Leiden;
gedrukt zijn brieven aan hem van Descartes (30 Aug. 1637, Dec. 1647 en 30 Aug.
1649) in Oeuvres de D e s c a r t e s V (Paris 1903) 109, 409; zie ook I (ib. 1897) 393
en 581. Ook gaf H. nog uit: De divina praedestinatione liberaque hominis agendi
potestate (Amst. 1653), met het vorige herdrukt en vermeerderd met een nieuw
geschrift: Exercitationes philosophicae miscell. de natura hominis et speciatim de
conjunctione mentis cum corpore (Lud. Bat. 1676) (cf. W i l l e m s , Les Elzeviers
(Brux. 1880) 263 en B e r g h m a n , Supplém. (Stockh. 1897) 88, 95.
Zie voorts: S o r b i è r e , Lettres et discours (Paris 1660) 444-5, 688; Oeuvres de
D e s c a r t e s V (Paris 1903) reg.; XII (1910) 110-11; S o r b i è r e , Relations, lettres
et discours (Paris 1660) en Bijdr. Hist. Genootschap te Utrecht XXII (1901) 64.
de Waard

[Hoghelande, Theobald of Ewoud van]
HOGHELANDE (Theobald of Ewoud v a n ), H o g e l a n d e of H o o g e l a n d e , geb.
te Middelburg, gest. vermoedelijk te Leiden, behoorde tot een der oudste geslachten
van Zeeland: in een charter van 1205 wordt genoemd G h e r a r d u s d e A l t a
T e r r a , terwijl E w o u d H u g e n s e v a n H. (1500), L i e v e n H u g e n s z .
1509-22, in 1515 burgemeester, door Karel V tot ridder geslagen en zijn zoon,
E w o u d L i e v e n s e v a n H. (1509-32) invloedrijke leden van het middelburgsche
stadsbestuur waren. Evenals een andere tak der familie ging ook Ewoud, die
katholiek is gebleven, naar Holland, waarmede wellicht in verband staat, dat het
familiehuis te Middelburg, ‘de Witte hazewind’, in de Lange Delft, in Oct. 1612 door
M a g d a l e n a v a n H., wed. van J a n M a t e n , aan het Gasthuis is vermaakt.
Vermoedelijk vestigde hij zich te Leiden, waar Cornelis van H., die hierboven op
Sorbière's gezag zijn zoon is genoemd, werd geboren omstr. 1590. Bevriend was
hij o.a. met Justus Lipsius en verzamelde
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(evenals de medicus Apollonius Menabenius in 1587) onder toezicht van Carolus
Clusius in 1591 afschriften van dacische inscripties; drie brieven van hem aan
Clusius zijn ter leidsche univ. bibl. Buchelius vermeldt in 1611 een grafzerk in de
St. Pieterskerk te Leiden met het wapen der H.'s en 4 kwartieren en nogmaals dit
wapen op een buitenplaats op den weg naar Haarlem bij Lisse. Als E w a l d u s
V o g e l i u s schreef v.H.: de Alchemiae difficultatibus (Col. 1594); Historiae aliquot
transmutationis metallicae pro defensione alchimiae contra hostium rabiem (Col.
1604) terwijl in het Theatrum chemicum 1 (Argentor. 1613) 113 van hem voorkomt
een opstel: de Alchimiae Difficultatibus.
Zie: bronnen bij zijn zoon Cornelis; B u r m a n , Syllogc Epp. I (1727) 315, 26; d e
S t o p p e l a a r , Inventaris oud-archief van Middelburg (ald. 1883) reg.; Zelandia
illustrata I (Midd. 1879) 254, 663-65.
de Waard

[Hoigelande, Joannes ab]
HOIGELANDE (Joannes a b ), H o g e l a n d e , geb. in of ± 1515, overl. te Utrecht
9 Dec. 1578, zoon van den president van het Hof van Utrecht C a s p a r L e v i n u s
en A g a t h a v a n N i e u w e r k e r k . Hij studeerde te Orleans, waar hij in 1532 als
J o a n n e s d e H o e g h e l a n d e H a g e n s i s werd ingeschreven en in 1534 tot
procurator der germaansche natie verkozen werd. In 1539 vinden wij hem als
J o a n n e s d e H o c h l a n d t d e H a g e n aan de hoogeschool van Bologna.
Later voerde hij den doctorstitel in de beide rechten en was hij als practizijn te Utrecht
werkzaam. Reeds op jeugdigen leeftijd nam hij een plaats in onder de hooge
geestelijken van het bisdom en in 1547 werkte hij als ‘meyster’ en kanunnik van St.
Marie te Utrecht mede aan een scheidsrechterlijke uitspraak over het bezit der
kerspelkerk van Renkum. In volle waardigheid wordt hij ons in 1548 geteekend als
‘venerabilis et magnificus vir dominus magister Joannes ab Hoigelande u.j. doctor
canonicus et thezaurarius beate Marie Traiectensis necnon officialis rev. dom.
episcopi Traiectensis.’ Als raad in het Hof van Utrecht komt hij sinds 1554 voor. In
1546 werd hij tresorier van het kapittel van St. Marie. Tot decanus verkozen 24 Juni
1561, werd hij 18 Sept. 1562 tot de decanie geadmitteerd. Hij was zeer bevriend
met aartsbisschop Schenk en is bekend als liefhebber en beschermer der letteren.
Als zoodanig was hij beschermer van den beroemden Lamb. Hortensius, welke hem
uit dankbaarheid zijn uitgave der Pharsalia van L u c a n u s opdroeg (te Utrecht in
1574 geschreven) (zie I kol. 1159). Bekend als aanhanger der Hervorming
Zie: H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta III A, 294-5; Album Stud. Aurelian.
nat. German. 14; F r i e d l ä n d e r e t M a l a g o l a , Acta nationis German. Univ.
Bononiensis (Berol. 1887) 318; Archief Aartsb. Utrecht XXVII, 293, 307; XXXI, 50
v.v.; A. v a n B u c h e l l , Diarium 54; J.G.C. J o o s t i n g , Bronnen geschiedenis der
kerkelijke rechtspraak III (Oude Vaderl. Rechtsbr. II: 11) 730, 751; G. M e e s A z n .,
Lambertus Hortensius van Montfoort (in N. Verh. Prov. Utr. Gen. XI) 22, 37-8, 40,
65; J. v.d. W a t e r , Groot Placaatboek van Utrecht II, 1048; hs. rijksarchief Utrecht,
o

invent. St. Marie, 21, f 148; D o d t 's Archief II (1839) 122 v.; J.G. d e H o o p
S c h e f f e r , Gesch. Kerkhervorming in Nederland, 90, 317 en 464.
van Kuyk

[Holland, Albert Adriaansz. van]
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HOLLAND (Albert Adriaansz. v a n ), A l b e r t u s A d r i a n i d e H o l l a n d i a , zoon
van Adriaan van Beieren, bastaardzoon van hertog Albrecht (zie I kol. 276), overleed
14 Dec.
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1483. Hij studeerde te Keulen waar hij 30 Sept. 1429 werd ingeschreven, en het tot
magister artium en legum doctor bracht. Vervolgens gaf hij er les en trad in 1443
op als dekaan der artistenfaculteit. Hij was kanunnik van St. Marie en ten Dom te
Utrecht en deken van het kapittel van den Haag. Brock (hs. rijksarchief Utrecht D.
1355) vermeldt hem als ‘dictus d e H o m b o u t ’.
Zie verder: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln. I (Bonn 1892) 243 en 354;
Archief Aartsb. Utrecht XXVI, 248 en 262.
van Kuyk

[Holtius, Adrianus Catharinus]
HOLTIUS (Adrianus Catharinus), geb. te Koudekerk 13 Oct. 1786, overl. te Utrecht
29 Maart 1861, was de zoon van H e n d r i k H o l t i u s en A d r i a n a C a t h a r i n a
V o s m a e r . Aanvankelijk voor notaris bestemd, koos hij later de studie, werd voor
de academie opgeleid door zijn stiefvader R e i n i e r S w e i g h o l t en werd in Sept.
1808 student te Utrecht. Hier volgde hij de lessen van van Heusde, de Rhoer en
Arntzenius. De onzekerheid, welk lot de academie van Napoleons machtwoord had
te wachten, deed hem het einde zijner studiën verhaasten en na verdediging van
Quaestiones Juridicae Inaugurales verwierf hij 6 April 1811 den doctorstitel in de
rechten. Na eenigen tijd als advocaat te Zierikzee werkzaam te zijn geweest, werd
hij in Oct. 1812 benoemd tot griffier van het vredegerecht te Loenen aan de Vecht.
Na het herstel onzer onafhankelijkheid volgde in Jan. 1814 zijne aanstelling tot
hypotheekbewaarder te Amersfoort. Hij huwde nu 24 Mei 1815 te 's Gravenhage
met C e c i l i a d e B r u e y s , zuster van den hoogleeraar in de rechten te Deventer.
Toen deze, zijn zwager, kort daarop naar Utrecht beroepen werd, volgde Holtius
hem aan het deventersche athenaeum op. Dien post aanvaardde hij 24 Oct. 1816
met een Oratio de literarum studio inprimis graecarum cum jurisprudentia
conjungendo (Davent. 1817), waarin hij zijn drie genoemde leermeesters met dank
herdacht. Hij gaf hier natuurrecht, historia juris en Instituten. Van Mei tot Oct. 1819
volgde hij te Göttingen als student de lessen van Hugo, den voorman der historische
school. Sinds vonden de door dezen en von Savigny gehuldigde denkbeelden, en
hun methode ten aanzien van de studie van het romeinsche recht in Holtius een
warmen vereerder en propagandist. Hun invloed is in menig stuk van zijn hand
onmiddellijk herkenbaar. Een vijftal jaren, nuttig in de eerste plaats voor zijn eigen
wetenschappelijke ontwikkeling, bracht hij in het stille Deventer door, toen zijn
werkkring zich verruimde door zijn benoeming te Groningen als opvolger van
Duymaer van Twist. Thans was hem het onderwijs van den Code toevertrouwd,
nadat hij in Sept. 1821 zijne lessen had geopend met eene Oratio de Jure Praetorio
cum apud Romanos tum apud Anglos ad jus civile supplendum et emendandum
aptissimo (Gron. 1822), merkwaardig alleen reeds om den titel. Slechts kort was
zijn verblijf te Groningen, daar hij een jaar later aan de hoogeschool te Leuven
beroepen werd, waar hij zijn nieuwen post aanvaardde op 29 Juli 1823 met een
Oratio de Juris Romani studio etiam post renovatum jus nostrum legibus
pernecessario (Lov. 1823), waarin historische rechtsbeoefening gepredikt werd en
de bekende grondstellingen der historische school aldus geformuleerd werden: ‘Est
enim lex ista a Deo posita rebus mortalium, non solum quae sunt sed etiam iis quae
intelliguntur, sapientiae humanae atque doctrinae: nascuntur, crescunt, pereunt’,
terwijl het verder waarschuwend heet: ‘non leges et jus populorum,
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ut nova et inusitata ratione scripta et composita, sciri tenerique posse existimemus
sine historico juris superioris studio.’ Te Leuven ontwikkelde hij zijn volle kracht,
begon meer en meer voor de pers te werken, terwijl zijn algemeene blik verruimd
werd door talrijke buitenlandsche reizen. De belgische opstand was aanleiding, dat
hij in Oct. 1830 op wachtgeld werd gesteld. Reeds het volgend jaar tijdelijk aan de
rechtsgeleerde faculteit te Utrecht toegevoegd, werd hij 23 Febr. 1835 als opvolger
van zijn leermeester Arntzenius tot gewoon hoogleeraar aan de hoogeschool
benoemd. Hier doceerde hij romeinsch recht, zijn hoofdvak van studie, en
handelsrecht, door zijn samenstelling voor den rechtshistoricus bijzonder aanlokkelijk.
Reeds in hetzelfde jaar als rector magnificus opgetreden, legde hij deze waardigheid
neer met een Oratio de liberalitate majorum nostrorum quae academiis instituendis
augendisque cognita est (Traj. ad Rhen. 1836). Wegens voortdurende
lichaamszwakte zag hij zich in 1847 genoodzaakt het getal zijner lessen te
verminderen, waarop zijn leerling baron de Geer van Jutfaas hem als hoogleeraar
werd toegevoegd. In 1856 bij het bereiken van den zeventigjarigen leeftijd werd
hem emeritaat verleend. Hij overleed zonder kinderen na te laten.
Als historisch beoefenaar van het romeinsch recht en het handelsrecht behoort
Holtius tot onze beste juristen. Behalve tal van artikelen in binnen- en buitenlandsche
tijdschriften, waarvan vooral bekend zijn die over de rechten en verplichtingen van
erfgenamen en legatarissen in verband met de aditio hereditatis, schreef hij: Analyse
historique du droit d'accroissement entre légataires, d'après le droit Romain, les lois
de Justinien, et les legislations modernes (Liège 1830); Historiae juris romani
Lineamenta (Leodii 1830, 2e druk Traj. 1840); Het wisselregt in de XIVe eeuw
volgens de Consilia van B a l d u s (Amst. 1840); Het Nederlandsche Faillitenregt,
volgens het derde boek van het wetboek van koophandel (Utrecht 1850, 2e druk
door B.J.L. d e G e e r v a n J u t f a a s , Utrecht 1878); Geschied- en regtskundige
verhandelingen (Utrecht 1851). De Lineamenta zijn bijzonder bekend; het Faillitenregt
berust op breeden historischen grondslag, maar heeft door verandering van
wetgeving veel van zijn waarde verloren. D e G e e r v a n J u t f a a s gaf na zijn
dood uit Holtius' Voorlezingen over Handels- en Zeeregt (Utrecht 1861, 3 deelen),
een artikelsgewijze bewerkten commentaar.
Zijn portret, een steendruk van P.H. van de Weyer staat in den Utrechtschen
Studentenalmanak van 1851.
Zie: B.J.L. d e G e e r in Nieuwe Bijdragen voor Regtsg. en Wetgeving XI (1861)
599-632; H.J. K o e n e n in Jaarboek Kon. Akad. Wet. 1861, 31-43; Magazijn van
Handelsregt III, (1861) mengelingen 18-24 en 87-91; J. H e e m s k e r k Bz. in
Levensber. Letterk. 1862, 232-289.
van Kuyk

[Homan, Reinhart Kruizinga]
HOMAN (Reinhart K r u i z i n g a ), rector der latijnsche school te Dokkum, geb. 19
Mei 1831 te Kolderveen (gem. Nijeveen, Drente) en overl. 1885 te 's Hertogenbosch.
Hij was een zoon van J a n H., predikant, en G r i e t j e K r u i z i n g a , studeerde
aan de hoogeschool te Groningen (ingeschr. 3 Sept. 1847) en promoveerde 27 Mei
1854 magna cum laude op een diss.: de Homine Deorum potestati subjecto qualis
in Iliade et Odyssea describitur. In hetzelfde jaar werd hij tot rector te Dokkum
benoemd, welke betrekking hij vervulde tot 1879, toen bij de invoering der nieuwe
wet op het
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hooger onderwijs de daar bestaande latijnsche school werd opgeheven en hij zich
metterwoon naar 's Hertogenbosch begaf.
Behalve bovengenoemde dissertatie schreef Homan nog: Christus of Spinoza?
Godsdienst of geen godsdienst? (1867); Lineamenta historiae Graecorum usque
ad Alexandrum Magnum. In usum scholarum (1868), en. Openbaring of wijsbegeerte
(1868).
Zuidema

[Hoogendijk, Ary Jacobszoon]
HOOGENDIJK (Ary Jacobszoon), geb. te Vlaardingen 15 Aug. 1800, en aldaar
overl. 14 Juli 1878, was een om zijn ondernemingsgeest bekend koopman, die
zaken deed op Portugal, Spanje, Sicilië, Marokko, Smyrna en Afrika. De Hollandsche
Handel en Reederij Maatschappij die 26 Oct. 1847 te Vlaardingen was opgericht
en in 1848 de ‘Animo’ onder kapitein A. v.d. Meyden (22 Januari) naar Natal uitzond
werd door hem geleid. Een zijner vaartuigen, het hoekerschip ‘Oceaan’, onder
kapitein van Duffelen vertoonde dat jaar, voor het eerst weder, de hollandsche vlag
te Valparaiso. Bekend is ook dat hij, toen Garibaldi en diens duizend aanhangers
(11 Mei 1860) in Sicilië landden, dezen reeds voor was geweest en daarheen een
schip met levensbehoeften had gezonden.
Hij was vice-consul der beide Siciliën, lid van de Provinciale Staten van
Zuid-Holland en van het College voor de zeevischerijen.
de Savornin Lohman

[Hoop, Gijsbert Hendrik Thomassen a Thuessink van der]
HOOP (Gijsbert Hendrik T h o m a s s e n a T h u e s s i n k v a n d e r ), geb. te
Groningen 24 Aug. 1847, overl. te Arnhem 22 April 1894, werd opgeleid voor de
marine en ter zake van zijn gedrag op Atjeh met de M.W.O. gedecoreerd. Wegens
zijne verkiezing tot lid der Tweede Kamer voor Steenwijk in 1881 werd hij op
nonactiviteit gesteld, en trad, toen hij bij de algem, verkiezingen in 1886 aldaar niet
werd herkozen, uit den dienst. Hij werd daarna burgemeester van Doornspijk (1887),
lid der Staten van Gelderland voor het district Putten (14 Mei 1889) en 6 Juli 1892
lid der Gedeputeerde Staten dier provincie, welke betrekking hij tot zijn dood
bekleedde.
de Savornin Lohman

[Hoorn, Jacob van]
HOORN (Jacob v a n ), geb. te Vlissingen in 1629 als oudste zoon van C o r n e l i s
N i c o l a a s z . v.H. en L e v i n a T i m m e r m a n s , werd in 1663 raad
zijner-geboortestad, was aldaar schepen 1665-73 en burgemeester 1674-77. Op 3
Maart 1671 werd hij bewindhebber der O.-I.C. en in deze qualiteit als gezant naar
Engeland gezonden ‘tot afdoening van zwaarwichtige zaken dier compagnie’;
onverrichter zake moest hij terugkeeren. Hij overleed te Vlissingen 7 Maart. Hij is
o

o

drie malen gehuwd geweest: 1 . in 1648 met M a r i e L a l i e r s ; 2 . in 1656 met
o

S a r a S e u l l i j n en 3 . in 1680 met W i l h e l m i n a H e y l e r s i c h , dochter van
Johan H., secretaris van prins Willem II. Zij was weduwe van F r e d e r i k
H u y s s e n , rentmeester-generaal van Zeeland bewester Schelde, en hertrouwde
Mr. J o h a n v a n S t r i n g e , ontvanger-generaal van Zeeland. Uit zijn eerste

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

huwelijk sproot N i c o l a a s v a n H o o r n (1652-1734) burgemeester van Vlissingen
en gecommitteerde ter Staten-Generaal.
Zie: D.G. v a n E p e n , Het geslacht van Hoorn 11 vlg.
van Epen

[Hoorn, Ludolf van]
HOORN (Ludolf v a n ), bekend rechtsgeleerde, overl. 1487, studeerde te Leuven
(de matrikel vermeldt hem als L u d o l p h u s P e t r i d e H o r e n ) en te Keulen,
waar hij 24 Oct. 1442 als L u d . d e H o r n , licenciatus decretorum en bacc. legum,
werd ingeschreven en in 1443 als licentiaat bij de juridische faculteit werd aange-
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nomen. Later was hij doctor in het canonieke en wereldlijke recht. Hij was raad van
bisschop David van Bourgondië en kanunnik van het kapittel van St. Salvator. In
1450 voerde hij over een prebende in het kapittel een proces met Frederik Grauwert.
In 1455 was hij een der afgezanten naar Rome om den paus de confirmatie van
den elect Gijsbert van Brederode te verzoeken. Zijn tijdgenoot, de deken van Xanten,
noemde hem: ‘utroque ture consultus, vir cum ingenio acerrimus tum consilio
peracutus, ac moribus non admodum dispersus’.
Een andere L u d o l f v a n H o e r n is in de 16e eeuw vicaris van het kapittel van
St. Salvator.
Zie: E. R e u s e n s , Matricule de l' Univ. de Louvain I (1903) 177; H. K e u s s e n ,
Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 346; G. D u m b a r , Analecta I (Davent. 1719)
397; Archief Aartsb. Utrecht XII, 174; Bijdragen Bisd. Haarlem XXIX, 247 (ook XVIII,
o

8); G. B r o m , Archivalia in Italië I n . 106; D o d t , Archief I, 89, die hem L u d . d e
H o y r n noemt.
van Kuyk

[Hop, Mr. Cornelis (1)]
HOP (Mr. Cornelis) (1), geb. 26 Maart 1620 te Amsterdam, gest. 5 Nov. 1704 te 's
Gravenhage, zoon van J a c o b J a n s z . H o p en R e n s k e S i m o n s d r .
F o r t u y n . Hij is de eerste van het uit Ransdorp afkomstige, te Amsterdam
gevestigde koopmansgeslacht Hop, die zich aan de studie wijdde. Na afloop van
zijne rechtenstudie vestigde hij zich als advocaat in zijne geboortestad, waar hij een
van de drukste praktijken kreeg. In 1666 werd hij, vooral door toedoen van Gillis
Valckenier, aangezocht, om als tweede pensionaris op te treden; hij ging op het
aanbod in en trad 26 April 1666 in functie op een traktement van f 4000; het werd
hem veroorloofd consult te blijven geven ‘in alle saecken, den gerechte alhier niet
aenhangig sijnde.’ Na het ontslag van den eersten pensionaris, Pieter de Groot, in
1667 bleef Hop tot zijn aftreden in 1675 de voornaamste ambtenaar der machtigste
stad. Als zoodanig was hij een man van groote beteekenis. Hij behoorde op politiek
gebied tot de partij van Valckenier, van Beuningen e.a., die sedert 1667 in de
Republiek aan invloed won en het de Witt meermalen lastig maakte. Evenmin als
anderen van deze partij had hij moeite, om zich in 1672 bij den ommekeer in de
staatkundige verhoudingen in zijn ambt te handhaven. Maar op den duur kon hij
zich naar het nieuwe régime toch minder goed schikken. In 1672 had hij het verzetten
van de wet te Amsterdam trachten tegen te gaan; hij weigerde zelfs de resolutie
van de amsterdamsche vroedschap, waarbij hiertoe besloten werd, aan den Prins
te brengen. Ook later zat hij dezen en Fagel wel eens in den weg. De laatste bood
hem in 1675 eene plaats in den Hoogen Raad aan, waarschijnlijk met de bedoeling
om een tegenstander in de Staten kwijt te zijn. Ook te Amsterdam zagen
burgemeesteren hem zonder spijt heengaan; hij was een goed ambtenaar, maar
wat al te onafhankelijk in zijne houding. Hop aanvaardde het aanbod, werd 9 April
1675 benoemd en bleef tot zijn dood in zijn nieuwen werkkring aan den arbeid; als
rechtsgeleerde wordt hij zeer geroemd. Hop was een man van karakter, een niet
handelbare natuur. Zijne houding in 1672 in de moeilijkste tijden bewijst zijne
zelfbewuste kracht. Hij maakte deel uit van een paar der gewichtigste deputatiën,
in dat jaar benoemd: o.a. van de de commissie, die in Juni naar Arnhem en later
naar Utrecht gezonden werd, om met den Prins te overleggen, wat in de toen zoo
benarde omstandigheden te doen stond; eveneens van de
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commissie, die in de laatste dagen van 1672 bij den inval van Luxembourg in Holland
te velde gezonden werd, om de noodige maatregelen tot tegenweer te nemen. Ook
was hij één dergenen, die zich krachtig te weer stelden tegen het aannemen der
door Lodewijk XIV gestelde vredesvoorwaarden.
Hop behoorde tot de Remonstranten; in 1649 was hij ‘publyckelijck gedoopt’ in
o

hunne kerk. Hij was tweemaal gehuwd: 1 . in 1651 met A n t h o n i a C l o e c k , die
o

in 1666 stierf; 2 . in 1676 met A n n e P e r s , de weduwe van zijn zwager Mr. Hendrik
Cloeck, die hem overleefde. Hij had, behalve een jong overleden zoon, uit deze
huwelijken zeven kinderen. H u y g e n s spreekt een paar malen over hem op een
wijze, die een minder gunstig denkbeeld van zijne zedelijkheid geeft (Journalen, III,
76, en IV, 159; de verder in het Register op de Journalen i.v. uit deel I en II geciteerde
plaatsen hebben niet op hem, maar op zijn bekenden zoon Jacob betrekking.
De bij v a n R i e m s d i j k , De Griffie van Hare Hoog Mogenden 77, noot 1,
genoemde Mr. C o r n e l i s H o p , is ook een zijner zoons.
Eene collectie documenten, in 4 deelen gebonden, afkomstig van Hop, berust
sedert 1899 in het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage. Hierin komen voor door
hem gehouden Notulen van de vergaderingen van de Staten van Holland, vn. in
1672; deze zijn door ondergeteekende uitgegeven in de Werken van het Historisch
o

Genootschap te Utrecht, derde Serie, n . 19. Aan de inleiding tot deze uitgave en
verder aan E l i a s , Vroedschap van Amsterdam II, 739 vlg., is het bovenstaande
ontleend.
Japikse

[Hop, Cornelis (2)]
HOP (Cornelis) (2), zoon van J a c o b H. en I s a b e l l a H o o f t , te Amsterdam
geb. 3 Juni 1685, gest. 14 Juli 1762. In 1713 werd hij schepen in zijn vaderstad, in
1715 bewindhebber der W.-I.C. en directeur der Societeit van Suriname, in 1720
raad van Amsterdam. Hij bekleedde achtereenvolgens verschillende ambten:
gedeputeerde in den Raad van State (1733-35), gecomm. raad (1738-40 en
1744-46), bewindhebber der O.-I.C. (1753), raad ter admiraliteit van Amsterdam
(1758, 1761), meesterknaap van Holland en West-Friesland (1761). Viermaal was
hij burgemeester (1753,-56,-59,-62). In zijn jongeren tijd diende hij de Republiek als
diplomaat: van 1718-25 was hij ambassadeur bij den koning van Frankrijk; in Juli
1719 deed hij zijn openbare intrede te Parijs, bij welke gelegenheid voor de eerste
maal een gezant der Republiek te Parijs ontvangen werd met hetzelfde ceremoniëel
als de ambassadeurs van Venetië, krachtens een van de bepalingen der
Triple-alliantie van 1717. Tijdens zijn gezantschap waren belangrijke kwesties aan
de orde: de vraag der toetreding van de Republiek tot de Quadruple-alliantie, de
oprichting der O.- en W.-I.C. te Oostende, het congres te Kamerijk, waaraan de
Republiek weliswaar geen deel nam maar welks beraadslagingen toch voor haar
van gewicht waren en waarover Hop goede berichten wist te verschaffen. Hop
toonde zich een man van takt en bekwaamheid en was bij de fransche regeering
wel gezien. In 1728 werd hij met Sicco van Goslinga, grietman van Franekeradeel,
en Steven van Hurgronje, burgemeester van Vlissingen, afgevaardigd naar het
congres van Soissons; in de onderhandelingen (die grootendeels buiten Soissons
gevoerd werden) had van de drie nederl. afgevaardigden hij het voornaamste deel.
In 1737 werd hij aangezocht om te Antwerpen de onderhandelingen over de regeling
der handelsbetrekkingen van de Oostenr.-Nederl. met de
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Republiek en Engeland te gaan voeren, doch hij bedankte, omdat hij het ijdele dier
besprekingen inzag. Gedurende de jaren van prinses Anne's regentschap trad
Willem Bentinck herhaaldelijk met hem in betrekking om samenwerking van
Amsterdam met de Ridderschap en de Gouvernante te verkrijgen; gematigd man
als hij was, met goed inzicht ook in de europeesche verhoudingen, was hij wel tot
schikken geneigd, doch hij kon te Amsterdam niet op tegen den invloed van
Hasselaer, die in andere richting werkte.
o

Hop was gehuwd: 1 . 28 Mei 1726 met P e t r o n e l l a M a r i a C a l k o e n , gest.
o

1728, bij wie hij een zoon, J a c o b , had; 2 . 2 Mei 1735 met R e b e c c a J a c o b a
Valckenier.
Zijn door J. Houbraken, naar een schilderij van Ph. van Dijk gegraveerd portret,
van 1747, is opgenomen in W a g e n a a r , Vad. Hist. XVIII, 208.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam; B u s s e m a k e r , Arch. d.l.M.
d'Orange N. 4e S., II, III. In het Rijksarchief Hop's brieven aan Heinsius, de verbalen
van zijne ambassade te Parijs en van die te Soissons, zijne brieven aan Slingelandt.
Bussemaker

[Hop, Hendrik]
HOP (Hendrik), zoon van J a c o b H o p en I s a b e l l a H o o f t , ged. 8 Dec. 1686,
gest. te Londen 8 Dec. 1761. Eerst was hij ettelijke jaren in militairen dienst; in Oct.
1723 echter werd hij benoemd tot extra-ordinaris envoyé te Londen en hij bleef dat
tot zijn dood. Hij was geen diplomaat van beteekenis, de belangrijkste
onderhandelingen gingen buiten hem om, allermeest na de verheffing van Willem
IV, daar hij voor een warm aanhanger van het vorig regime gold en ook door de
engelsche ministers niet werd vertrouwd.
Hij was gehuwd: Mei 1718 met J a c o b a S u e r i u s (overl. 21 Apr. 1725) en
Juni 1730 met J u d i t h L a m b e r t .
Zijn portret is 1758 door J. Reynolds geschilderd.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam II, 741; Archives d.l.M. d'Orange
o

Nassau, 4e S., I-IV; E.W. M o e s , Iconographia Batava, n . 3733.
Bussemaker

[Hop, Johannes]
HOP (Johannes), zoon van H e n r i c k H o p en S a r a J o h a n n a B a i l l y , geb.
19 Jan. 1709, gest. 17 Dec. 1772. Reeds 17 Sept. 1734 werd hij raadsheer in den
Hoogen Raad. Eenigen tijd na de verheffing van Willem IV werd hij benoemd tot
secretaris van den Raad van State, 2 Febr. 1748, zoodat hij blijkbaar niet als een
fel anti-stadhouderlijk man te boek stond; hij gold voor eerlijk en bekwaam, hoewel
niet geheel los van het vorige regime. Na den dood van den thesaurier-generaal J.
van der Does (1750) ijverden de Back en diens vrienden om hem die plaats te
verschaffen, echter vooral ten einde het secretariaat van den Raad van State vrij
te krijgen ten behoeve van W. Pauw. De Prins gaf evenwel in Jan. 1751 aan J. de
la Bassecour de voorkeur (hij was ook reeds van 1738-46 thesaurier-generaal
geweest) doch na diens dood kreeg, 27 Juli 1753, Hop het thesauriergeneraalschap,
dat hij bekleed heeft tot 31 Maart 1769. In deze betrekking werd hij ook lid van de
Conferentie. Hij was heftig en driftig en botsingen met Brunswijk, met Steyn en
anderen bleven niet uit, toen in 1755 de militaire maatregelen overwogen werden,
noodig wegens de breuk tusschen Engeland en Frankrijk. Daar hij tegenstander
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was van maatregelen die Frankrijk zouden kunnen verbitteren, werd zijne verhouding
met Steyn in de volgende jaren beter maar anderzijds die met Bentinck, Brunswijk
e.a. minder goed, en de Gouvernante was bang voor zijne grofheid en
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drift. Na 1759 drong Brunswijk ook hem naar achteren.
Zie: S c h e l t e m a , Staatk. Nederland; E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam
II, 743; Archives de l.M. d'Orange-Nassau, 4e S., I-IV; K r ä m e r , Gedenkschr.
v.G.J.v. Hardenbroek I.
Bussemaker

[Hornes, Adolf Philips graaf van]
HORNES (Adolf Philips graaf v a n ), heer van Lokeren, zoon van Willem Adriaan
(1), overl. 1644. Hij was leider van het beleg van Grol en tegenwoordig bij de
belegering van 's Hertogenbosch. Hij was tot 3 Juni 1636 grootmeester van de
artillerie der Ver. Nederlanden.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie II, 248.
Eysten

[Hornes, Jean graaf van]
HORNES (Jean graaf v a n ), was commandant van een der drie brigades
landsoldaten, die onder den kolonel Uyttenhove op 20 Juli 1674 op Martinique
landden, daarheen gevoerd op een vloot onder de Ruyter.
Zie B r a n d t , Tweej. Gesch. (1678) 323; d e J o n g e , Nederl. Zeewezen II;
B o s s c h a , Neerl. Heldendaden te Land II, 133, 134.
Eysten

[Hornes, Maximiliaan graaf van]
HORNES (Maximiliaan graaf v a n ), heer van Lokeren, overl. 1613, zoon van J e a n
v a n H o r n e s en A n n e v a n F l o d r o p , was generaal van de artillerie en
gouverneur van 's Hertogenbosch en Heusden. Hij was gehuwd met A g n e s v a n
Milendonck.
Eysten

[Hornes, Willem van]
HORNES (Willem v a n ), heer van Heeze, geb. omstreeks 1556, 8 Nov. 1580
onthoofd, was de derde zoon van M a r t i n v a n H o r n e s , heer van Heeze,
burggraaf van Veurne en van St. Winoxbergen, baron van Pamele en van Gaesbeek
enz. en van A n n e v a n C r o y . Nog jong werd hij als aanzienlijk brabantsch
edelman door de Staten van dit gewest na den dood van Requesens (Aug. 1576)
aangesteld tot kolonel van een regiment brabantsche infanterie. Peetekind van den
prins van Oranje, steunde hij krachtig diens partij te Brussel, waar hij zeer populair
was, en stond voortdurend met den Prins in betrekking weldra als kapitein-generaal
van de stad, als hoedanig hij een groot aandeel had in de woelingen aldaar ten
gunste van Oranje, die vooral op zijn aandrang naar Brussel werd genoodigd (Sept.
1577). Hij nam een groote positie in Brabant in, ook tijdens don Jan, tegenover wien
hij Oranje steunde, zonder evenwel geheel met hem te breken, zoodat don Jan hem
een jaargeld gaf. Hij verloor echter op aandrang van don Jan zijn post te Brussel
en diende verder de Staten-Generaal bij Bergen op Zoom. Uit zijne militaire loopbaan
verdient in het bijzonder vermelding zijn aandeel aan den slag van Gembloux (20
Jan. 1578). Van Mei - Augustus 1578 bekleedde hij het ambt van gouverneur van
Maastricht; zijn bestuur kenmerkte zich door veel onrust; in de maand Juli klaagden
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de Maastrichtenaren hem aan, dat hij zich had laten omkoopen, waardoor hij veel
geld zou verdiend hebben; hij trok hierop naar Brussel om zich te verantwoorden
en werd gevangen genomen, maar ontsnapte. Sedert het einde van 1578 begon
hij over te hellen naar de Malcontenten en sloot zich weldra nauw aan bij hun hoofd,
Montigny, ja toonde weldra toenadering tot Parma, teleurgesteld als hij was in zijn
verwachtingen. Hij kwam meer en meer aan de spaansche zijde; ten slotte werd
hij, in onderhandeling getreden met den hertog van Anjou en zijn dubbel spel
voortzettend, op bevel van Parma wegens verraad gevat en te Quesnoy opgesloten.
Parma benoemde een rechtbank, die hem ter dood veroordeelde bij sententie van
7 Nov. 1580; den volgenden dag werd hij te Quesnoy onthoofd.
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Zijn portret is door Jos. Greuter gegraveerd.
Zie: G o e t h a l s , Histoire généalogique de la maison de Horne 253 e.v.;
Raadsnotulen Maastricht IIL (gem. archief Maastricht).
Dyserinck

[Hornes, Willem Adriaan graaf van (1)]
HORNES (Willem Adriaan graaf v a n ) (1), heer van Kessel en Westwezel, overl.
Juli 1625, zoon van J e a n v a n H o r n e s en A n n e v a n F l o d r o p . Hij was
van 8 Dec. 1603-1628 generaal van de artillerie der Vereenigde Nederlanden en
gouverneur van Heusden na den dood van zijn broeder Maximiliaan. In 1610 had
hij het bestuur over de artillerie bij het beleg van Gulik. Bij de begrafenis zijner zuster
te Bommel werd hij, bij het lossen van eereschoten, door zekeren Claes Rosen
doodelijk getroffen. Een poging om hem om te koopen om de vesting Heusden aan
de Aartshertogen over te leveren was door hem met verontwaardiging afgewezen
(1623).
Van S y p e s t e y n noemt hem ten onrechte Maximiliaan. Hij was gehuwd met
E l i s a b e t h v a n d e r M a a r e n en de grootvader van Willem Adriaan (2).
Zijn door J. Ravesteyn geschilderd portret is in bet Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie II, 247.
Eysten

[Hornes, Willem Adriaan graaf van (2)]
HORNES (Willem Adriaan graaf v a n ) (2), heer van Batenburg, overl. 4 Mrt. 1694,
zoon van J e a n v a n H., was generaal der artillerie. In 1667 was hij met 8
compagnieën landsoldaten aan boord van 's lands vloot, tijdens de voorgenomen
onderneming op de engelsche kust. Op 8 Juli daar aangekomen, heeft zich zeer
dapper gedragen tijdens hij met de achterhoede bij Harwich tegen de Engelschen
streed. 11 Juli 1672 dienstdoende als commandant van een deel der Waterlinie,
met Gouda als hoofdkwartier, wist hij Oudewater, dat sedert 25 Juni door de
Franschen bezet was, op dezen te hernemen. Van de Goejanverwellesluis opgerukt
met 12 compagnieën infanterie en 12 vuurmonden kwam hij met den luitenantkolonel
Palm op 11 Oct. te Polanen en begon van daar uit den aanval op Woerden. Bij het
oprukken van Luxembourg tot ontzet van die stad, daags daarna, stieten de
Franschen op de verdedigingsstelling, die H. vóór de Hofpoort had doen inrichten,
en werden daar afgeslagen; toch kon Woerden niet heroverd worden; de troepen
van H. veroverden echter een fransch vaandel. In Febr. 1673 verjoeg H. van
Oudewater uit, waarvan hij toen commandant was, kloekmoedig met een afdeeling
haagsche en dordrechtsche schutters op schaatsen eenige benden plunderende
Franschen en verdreef ze naar Woerden en Montfoort. Aan het hoofd zijner
krijgsmacht trok hij op 23 Nov. 1673 Utrecht binnen en veranderde er het bestuur.
In Juni 1674, na den vrede met Engeland, zond de Republiek een eskader onder
Tromp in zee om de fransche kusten te verontrusten; aan boord bevonden zich
landingstroepen onder H. Men landde eerst op Belle-Isle, na de kustverschansingen
aldaar genomen te hebben (27 Juni), doch daar het kasteel niet te nemen bleek,
scheepte men zich weer in en landde 4 Juli op het eiland Noirmoutiers; kasteel en
verschansingen werden genomen en het eiland drie weken lang bezet gehouden
(3-24 Juli). In den slag bij Mont-Cassel commandeerde hij den rechtervleugel; in
den slag bij St. Denis werden de beide hoofdstellingen van het fransche leger
genomen, alsmede de abdij van St. Denis, Luxembourg's hoofdkwartier, door de
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nederlandsche dragonders, eenige bataillons voetvolk en de artillerie, alles onder
bevel van H. In 1693 moest hij op bevel van hooger hand, Veurne, dat door
nederlandsche
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en engelsche troepen bezet was, op 6 Jan. aan de Boufflers, na korten weerstand,
overgegeven.
Hij was gehuwd met A n n a , dochter van W i l l e m M a u r i t s v a n N a s s a u
(I kol. 1364) die hem drie dochters naliet: I s a b e l l a J u s t i n e , geh. met E r n s t
v a n B e n t h e i m S t e i n f u r t , gest. 1713; E m i l i e L o u i s e , geh. met
L o d e w i j k , graaf van N a s s a u - O t t w e i l e r (zie I kol. 1281), gest. 1728;
J e a n n e S i d o n i e , geh. met P h i l i p p v a n B e n t h e i m S t e i n f u r t , gest.
te Endegeest bij Leiden, 16 Maart 1752.
J. de Baen heeft zijn portret geschilderd (H o u b r a k e n , Groote Schouwburg II,
305).
Zie: G. E n g e l b e r t s , Gedenkst. v. Neerl. Held. ter Zee II, 157, 159, 160, 161,
239, 242; B o s s c h a , Neerl. Heldendaden te Land II, 45, 87, 93, 95, 119, 133, 135,
167, 172, 201, 222, 223; K u y p e r s , Geschiedenis der Nederl. Artillerie III, 65-67.
Eysten

[Hotz, H.P.]
HOTZ (H.P.), te 's Gravenhage fabrikant van ijzeren drukpersen (handpersen) begon
daarmede enkele jaren voor 1844, door zich van L. Gouy de noodige werktuigen
aan te schaffen (v a n C l e e f , Handboek ter beoefening der boekdrukkunst (1844)
124). In 1851 leverde hij o.a. een pers aan Kruseman te Haarlem (E n s c h e d é ,
A.C. Kruseman I, 163); vijf jaar later (1856) exposeerde hij op de typografische
o

tentoonstelling te Haarlem (Cat. n . 697) een pers, waarop gedrukt werd een gedicht
van den directeur der landsdrukkerij C.G. Withuys (N o o r d z i e k , Gedenkboek
195). De in dat jaar begonnen import van duitsche snelpersen heeft blijkbaar zijn
bedrijf stop gezet, wat zou kunnen volgen uit hetgeen bericht wordt in het tijdschrift
Laurens Coster I (1859/60) 108; een pers, degelgrootte 50 bij 67 cM., was in veiling
o

drukkerij fa. H. Geertsema Jr. te Groningen 9 Mrt. 1870, Cat. n . 175.
Enschedé

[Houbakker, Joannes]
HOUBAKKER (Joannes), geb. 18 April 1685 te Amsterdam, overl. aldaar 14 Dec.
1715 en leeraar bij de Waterlanders of Lamisten. Hij huwde 12 Mei 1709 te
Amsterdam met D i n a v a n d e r S m i s s e . Na 27 Aug. 1705 tot proponent te
zijn aangesteld, deed hij 4 Oct. d.a.v. te Amsterdam in de Singelkerk zijn eerste
predikatie. Eerst vijf jaar later werd hij beroepen tot vast leeraar der gemeente, nadat
hij in 1709 een beroep naar Rotterdam had geweigerd. Na zijn dood werden een
aantal Leerredenen uitgegeven: 1e deel 18 predikaties (1730), 2e deel 20 pr. (1732),
3e deel 21 pr. (1735). In het begin der 18e eeuw was hij verreweg de meest gevierde
kanselredenaar onder de doopsgezinden.
Zijn door J. Chr. Le Blon geschilderd portret is gegraveerd door Jac. Houbraken
en door J. Folkema.
Vgl.: S c h i j n - M a a t s c h o e n , Gesch. der Mennonieten (Amst. 1745) III, 492
enz.
Vos

[Houberch, Henricus]
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HOUBERCH (Henricus), overl. 26 Juli 1429, aanzienlijk prelaat, magister en
decretorum doctor. Hij was wijbisschop van Frederik van Blankenheim, deken van
St. Pieter tot 1418, toen hij Everardus Foec als deken van St. Salvator opvolgde.
Veel heeft hij gereisd, ook als bisschoppelijk gezant. In 1404 was hij te Keulen en
plaatste daar zijn naam in de matrikel als ‘Henr. Houberg, coriep. Traiect.’ In 1408
vervulde hij een zending naar Rome, in 1409 vertegenwoordigde hij Frederik van
Blankenheim op den rijksdag van Frankfort en, na zijn terugkeer, trok hij naar het
concilie van Pisa, waar het pauselijk schisma hoogtij vierde. Na den dood van
bisschop Frederik in 1423 werd hij sede vacante tot officiaal benoemd en als
zoodanig
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met het bestuur van het Sticht belast. Hij wordt ook genoemd als pauselijk abbreviator
en kanunnik ten Dom. Het geslacht Houberch stamt uit Nijmegen, waar het in de
14e, 15e en 16e eeuw voortdurend in de stadsrekeningen vermeld is. P e t r u s
H o u b e r c h (de Novemagio), in 1462 aan de keulsche universiteit, was later
kanunnik van St. Stephen te Nijmegen.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln, I, 92 en 518; Archief Aartsb. Utrecht
I, 348 v.; XI, 253; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica, III A, 217
v.; 240; A. M a t t h a e u s , Analecta IX, 268 v.v.; J. d e H u l l u , Bijdr. tot de gesch.
v.h. Utr. schisma ('s Grav. 1892) 7; L. S c h m e d d i n g , De regeering van Frederik
v. Blankenheim (Leiden 1899) 220 v.; H.D.J.v. S c h e v i c h a v e n , De St.
Stephenskerk te Nijmegen (Nijm. 1900) 229 en 280; hs. van W o u t e r B r o c k
(Rijksarchief Utrecht D. 1355).
van Kuyk

[Houck, Augustus Johannes (1)]
HOUCK (Augustus Johannes) (1), geb. te Batenburg en ged. aldaar 8 Nov. 1750,
gest. te Deventer 11 Juli 1806, kleinzoon van den hoogl. te Steinfurt A u g u s t u s ,
zoon van M a u r i t s E r n e s t H o u c k en A l e i d a J o h a n n a S p e c k m a n .
Hij promoveerde 28 Mei 1771 te Utrecht tot Dr. U.I. op een dissertatie de Elocatione
et conductione vectigalium (Utr. 1771), was advocaat voor den Hove van Gelderland
en landschrijver van Veluwe en Veluwezoom, later advocaat te Deventer. Huwde
27 Apr. 1788 met A l e i d a C a t h a r i n a L e C a v e l i e r , uit welk huwelijk Maurits
Ernest en Frederik Godfried, die beiden volgen.
van Kuyk

[Houck, Augustus Johannes (2)]
HOUCK (Augustus Johannes) (2), geb. te Deventer 6 Juli 1814 en gest. ald. 30 Jan.
1894, zoon van Maurits Ernest H. en J.D.F. Hagedoorn (kol. 607). Hij studeerde
sedert 17 Sept. 1833 te Leiden en promoveerde aldaar 26 Juni 1838 in de rechten
op een dissertatie de Industria technica ope technicarum scholarum in patria nostra
promovenda (Lugd. Bat. 1838), was advocaat en procureur en daarna secretaris
der gemeente Deventer.
Hij schreef: De ware verhouding tusschen hooger-, middelbaar- en lager onderwijs,
beschouwd als middel ter voorkoming van eenen algemeen heerschenden geest
van jongelieden uit den burgerstand, om zich boven den stand hunner ouders te
verheffen (Deventer 1840) en Beginselen en vereischten eener wet op het armwezen
(Deventer 1849). Hij huwde 7 Juni 1860 met W i l h e l m i n a Z w a a n t j e d e
Wolff van Westerroode.
van Kuyk

[Houck, Frederik Godfried]
HOUCK (Frederik Godfried), geb. te Deventer 28 Juni 1801, gest. aldaar 9 Aug.
1876, zoon van Augustus Johannes (1), promoveerde te Leiden, waar hij 17 Sept.
1821 als student was ingeschreven, 11 Mei 1825 tot Dr. U.I. op eene dissertatie de
Appellationibus in causis civilibus, ex iuris Gallici principiis (Lugd. Bat. 1825) en was
rechter in de arrondissements-rechtbank te Deventer.
van Kuyk
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[Houck, Friedrich Gotfried]
HOUCK (Friedrich Gotfried), geb. te Burgsteinfurt 19 Aug. 1708, gest. te Utrecht 27
Juni 1767, zoon van A u g u s t u s H o u c k , prof. juris aan het gymnasium illustre
Arnoldinum te Burgsteinfurt, en A n n a W i l h e l m i n a B a c h m a n . Als jongen
van acht jaar zijn vader verloren hebbende, bezocht hij korten tijd de school, waaraan
deze hoogleeraar was geweest, werd 19 Dec. 1726 als student te Groningen
ingeschreven en in 1733 te Utrecht, waar hij 5 Nov. 1734 tot doctor in de beide
rechten promoveerde op een dissertatie de Rationibus veterum JCtorum falso
suspectis. Ten onrechte beweert B o o t , dat hij
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daarna als hoogleeraar te Burgsteinfurt is opgetreden. Hij werd beroepen tot
professor aan het athenaeum illustre te Deventer 23 Juni 1738 en aanvaardde dit
ambt met eene Oratio pro legislatoria Justiniani Imperatoris prudentia. In 1744 op
de voordracht geplaatst voor Harderwijk, werd hij niet benoemd. Korten tijd later, 9
Mei 1746, werd hij tot prof. juris civilis te Utrecht beroepen op een salaris van ƒ 1000,
en hield hier 20 Juni 1746 zijn intreerede de Proprio obligationum jure ex variis
causarum figuris. Het rectoraat van 1748-49 bekleed, werd in het laatste jaar door
hem neergelegd met een rede Quaenam verosimilior sit sententia de secundo capite
Legis Aquiliae. In 1756 werd hem een traktementsverhooging van ƒ 200 toegelegd,
terwijl hij in Febr. 1767 nogmaals op de voordracht voor rector geplaatst werd.
Zijn door J.M. Quinkhard 1749 geschilderd portret hangt in de Senaatskamer der
universiteit te Utrecht.
Zie: J.G.G. B o o t , de Vita et scriptis P. Wesselingii (Traj. ad Rhen. 1874) 12; G.
H e u e r m a n n , Geschichte des reform. gräfl. Benth. Gymn. Ill. Arnold. zu
Burgsteinfurt (1878), ann. 18; B o u m a n , Geld. Hoogeschool II, 160-161; L o n c q ,
Utr. Hoogeschool 186-188, 324; W y n n e e n M i e d e m a , Resol. Vroedschap
o

Utrecht betreffende de Academie (Werken Hist. Gen. n. serie n . 52) 296, 323, 357.
van Kuyk

[Houck, Henrik]
HOUCK (Henrik), geb. te Deventer 11 Febr. 1820 en gest. aldaar 19 Febr. 1893,
zoon van Maurits Ernest H. en J.D.F. Hagedoorn (zie onder). Hij studeerde sedert
31 Mei 1839 te Leiden en promoveerde aldaar 25 Maart 1846 op een dissertatie de
Collegiis opificum et mercatorum in patria nostra, was te Deventer advocaat en
procureur, daarna notaris, lid van den gemeenteraad en van de Provinciale Staten
van Overijssel. Hij vertaalde: Beginselen der volkshuishoudkunde door J.B. S a y
met noten en eene voorrede van C h . C o m t e (Deventer 1847).
van Kuyk

[Houck, Johan Frederik]
HOUCK (Johan Frederik), geb. te Deventer 24 Oct. 1825, gest. te Bloemfontein
(O.V.) 16 Dec. 1884, zoon van den volg. en J.D.F. Hagedoorn, studeerde sedert 28
Sept. 1844 te Leiden en promoveerde in de rechten aldaar 31 Maart 1851, vestigde
zich in 1859 als advocaat te Philippolis en was daarna vertegenwoordiger van den
weesheer van den Oranje-Vrijstaat. Hij schreef een bekroonde verhandeling ter
beantwoording van de prijsvraag, uitgeschreven door de afdeeling 's Hertogenbosch
der N. Brab. Maatschappij van Nijverheid, luidende: Welke afdoende, duurzame en
betrekkelijk weinig kostbare middelen zijn er aan te wenden, om te voorkomen, dat
vreemde koperen munten (zooals Belgische één- en tweecentimes-stukken) van
minder innerlijke waarde dan onze Nederlandsche centen tot gelijken koers als deze
binnen dit Rijk in omloop komen of blijven? ('s Hertogenbosch 1853).
van Kuyk

[Houck, Maurits Ernest]
HOUCK (Maurits Ernest), geb. te Arnhem 1 Aug. 1790, gest. te Deventer 4 Sept
1861, zoon van Augustus Johannes H. (1) en Aleida Catharina Le Cavelier. Hij
studeerde (ingeschreven 11 Nov. 1812) en promoveerde te Leiden 2 Aug. 1814 tot
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dr. u.j. op eene dissertatie An sectio debitoris, cuius mentio fit in L. XII Tabb., de
vera corporis sectione sit intelligenda necne. Was te Deventer advocaat en procureur,
later notaris, lid van den gemeenteraad en lid van de Provinciale Staten van
Overijssel. Huwde in 1813 met J o h a n n a D o r o t h e a F r i d e r i c a
H a g e d o o r n , welke hem Augustus Johannes (2), Henrik en Johan Frederik schonk,
allen hiervoor genoemd.
van Kuyk
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[Houdaen, Joannes van]
HOUDAEN (Joannes v a n ), ook genaamd: O u d a e n of O u d a n u s , dominicaan.
Hij behoorde tot het klooster van Utrecht, werd magister in de godgeleerdheid en
inquisiteur. In 1479 verzocht de magistraat van Utrecht den bisschop, David van
Bourgondië, om den inquisiteur Jan van Oudaen of den utrechtschen officiaal te
gelasten den dominicaan Herman van Dortmund aan te houden en te onderzoeken,
omdat deze op ongeoorloofde wijze de geneeskunst had uitgeoefend. Door zijne
geestelijke overheid werd hem opgedragen eene kanonieke visitatie te houden in
de kloosters te Utrecht, Nijmegen, Zierikzee en Wijk-bij-Duurstede, terwijl hij in 1489
naar Calcar werd gezonden om de wettigheid der priorskeuze te onderzoeken. In
1481 werd hij vicarius van het klooster te Utrecht; ook moet hij prior zijn geweest te
Calcar; zeker weten wij, dat in 1491 ‘Johan van Houdaen, doctor in der h. schrifften,
by sonderlingher toelatinge des h. stoils van Rome pastoir (was) der kerken s.
Nicolaas bynnen der stat Kalker’. Zijn pastoraat viel samen met den bloeitijd der
beroemde calcarsche school.
Zie: R. s c h o l t e n , Das ehem. Dominicaner-Kloster in Calcar (Cleve 1904); P.
F r e d e r i c q , Corpus Inquis. Neerl. I, 447.
G.A. Meijer

[Hout, Cornelis Meeszoon van]
HOUT (Cornelis Meeszoon v a n ), vermoedelijk te Leiden geboren, overl. 13 Febr.
1595 te Leiden, gehuwd op 26 April 1537 met M a r g r i e t e P i e t e r J a s p e r s d r .
(overl. 16 Mrt. 1592), zoon van B a r t h o l o m e u s J a n s z o o n v a n H o u t (overl.
3 Mrt. 1592). Cornelis van Hout was taalman voor de vierschaar van Leiden en
secretaris ter weeskamer, misschien stond hij ook in eenige betrekking tot het
weversambacht in zijn stad. In hun ouderdom werden hij en zijn vrouw onderhouden
door hun zoon Jan en woonden ze bij hem in. Zijn testament van 26 Juli 1587 komt
voor in het protocol van den leidschen notaris van der Wuert (deel gemerkt ‘Leiden
o

17’, n . 225). Hij heeft elf kinderen gehad, waarvan alleen de leidsche secretaris
Jan van Hout en zijn dochter C a t r i j n (overl. 1626, gehuwd met J o r i s
J o o s t e n z o o n v a n C o u l s t e r ) hem overleefden. Tijdens de geboorte van
zijn zoon Jan woonde Cornelis aan de oostzijde van de Blick opten assacx brugge
onder 't Wolhuys. Hij beoefende de dichtkunst. In een brief van 1594 aan zijn
kleinzoon Jan Orlers spreekt hij over een tafelspel en drie refereinen door hem
gemaakt. Het eenige werk, dat van hem bekend is, is een referein (uitgeg. Tijdschr.
Letterk. XXII, 236 vlg.) en een rijmpje bij O r l e r s , Beschr. van Leyden (ed. 1781)
594 (vgl. 588). Tot in het laatst van zijn leven was hij blijkens zijn brieven aan Orlers
vol belangstelling voor al wat er nieuws verscheen op het gebied van literatuur. Zijn
spreuk was ‘Hout dat goet is’. Hij is begraven in de Pieterskerk in den buitensten
noorder omgang.
Zie: P r i n s e n , De Nederlandsche Renaissancedichter Jan van Hout (Amst.
1907) 9-15; Tijdschrift Letterk. XXV, 161 vlg.
Prinsen

[Hout, Jan van]
HOUT (Jan v a n ), geb. te Leiden 14 Dec. 1542, overl. aldaar 12 Dec. 1609, zoon
van den voorg. en Margriete Pieter Jaspersdr. Van zijn jeugd en vorming tot man
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is niets bekend. Hij is gehuwd geweest met L i j s b e t h R e y e r s d r . v a n W i n g
(overl. 1605). Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend: M a r i a (gehuwd met Prof.
Pieter Pauw), C a t h a r i n a (gehuwd met Mr. J a c o b v a n L e e u w e n , den
eersten griffier van Leiden, overl. 1604) en B a r t h o l o m e u s (waarschijnlijk kort
na 21 Juli 1584 gestorven,
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maar toen toch al oud genoeg om als getuige mee een akte te teekenen).
In 1562 wordt van Hout klerk van den secretaris van Leiden, J a c o b d e M i l d e ;
twee jaar later volgt hij dezen op; hij bleef secretaris tot zijn dood met een
interregnum van een paar jaar. In Febr. 1569 nl. werd hij op aandrang van Bossu,
als zijnde suspect, ontslagen en week uit. Zijn ballingschap bracht hij grootendeels
te Embden door, waar hij het notarisambt schijnt te hebben uitgeoefend. Na de
overgave van den Briel komt hij terug in Holland en zamelt met van der Werf gelden
in voor Willem van Oranje om den opstand te steunen. Als Leiden zich voor den
prins heeft verklaard, vraagt hij in Jan. 1573 om in zijn ambt te worden hersteld.
Aanvankelijk werd dit geweigerd, maar in Augustus van hetzelfde jaar werd hij
benoemd, eerst onder beperkende voorwaarden; maar zijn macht, invloed en
bezoldiging zijn in den loop der jaren zeer gerezen. Als hij er in 1583 over denkt het
secretariaat van het hoogheemraadschap van Rijnland te aanvaarden, dat 600 gld.
plus aanzienlijke emolumenten oplevert, gelukt het de stad hem te behouden door
zijn salaris op 500 gld. te brengen. 6 Nov. 1592 werd hij benoemd voor het leven
op een salaris van 900 gld. plus verschillende vrijdommen. Uit zijn Ordonnantie
ende onderrichtinge op het secretarisambt van 1592, blijkt, met welk een zorg en
kennis hij zijn betrekking vervulde.
10 Mrt. 1573 was hij ‘om 'tgoet aenbrengen ons gedaen’, na advies van Schout,
Burgermeesteren en Schepenen van Leiden, door Oranje benoemd tot notaris ‘in
allen lande, steden ende plaetse onder onsen gouvernemente ende gehoorsaemheit’;
28 Mrt. deed hij den eed als zoodanig in handen van een raad-ordinaris van den
Hove van Holland. Na 1573 schijnt hij van het notariaat weinig werk gemaakt te
hebben. Sedert de stichting der hoogeschool was hij secretaris van curatoren, doch
eerst in 1586 werd hij met eenigen tegenstand van Paulus Buys officieel als zoodanig
benoemd, met een salaris van 24 gld. en 200 gld. voor de diensten, die hij tot 86
gratis had bewezen. Ook was hij eenigen tijd (vermoedelijk van 1593 tot 96)
secretaris van de leidsche Vierschaar. Hij is menigmaal uitgezonden door Leiden
om de belangen der stad te behartigen, zoo in Juni 1586 met van der Werf naar
Utrecht om Leicester te weerhouden de hoogeschool naar Utrecht over te brengen.
De notities, die hij zelf over dergelijke zendingen gemaakt heeft, zijn tot heden niet
teruggevonden. Sedert 1577 heeft hij de stadsdrukkerij onder zijn beheer gehad.
Alle uitgaven daarvoor betaalde hij uit zijn eigen zak; daarom gaf hem de stad de
geheele drukkerij behalve de persen in 1597 in eigendom.
Niettegenstaande zijn groote verdiensten en werkkracht had hij vijanden. In 1596
moet hij door de stedelijke regeering zijn beschuldigd, dat hij aan zijn ‘aanneming
niet voldeed.’ Daarop heeft hij geantwoord met een apologie, die tot heden niet is
teruggevonden. Eenige jaren te voren had hij een proces van injurie gevoerd tegen
Dirk van Egmond, die hem beschuldigd had van vervalsching eener akte. Het proces
is voor het Hof steeds hangende gebleven, doch het is vrij wel bewezen, dat van
Hout volkomen te goeder trouw had gehandeld en dat Paulus Buys hem in
onaangenaamheden wilde brengen. Reeds vóór 1583 moet van Hout erover gedacht
hebben Leiden te verlaten.
In 1598 riepen gedeputeerden van Holland en W. Friesland zijn hulp in om te
maken een Generalen voet van reductie jegens den penning zestien
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opdat die eenpaerlicken alomme mocht werden gebruict etc. Hieraan voldeed hij
met medewerking van Symon van Merwen, Ludolff van Coelen Mathijs Mintens en
Jan Dou. Ook heeft van Hout de charters, handvesten van verdere archiefstukken
van 1306 tot op zijn tijd voor den ondergang behoed, gecopieerd en geordend; de
archieven van verschillende opgeheven kloosters en stichtingen eveneens.
Waarschijnlijk is hij ook de auteur of ontwerper van een hoogst belangrijk rapport
over armenzorg, in 1577 in de leidsche vroedschap uitgebracht, waarvan het
hoofdbeginsel was, dat de armenzorg in haar geheel zou komen onder toezicht en
beheer van de stedelijke regeering, onder een eenhoofdig bestuur; wat aan financiën
uit vroegere stichtingen en legaten ontbrak, zou worden aangevuld door een
stedelijke belasting. Armen konden ondersteuning verlangen als hun recht tegen te
leveren arbeid. Een zelfde neiging om op te komen voor de rechten van de armen
en verdrukten spreekt uit zijn Deductie tegen het heffen van tienden op de
‘aertvruchten’ gekweekt door warmoezeniers (1603). Uit beide stukken zien we zijn
streven om den invloed van predikanten in zaken van regeering en socialen aard
tegen te werken. Hij was een voorlooper der remonstranten en heeft Coornhert stof
geleverd voor eenige zijner vertoogen. Hij was een vroom, geloovig Christen. Over
de katholieken spreekt hij over het algemeen met een goedmoedige geringschatting.
Waar hij bij hen verkeerdheden meende te zien, wist hij meedoogenloos, eenigermate
in den toon van Marnix, met hen den spot te drijven, blijkens zijn Opdracht van zijn
vertaling van B u c h a n a n 's Franciscanus. Onder zijn beste vrienden waren er, die
nimmer officieel met de katholieke Kerk hadden gebroken.
Ook aan stedelijke feesten en vertooningen heeft van Hout zijn krachten met
groote belangstelling gewijd, zoo had hij o.a. bijna de geheele regeling in handen
van den grooten rederijkerswedstrijd tegen Mei 1596 uitgeschreven door de Witte
Acoleyen te Leiden. Hij maakte hiervoor tevens verschillende gedichten en een
tooneelspel van een kleine duizend verzen. Aan dezen wedstrijd was een loterij
verbonden, die de gedeeltelijke uitvoering van de plannen uit het rapport over
armenzorg mogelijk maakte. Aan de feestelijke inwijding van de hoogeschool, de
feesten na de overwinning op de Armada, den triumftocht van Maurits na de inneming
van Groningen heeft hij eveneens meegewerkt.
Op wetenschappelijk gebied openbaart zich in hem de beweging, die samengevat
wordt in de woorden Renaissance en Humanisme. In latijn en grieksch moet hij
voldoende thuis zijn geweest om in aangenaam vriendschappelijk verkeer
verschillende dichters en geleerden, die gegeheel in de klassieken leefden, tot zijn
intiemen te kunnen rekenen. Iets zelfstandigs en oorspronkelijks heeft hij alleen op
het gebied der historie kunnen voortbrengen; hij is begonnen met de samenstelling
van een leidsch oorkondenboek (Dienstbouc), waaruit volkomen de moderne
wetenschappelijke geest spreekt. Ook in wiskundige, sterrenkundige en taalkundige
studiën had hij liefhebberij. Misschien heeft hij meegewerkt aan de uitgave van
Merula en Castricomius van de Paraphrase van het Hooglied door W i l l e r a m .
Van Hout is ook dichter geweest. Zijn dichtwerk in zijn geheel is niet tot ons
gekomen, daar hij het bij testament in handschrift vermaakt heeft aan Petrus Bertius,
wien later als remonstrant te Leiden het leven onmogelijk gemaakt
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werd. Bij diens omzwervingen moet het verloren gegaan zijn. Toch zijn nog
verschillende gedichten hier en daar verspreid, bekend. Van Hout's groote verdienste
op dit gebied bestaat hierin, dat hij hier mee het eerst en het meest wel bewust
begrepen heeft de richting, die door de fransche Pléiadedichters aan de Renaissance
werd gegeven: het voortbrengen van oorspronkelijk werk in de landstaal,
gelijkwaardig aan dat der ouden zonder slaafsche navolging van uiterlijkheden van
het werk der klassieken. Die fransche ideeën zijn hier het eerst door hem verkondigd
in het Betoog tot het gezelschap der gener die hem in de nieuwe Universiteyt
ouffenende zijn in de Latijnsche of Nederduytsche poëziën (1576), terwijl hij door
een fellen uitval tegen de rederijkers in de genoemde Opdracht van den Franciscanus
de oude kunstbegrippen bestreed. Betoog en uitval hebben voor onze litteratuur de
waarde van het manifest der Pléiade. Van Hout overzag de europeesche letterkunde
van Petrarca tot op zijn tijd in hoofdlijnen in haar verband; hij is hier de man van de
ode en het sonnet, van de alexandrijnen en de afwisseling tusschen staande en
liggende verzen; met van der Noot en van Mander heeft hij hier de Renaissance
ingeluid. Het theoretische is op dit gebied het meest belangwekkende in van Hout.
In de weinige verzen, die tot ons zijn gekomen, vinden we slechts enkele strofen
en regels, die werkelijk van schoonheid spreken. In zijn tooneelspel voor de
rederijkers van 1596 toont hij zich een verdienstelijke teekenaar van de realiteit,
een voorlooper van Breero.
Ook in de zorg voor zijn gezin en zijn familie heeft van Hout uitgemunt. Zijn neef,
de latere burgemeester Jan Orlers (I kol. 1391), dankt hem geheel zijn opvoeding;
even groot was zijn zorg voor zijn ouders en vooral voor zijn kleinkinderen. Zijn
zuinigheid en zijn veelzijdige werkzaamheid hebben hem tot een gezeten burger
gemaakt. Bij zijn dood bezat hij te Leiden acht huizen tot een waarde van 20000
gld., land en boomgaarden met woningen in den omtrek etc. Jan van der Does was
zijn beste vriend, verder behoorden Lipsius en Bertius, Spieghel, Coornhert en
Roemer Visscher tot zijn intiemen. Ook Jan de Groot, Lernutius, Dirk Canter, Joh.
Bollius, Coenraet de Rechtere, Christoffel Plantijn; men ziet, dat het humanistisch
en toekomstig remonstrantsch karakter domineert in dien kring.
o

Van Hout heeft gewoond o.a. op de Breestraat (thans n . 84), in 1596 in de
Nieuwsteeg en op het laatst van zijn leven na den dood van zijn vrouw in een klein
huisje in de Nonnensteeg. Hij is begraven in zijn familiegraf in de Pieterskerk in den
buitensten noorder omgang.
Het Rapport over Armenzorg is uitgegeven Bijdr. Hist. Gen. XXI, 113; Opdracht
van den Franciscanus door A r n o l d in De Dietsche Warande, N. reeks, II, 427;
Verschillende gedichten en de vindplaats van anderen in Tijdschrift Letterk. XXII,
204; het Betooch tot het Gezelschap, aldaar 219; het Loterijspel, Tijdschr. Letterk.
XXIII, 201; Corte onderrichtinge dienende tot het maecken vande reducties vande
jaercustingen tot gereede penningen (Leiden 1599, herdrukt in 1879); Der Stadt
Leyden Dienst-bouc (Opt Raedthuys 1602). Binnenkort verschijnen nog eenige
onuitgegeven gedichten waarschijnlijk in Tijdschrift Letterkunde,
Zijn portret is gegraveerd door W. Swanenburg in 1608.
Zie: J. P r i n s e n J.L.z., De Nederl. Renaissance-dichter Jan van Hout (Amst.
1907) waar op p. 7 en 8 de bronnen zijn vermeld. Verder P r i n s e n , in Revue de
la Renaissance VIII
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(1907) 121; C h r . L i g t e n b e r g , Armezorg te Leiden tot het eind van de 16e eeuw
(den Haag 1908); P r i n s e n in de Beweging 1908, IV, 251; Oud- Holland XXVI
(1908) 43 vlg.; K a l f f , Gesch. van de Ned. Letterk. III, 507; K a l f f , Verslag van
een onderzoek in Engelsche bibliotheken in 1910, 29.
Prinsen

[Houttuyn, Frans]
HOUTTUYN (Frans) ontving zijn opleiding tot boekverkooper te Hoorn en werd 24
Maart 1745 ingeschreven in het amsterdamsche boekverkoopersgilde. Zijn handel
dreef hij aldaar tot 1765 op het Water tegenover de Papenbrug in ‘Isaac Newton’
onder de zinspreuk ‘Aedificando floret. Als uitgever bezorgde hij o.a. in 1747 's
G r a v e s a n d e 's Inleyding tot de wijsbegeerte en in 1761 en volgende jaren de
Natuurlijke historie of uitvoerige beschrijving der dieren, planten en mineralen,
volgens het samenstel van Linnaeus van zijn zoon M a r t i n u s H o u t t u y n ,
practiseerend geneesheer te Hoorn. Met Kornelis van Tongerlo te Amsterdam was
hij uitgever van Hervey en van enkele spectatoriale geschriften (De zedemeester,
den tweeden druk van v a n E f f e n 's Hollandsche spectator, De philantrope). Ook
had hij in zijn fonds enkele artikelen van Jan Luyken. Zijn plaats ontleent hij vooral
aan de onderneming van de Nederlandsche jaarboeken, inhoudende een verhaal
van de merkwaardigste geschiedenissen, voorgevallen binnen den omtrek der
Vereenigde Provinciën, in 42 deelen van 1748 tot 1765 verschenen en sedert tot
1798 voortgezet. Of en zoo ja in hoeverre hij in familierelatie staat tot de
doopsgezinde Houttuyn's, die in Westfriesland voorkomen (B l a u p o t t e n C a t e ,
Gesch. der Doopsgez. in Holland I, 38; II, 26, 68; Tijdschr. v. boek- en bibl. wezen
IX (1911) 99; G.J. H o n i g , Van een noordhollandsch dorp Zaandijk passim), blijkt
niet. Voorzichtigheid is geboden wegens de beteekenis van het woord houttuin
(W i n k l e r , De nederl. geslachtsnamen 290).
Enschedé

[Hoxwier, Hector van]
HOXWIER (Hector v a n ), oudste zoon van A e s g a v a n H o x w i e r en W i c k
v a n D e k a m a , overl. te Utrecht in 1547. Hij studeerde te Leuven, daarna te Parijs
en in Italië in de rechten, werd I.U. Dr., in 1538 raad in het Hof van Friesland en in
1541 president van het Hof van Utrecht. Tal van commissies en gezantschappen
zijn door hem vervuld. Viglius van Aytta, met wien hij in briefwisseling stond, roemt
hem zeer. In Friesland speelde hij een rol als een der gedeputeerden, welke door
den Landdag in 1532 werden belast met de handhaving der friesche vrijheden,
waartoe mede behoorde de invordering en bewaring in een ‘gemeene kiste’ van het
Landboek van Kempo van Martena.
Tweemaal is hij gehuwd geweest, eerst met A t h v a n H e r e m a , later met
D o e d t v a n H o l d i n g a ; hij liet verscheidene kinderen na.
Zie: G. d e W a l , Oratio de cl. Frisiae JCtis, Ann. 27-29 (waar de oudere bronnen
vermeld zijn); H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta I, 142-3; II A, 139; J.S.
T h e i s s e n , Centraal Gezag en Friesche Vrijheid (Friesland onder Karel V) (Gron.
1907) 370 v.v., 388, 390 v.; genealogie van B u c h e l i u s op het rijksarchief te
Utrecht.
van Kuyk

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

[Hoynck van Papendrecht, Mr. Anthony (1)]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Mr. Anthony) (1), geb. te Heusden 24 Jan. 1763,
overl. te 's Gravenhage 1 Dec. 1837, was een zoon van P a u l u s C o r n e l i s
H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t en A p o l l o n i a H e n r i e t t a P r o b s t i n g . 31
Augustus 1781 student geworden te Leiden, promoveerde hij aldaar 25
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Juni 1785 in de rechten. Hij trouwde 23 Oct. 1785 te 's Gravenhage met P a u l i n a
L o e f f H e s h u s i u s en vestigde zich in 1788 als advocaat te Dordrecht, was van
1795-1811 de laatste baljuw van Zuid-Holland en hoofdofficier te Dordrecht,
benevens hoogheemraad van de Overwaard. In 1811 bekleedde hij het ambt van
rechter van instructie bij de rechtbank van eersten aanleg te Rotterdam, waar hij
ook de advocatuur uitoefende. Hij werd in 1813 commissarisgeneraal van politie in
de door de Franschen verlaten provinciën en dijkgraaf van Schieland. Van 1829-1837
was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Zijn portret werd geschilderd door C. Cels en door L. Springer in steen gebracht.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. II, 349 en 384; V o r s t e r m a n v a n
O y e n , Stam- en Wapenboek.
Wiersum

[Hoynck van Papendrecht, Mr. Anthony (2)]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Mr. Anthony) (2), kleinzoon van den vorige, geb.
te Rotterdam 16 Jan. 1819 als zoon van Mr. P a u l u s C o r n e l i s H o y n c k v a n
P a p e n d r e c h t en M a r i a E l i s a b e t h S c h e l t u s , overl. te Rotterdam 30
Sept. 1877.
Hij vestigde zich, na te Leiden in de rechten gestudeerd te hebben en er 29 Juni
1842 gepromoveerd te zijn, als advocaat in zijn vaderstad en werd daar rechter in
de arrondissements-rechtbank, terwijl hij tevens lid van den raad (1851-1877) en
wethouder der gemeente (1866-1877) was. Ook was hij lid van de Provinciale Staten
van Zuid-Holland en, tot zijn benoeming als wethouder, lid van de Tweede Kamer
der St.-Gen. Hij huwde 21 Sept. 1843 te Schiedam met J a c o b a D i e d e r i k a
Loopuyt.
Wiersum

[Hoynck van Papendrecht, Cornelis Paulus]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Cornelis Paulus), geb. te 's Gravenhage 30 Sept.
1730, overl. te Elten 11 Sept. 1806; jongste zoon van den volg., werd 22 Aug. 1747
te Leiden als student in de rechten ingeschreven, deed 1 Jan. 1750 zijn
candidaats-examen en promoveerde 20 April 1750 tot J.U.D., waarna hij zich als
advocaat bij het Hof en den Hoogen Raad in zijn geboorteplaats vestigde. Hij is een
der voornaamste medestichters van het r.k. weeshuis aldaar. In 1784 wordt hij
advocaat van den keurvorst van de Paltz voor het land Ravestein. In de patriotsche
woelingen meende hij als goed vaderlander zich bij de patriotten te moeten
aansluiten, waardoor hij zich bij de reactie in 1787 eveneens genoopt zag den Haag
te verlaten. Hij vestigde zich te Ravestein en begaf zich eenige jaren later vandaar
naar Emmerik. In 1800 vestigde hij zich te Elten, waar hij overleed. Een aanbod in
1796 van een zetel als raadsheer in het Hof van Utrecht, sloeg hij met het oog op
zijn leeftijd af. Zijn huwelijk (in 1758 gesloten) met P e t r o n e l l a J o h a n n a D i e r t
v a n M e l i s s a n t bleef kinderloos.
Literatuur zie bij het volg. art.
van Kuyk

[Hoynck van Papendrecht, Reinier Bernhard]
HOYNCK VAN PAPENDRECHT (Reinier Bernhard), geb. te Dordrecht 25 Febr.
1687, overl. te 's Gravenhage 12 Oct. 1769; zoon van Mr. J o h a n H o y n c k v a n
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P a p e n d r e c h t , geb. te Dordrecht en gedoopt aldaar 26 Mei 1654, student te
Harderwijk 9 Mei 1681 en gepromoveerd aldaar tot J.U.D., advocaat bij het Hof van
Holland en overl. te Dordrecht 29 Oct. 1718, en diens echtgenoote A n n a
C a t h a r i n a v a n H e e m s k e r c k . Reinier studeerde te Leiden in de rechten en
promoveerde aldaar 28 Maart 1711 tot J.U.D. op eene Disputatio juridica inauguralis
de sponsalibus (Lugd.
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Bat. 1711). In 1712 wordt hij advocaat bij het Hof van Holland en vestigt zich te 's
Gravenhage. Later wordt hem de titel van raadsheer van den keurvorst van de Paltz
verleend. In 1720 huwde hij met M a r i a D e b o r a d e M o y en nadat deze in
1736 was overleden, hertrouwde hij in 1738 met M a t h i l d a B o o t . Uit
familiepapieren treedt hij voor ons als zeer vermogend en prinsgezind katholiek. De
namen van zijn broeder, den bekenden samensteller der Analecta Belgica, schonk
hij aan zijn jongsten zoon, Cornelis Paulus, die voorgaat.
Zijn door G. de Spinny 1761 geschilderd portret bevindt zich bij de familie Hoynck
van Papendrecht te 's Gravenhage.
Zie over het geslacht: Algemeen Ned. Familieblad VIII (1891) 53 v.v.; 69 v.v., 89
v.v., over de hier genoemden: Die Haghe, Bijdr. en Meded. 1910, 133-172; Bijdragen
Bisdom Haarlem VIII, 358; XIX, 321 v.v.; XX, 10 v.v.; XXI, 429 v.v.
van Kuyk

[Huberts, Johannes Josephus]
HUBERTS (Johannes Josephus), geb. 28 Dec. 1801 te Harderwijk, overl. 2 Febr.
1831 in het milit. hospit. van het Kasteel van Antwerpen en in Bastion 4 aldaar
begraven; zoon van H e r m a n u s H u b e r t s en E l i s a b e t h M a r i a B r i n k .
o

Hij verbond zich 10 Apr. 1819 als fuselier bij het Depot Bat. voor de Koloniën n .
33, doorliep de lagere rangen, tot hij 11 Nov. 1821 werd aangesteld tot serg.maj. 1
Apr. 1822 werd het Depôt Bat. georganiseerd tot het Algem. Depôt der Landmacht
o

n . 33, waarbij hij nu 3 Sept. 1823 benoemd werd tot 2en luit. Hij vertrok met deze
afdeeling in 1830 naar het mobiele leger, bij gelegenheid van den belgischen opstand
en werd 16 Nov. van dat jaar benoemd tot ridder M.W.O. 4e kl., wegens het met
levensgevaar overbrengen van berichten van Antwerpen naar Liefkenshoek, als
fungeerend adjudant. Hij was gehuwd met C a r o l i n a J a c o b a F i s c h e r .
de Witt Huberts

[Huchtenbrouck, Jonkheer Johan van]
HUCHTENBROUCK (Jonkheer Johan v a n ), heer van Amelisweerd, geb. 1564,
overl. 22 Sept. 1601 te Oostende. Hij was een zoon van A l b e r t v a n H., een der
Verbonden Edelen en aanhanger van prins Willem I, en van M a r i a v a n
H o x w i e r . Na cornet en hopman geweest te zijn, verliet hij, na zijn huwelijk met
M a r i a v a n Z u y l e n v a n d e r H a e r , den krijgsdienst en werd burgemeester
van Utrecht. Op sterken aandrang van zijn zwager, Johan Bacx (kol. 60), die zijn
zuster M a r i a getrouwd had, ging hij weer in militairen dienst en werd kolonel van
een regiment Stichtenaars. Als zoodanig nam hij deel aan den slag bij Nieuwpoort.
Zijn regiment maakte daarbij deel uit van de tweede divisie (van Solms). Ook werd
hij gouverneur van St. Andries. Bij het begin van het beleg van Oostende
commandeerde hij 10 vendelen Hollanders in de vesting; ook werd hem het
opperbevel over de artillerie opgedragen. 22 Sept. 1601 waagde hij zich onvoorzichtig
buiten de vesting en werd door een geweerkogel gedood. Zijn lijk werd gebalsemd
en naar Zeeland gezonden, zijn ingewanden in de kerk te Oostende begraven. Hij
was een bekwaam artillerie-officier, zeer bemind bij zijn soldaten.
Zijn anoniem geschilderd portret is door baron van Hardenbroek van 's
Heeraartsberg en Bergambacht in 1874 ingezonden op de tentoonstelling van Oude
Kunst te Utrecht.
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Zie: C.A. v a n S y p e s t e y n , Het merkwaardig beleg van Ostende 37, 38;
B o s s c h a , Neerland's Heldendaden te Land I, 252, 291, 295, 304; F r u i n ,
Verspreide Geschriften III, 247.
Eysten
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[Huese, Johannes Frans Alphonsus]
HUESE (Johannes Frans Alphonsus), geb. te Alkmaar 6 Aug. 1857, overl. na
langdurig lijden te Amsterdam 11 Augustus 1893, zoon van F r a n s A l p h o n s u s
H u e s e , horlogemaker, en H e n d r i n a M a r i a d e L a n g e . Hij leverde in de
N. Rott. Courant de verslagen van amsterdamsche vergaderingen, alsmede bijdragen
in de Portefeuille, waarin hij een helder licht deed vallen op de figuur van Mirabeau
en opkwam tegen de bovenmatige loftuitingen voor Willem de Clercq. 10 Jan. 1893
werd hem het hoofdredacteurschap van de Amsterdamsche Courant opgedragen
en nog 7 maanden lang schreef hij daarin de hoofdartikelen. In het feuilleton der N.
Rott. Courant gaf hij: Alkmaar in 1813, een breed verhaal van het daar toenmaals
gebeurde, inzonderheid met zijn grootvader G.A. de Lange, wiens handelingen en
karakter hij ten zeerste prijst, ten nadeele van den onderprefect Fontein Verschuir
e.a. Daar de Memorie van defensie van d e L a n g e zijn eenige bron voor dit verhaal
was, zal het wel niet van eenzijdigheid zijn vrij te pleiten.
o

Zie: Alkmaarsche Courant van 1893 n . 96.
Bruinvis

[Huet, Damne Pierre Marie]
HUET (Damne Pierre Marie), geb. te Amsterdam 7 Dec. 1827, overl. te Goes 9 April
1895, behoorde tot een geslacht dat aan de waalsche Kerk hier te lande, vele en
onder deze zeer voortreffelijke, evangeliedienaren schonk. De eerste zijner
voorvaderen, die zich hier vestigde, G i d e o n H u e t , was eerst predikant te Blet
bij Bourges, daarna, toen hij kort voor de herroeping van het Edict van Nantes zijn
vaderland had verlaten (13 Juni 1685), te Saint Lambert, in de Paltz (1688) en
vervolgens te 's Gravenhage (1693) en Dordrecht (1727). Zijn zoon T h e o d o r e
F r a n ç o i s diende achtereenvolgens de gemeenten van 's Gravenhage (1720) en
Amsterdam (1731). Diens oudste zoon, D a n i ë l T h e o d o r e , die als geletterd
man en godgeleerde uit meer dan een geschrift en twee leerredenen bekend is
gebleven, stond eerst te Vlissingen (1749-1763) en daarna te Utrecht (1763-1795).
Van diens zonen was de oudste, S a m u e l T h e o d o r e , vanaf 1784 tot aan zijn
dood in 1826 fransch predikant te Vlissingen en bekleedde de jongste dit ambt
achtereenvolgens te Harderwijk (1781), Haarlem (1794), en Amsterdam (1795),
waar later zijn zoon P i e r r e J o s u é L o u i s , de vader van Damne Pierre Marie,
insgelijks, van 1826 tot aan zijn dood in 1846, dienst deed.
Deze was ook voor den predikdienst bestemd, en studeerde gelijktijdig aan het
athenaeum zijner vaderstad en aan de utrechtsche hoogeschool, waar hij 20 Oct.
1847 was ingeschreven. Hij leidde daar echter een losbandig leven, ‘hoewel niet
zonder indrukken in het geweten en een instinctmatigen trek naar de waarheid in
Christus maar telkens wederom als verspoeld en verspeeld’ zooals d a C o s t a ,
tot wiens huisvrienden hij behoorde, 12 Dec. 1807 aan Groen schreef (Brieven III,
133). Nadat een verblijf aan de universiteit te Montauban, om aan de daar sedert
1810 bestaande protestantsche godgeleerde faculteit verder zijne studie voort te
zetten, wat in den beginne goede verwachtingen gaf, wederom treurig geëindigd
was, vertrok hij in Oct. 1853, op raad van den bekenden menschenvriend Ds. O.G.
Heldring, naar de Kaap. Onder den invloed van den predikant G.W.A. v.d. Linden
werd hij daar, zooals hij in zijne in 1854 verschenen Afrikaansche Gedichten
herhaaldelijk getuigt, een boetvaar-
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dig zondaar en ontstond in hem de begeerte om daarvan openlijk te getuigen (d a
C o s t a t.a.p.). Aan zijn wensch, om als predikant op te treden, werd, daar hij hier
te lande slechts het candidaatsexamen in de godgeleerdheid had afgelegd, maar
niet tot de evangeliebediening was toegelaten, door de Synodale Commissie te
Kaapstad in hare zitting van 16 tot 19 Januari 1855, voorloopig voldaan, door hem
verlof te verleenen, om als plaatsvervanger van een afwezigen predikant op te
treden, waarna hij 29 Oct. 1857, toen hij een jaar den leeraar van Aliwal Noord had
vervangen, geëxamineerd en tot de bediening in de Kaapkolonie toegelaten werd.
Hij bleef daar tot 1858, en vertrok toen naar Ladysmith, vanwaar hij in 1860 naar
Pieter Maritzburg ging, nadat hij eerst nog eenigen tijd de Zuid-Afrikaansche
Republiek bereisd en in de gemeente van Lijdenburg en Zoutpansberg dienst gedaan
had. Later keerde hij naar Holland terug, werd 10 Oct. 1867 te Utrecht als reizend
predikant der Confessioneele Vereeniging ingezegend en stond vervolgens te
Veenendaal (1870), Dirksland (1871), Nunspeet (1875) en Goes (1875).
Behalve de in het Biographisch woordenboek der Noord en Zuid-Nederlandsche
Letterkunde van F r e d e r i k s en v a n d e n B r a n d e n genoemde geschriften
zag nog van hem het licht: Verhaal van een uitstapje uit Aliwal naar de Fransche
Zendelingstatie in het Basutoland in Elpis I, 149-187; Schipbreuk van de Constantijn
in Elpis II, 206; Reis van Aliwal naar Port-Elizabeth in Augustus 1867 in Elpis III,
40; Mysterie in Elpis III, 160; Het lijden dezer wereld in Elpis IV, 1, dat in 1863 ook
afzonderlijk is uitgegeven; Een kudde en een Herder. Verhandeling over de
toebrenging der Heidenen tot de Christelijke kerkgemeenschap beoordeeld in Elpis
IV, 177; Overzigt van de opwekking in Amerika, Ierland enz. in Elpis IV, 285; Ds.
Postma over de gezangen en P. Huet over de gezangen en de opstanding in Elpis
IV, 423; in alle deze verhandelingen toonde hij zich zeer vijandig tegenover de
Boeren, wat in Zuid Afrika groote verontwaardiging wekte.
Zie: N. M a n s v e l t , Onze Betrekkingen etc. 100; Elpis II, 175 en V, 240; K u y p e r ,
Geschiedenis van het Christelijk leven in Nederland 600; De Gereformeerde
Kerkbode voor Zuid-Afrika VII: 3; 42; VIII: 20, 317. Elpis I, 239: P. Huet. Een
levensschets door de redactie van Woorden des eeuwigen levens (J.G. S m i t h en
J.J. v a n H e e s t ).
de Savornin Lohman

[Huffel, Joannes van]
HUFFEL (Joannes v a n ), abt van Kloosterrade (Rolduc) te Kerkrade, Limburg. Hij
volgde in 1480 op aan Joannes Rippelman, doch werd wegens zijn slecht bestuur
in 1485 door den bisschop van Luik afgezet. Het jaar van zijn overlijden is onbekend.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg door S.P. E r n s t (Luik 1852), 101-102.
Goossens

[Huffnagel, Johan]
HUFFNAGEL (Johan), geb. 28 Mei 1825 te Amsterdam, gest. te 's Gravenhage 22
Febr 1884. Hij begon in Oct. 1841 op eigen kosten zijn studie aan 's Rijks
Veeartsenijschool, verwierf 25 Juli 1845 het diploma van veearts 1e klasse en
vestigde zich te Haarlem. Hij huwde aldaar op 16 Maart 1848 met J. S t o l . In 1855
ontving hij van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw een gouden medaille
voor zijn beantwoording der prijsvraag in zake de bestrijding der longziekte. In Juli
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1860 werd hij benoemd tot gemeentekeurmeester van vee en vleesch te Haarlem;
tevens
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werd hij eigenaar-directeur der manege aldaar.
Op 26 Sept. 1865 werd hij tot provinciaal veearts benoemd en 26 Nov. 1866 tot
correspondeerend lid van den Geneeskundigen Raad. Met ingang van 1 Jan. 1871
werd Huffnagel districtsveearts voor Noord-Holland en Utrecht, met standplaats te
Haarlem. Op 8 Febr. 1871 werd aan die streek ontnomen Noord-Holland boven de
lijn het IJ-Velzen. Op 1 Mei 1878 volgde zijn overplaatsing naar 's Gravenhage.
Den 8en Oct. 1871 werd hij benoemd tot lid der commissie van deskundigen in
o

zake art. 34 der wet van 20 Juli 1870 (Stbl. n . 131). Dit mandaat werd hernieuwd
op 7 Oct. 1875 en 30 Oct. 1879. Op 21 Jan. 1878 werd aan het district, waarover
Huffnagel het veterinair toezicht had uit te oefenen, de provincie Utrecht ontnomen,
en in de plaats daarvan er bij gevoegd Zuid-Holland boven Maas en Lek.
Huffnagel was eenigen tijd voorzitter van de Maatschappij ter bevordering der
Veeartsenijkunde. Hij publiceerde onderscheidene artikelen in: Het Repertorium,
jaarg. VI; in de Verhandelingen over verschillende Veeartsenijkundige Onderwerpen
1855; in het Bijblad van de Landbouw-Courant 1876, en in het Tijdschrift voor
Veeartsenijkunde en Veeteelt X en gaf uit: Mededeelingen betr. de inenting tegen
de longziekte (Haarl. 1854); Beschrijving van doelmatige inentingen tegen de
longziekte (Rotterdam 1855).
Schimmel

[Hugonis, Andreas]
HUGONIS (Andreas), dominicaan, overl. te Antwerpen 6 Maart 1526. Hij was geboren
te Delft en lid van het haagsche klooster, waar hij in 1512 het prioraat bekleedde;
tevens was hij inquisiteur. Vervolgens was hij prior te Leuven en werd daar in 1524
tot provinciaal der nederduitsche provincie gekozen. In 1525 begaf hij zich, als
provinciaal, naar het generaal-kapittel te Rome, werd daar bevorderd tot magister
in de theologie en ontving de volmacht om in het bisdom Doornik inquisiteurs aan
te stellen.
G.A. Meijer

[Huguenin, Pieter]
HUGUENIN (Pieter), geb. 9 Sept. 1750 te Namen, overl. 8 Dec. 1819 te Delft, zoon
van T h o m a s en P e t r o n e l l a G r a s w y l d e r . Als cadet der artillerie in dienst
getreden (25 Maart 1762) - hij was reeds dadelijk na zijn geboorte op akte van den
prins als zoodanig ingeschreven - werd hij in 1764 bombardier. Bij de genie
overgegaan werd hij onder-luitenant (1771), kapitein-luitenant (1783) en kapitein
(1787). Als genie-officier nam hij deel aan de krijgsbewegingen van 1784 en 1787.
Hij woonde de veldtochten van 1793 en 1794 bij, werd 3 Juli 1794 tot majoor
bevorderd en 29 Juli 1795 gepensionneerd. 9 Juli 1804 trad hij weer in activiteit als
luitenant-kolonel van het bataljon Mineurs en Sappeurs, werd in Mei 1806
onder-directeur der magazijnen te Delft en 6 Aug. 1808 chef van het bataljon
Artillerie-werklieden. In 1809 streed hij met de hollandsche troepen in Duitschland.
Op 3 Mei 1811 werd hij opnieuw gepensionneerd, op zijn verzoek. Na de verdrijving
der Franschen werd hij belast met het bestuur der artilleriemagazijnen te Delft (25
Nov. 1813), 11 Maart 1814 tot luitenant-kolonel, een maand later tot kolonel, en 24
Nov. 1816 tot generaal-majoor bevorderd; in hetzelfde jaar (20 Febr.) was hem het
ridderkruis der M.W.O. 4e kl. verleend. Hij huwde 24 Nov. 1777 te Zwolle met M a r i a
Agnes Herlin.
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Zie: H. K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artill. IV, 168, 169.
Eysten

[Huibert, Pieter Anthony de]
HUIBERT (Pieter Anthony d e ), H u y b e r t , heer van K r u i n i n g e n en R i l l a n d ,
gedoopt te 's Gravenhage 25 Jan. 1693, overl. aldaar
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19 Juni 1780, zoon van Mr. A n t h o n y d e H. en H e l e n a V e l t e r s . Hij was
secretaris van Amsterdam 8 Dec. 1716 - 31 Jan. 1717, drossaard en kastelein van
Muiden, baljuw van Naarden en Gooiland, hoogbaljuw en dijkgraaf van Weesp en
Weesperkarspel en Hoog Bijlmer 1717-1739, hoogheemraad van den Hoogen
Zeeburg en Diemerdijk. H. was lid van ‘Nil volentibus arduum’ en o.a. bevriend met
Y. Vincent, J.J. Mauritius en W. van Haren. Sedert ongeveer 1713 is hij, misschien
door een eenigszins eigengerechtigd optreden, in een twist gewikkeld met het
amsterdamsche genootschap ‘Constantia et labore’. Dat hij hiervan lid is geweest,
blijkt uit zijn handteekening, namens het genootschap, in exx. van het door ‘C. et
L.’ uitgegeven blijspel De verstrooide van gedachten (Amst. 1713). Een spoor van
die oneenigheid is te vinden in het ‘berecht’ voor den anoniem, doch met H.'s
zinspreuk ‘Per gradus ad scientiam’, verschenen Brief tegen de langwyligheid in
het preeken ('s Grav. 1714) (uit het fransch vert.). Er is daar sprake van ‘zeker zo
genaamt kunstgenootschap, door een tiental ruwgeschaafde beuzelgrollen te over
bekent.’ (‘Const. et labore’ voerde een schaafbank in haar vignet). In den 2en druk,
eveneens anoniem verschenen (ook 's Grav. 1714) heeft H. het over ‘den laster,
my in de voorrede van zynen (d.i.J. Haverkamp's) Geta aangewreeven’ en ‘alle sints
uitgekoomene laffe en zinlooze libellen’. Een verzameling van eenige dezer weinig
verheffende geschriften (Den Haagschen Apollo of lauwerkrans voor .... Pieter
Teunis Huyp; de Amsterd. Helikon, enz.) deels onder den algemeenen titel
Kooldichten, om de kool. Te Knollendam, by Barn. Bochgelius (z.j.), bevat o.a. de
bundel ‘Oorlog der poëten’, aanwezig in de bibliotheek van de Mij. der Ndl. Letterk.
Behalve deze Brief bestaat er nog een geschrift in proza van H., insgelijks anoniem
verschenen, nl. La puissance d'un roi d' Angleterre mise en parallele avec le pouvoir
d'un stadhouder, et gouverneur des Provinces Unies en 1751, écrit par une personne
de distinction en Hollande (eng. en fr. text naast elkaar, Londres 1754; fr. text,
Londres, la Haye, 1755 en 1778; ndl. vert. Amst. 1755; zie K n u t t e l , Cat. van
pamfl. IV en V. Voorts zijn van H. enkele tooneelstukken bekend; ze dragen op een
paar latere uitgaven na (zie beneden) alle de zinspreuk ‘Per gradus ad scientiam’,
maar niet den naam des schrijvers op het titelblad; evenmin geeft hij, behalve in de
voorrede van Zaïda, aan, als zijn werk een vertaling is; waar ik het tegendeel niet
vermeld, is echter opdracht of voorrede onderteekend. De titels zijn de volgende:
De gewaande astrologist ('s Grav., Gasinet 1715); een ex. van de 1e uitgave van
‘dit blyspel, het eerste myner dicht oefeningen, voor ontrent vyf jaaren in het licht
gekoomen,’ is mij niet bekend. Het is een ‘eigene vinding’ volgens de merkwaardige
voorrede, waarin verder betoogd wordt dat er behalve veel ‘wangedrochten’ ook
wel goed werk in het Nederlandsch bestaat, als de geschriften van ‘Nil’, D r o s t e ,
B o o n , B e r n a g i e en L i n g e l b a c h . V o n d e l is niet te vergelijken bij
C o r n e i l l e en R a c i n e , maar men kan ‘ligtelyk verscheidene zyner fouten
inschikken,’ als men bedenkt dat in zijn tijd ‘de fransche tooneelstukken nog ruw en
onbeschaafd voor den dag quamen;’ een meening, die de H. verder wikkelde in den
poëtenoorlog. Nog twee andere stukken verschenen te 's Gravenhage, bij E.
Boucquet, z.j., nl. De dubbele schaking, blyspel, en 't Boere bedrog, kluchtspel; dit
laatste vertoont nergens den naam van den auteur, doch wordt in v a n d e r
M a r c k 's
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Naemrol aan H. toegeschreven; ook het bovengenoemde spotschrift De Haagsche
Apollo noemt het onder zijn werken. De volgende tooneelwerken zijn alle (ook de
herdrukken) te Amsterdam uitgekomen: Athénais, treurspel (1711, 1746), naar J.
d e C h a n c e l d e l a G r a n g e , Athénais; De vermiste molenaar (1713, 1714)
naar F.C. D a n c o u r t , Le mari retrouvé. In de voorrede van dit laatste stuk beklaagt
H. zich, dat de opvoering door de regenten van den Amsterdamschen Schouwburg
steeds op de lange baan geschoven is, en ten slotte in den Haag en Leiden heeft
plaats gehad. Een eenigszins gewijzigde herdruk verscheen onder den titel Het
onbesturven weeuwtje, kluchtig blyspel (1718, 1733, 1791; de beide laatste van
deze drie uitgaven missen de spreuk Per gradus ad s., en de opdracht); Zaïda,
treurspel (1718), volgens de niet onderteekende voorrede door H. met twee vrienden
vertaald naar J. de l a C h a p e l l e , Zaïde; De dwarsdryfster, kluchtig blyspel (1718,
1746, 1784), naar Ch. R i v i è r e D u f r e s n y , l' Esprit de contradiction; op gezag
van v.d. M a r c k aan H. toegeschreven. Het ‘berecht’ voor den bovengenoemden
Brief maakt nog melding van ‘myne laatst uitgegevene overzetting van M o l i è r e 's
schriften’; in de eerste uitgave van den Brief is hier een noot bijgevoegd: ‘nl. zyne
voorrede van Le Tartuffe en de verzoekschriften, den koning van Vrankryk daarover
aangebooden, onlangs gevoegt voor de herdrukte vertaling van dat stuk;’ ook de
Haagsche Apollo (zie boven) spreekt van ‘M o l i è r e s voorbericht’. Ik heb echter
geen ex. van voorbericht noch vertaling gevonden. Ten slotte zij vermeld, dat een
aantal verzen van H., meest gelegenheids-gedichten, een paar met de fr. vertaling
er bij, zijn verzameld in bl. 279-360 van J.J. M a u r i c i u s , Dichtlievende
uitspanningen (Amst. 1753); niet komen hierin voor de lofdichten in G.v. L o o n ,
Plautianus (Amst. 1711) en L. S c h e r m e r , Poezy (Haarlem, 1712). Evenmin
natuurlijk dat in (W. v a n H a r e n ), Gevallen van Friso (uitg. Amst. 1758).
H. was gehuwd met J u d i t h M i n a T h i e r r y ; daarna met A n n a R i e t v e l d .
Voor een uitvoerige studie over hem zijn te raadplegen ruim honderd brieven en
verzen, gericht tot W. van Haren 1743-59, en bewaard in de Prov. Bibl. van Friesland
te Leeuwarden. Een artikel in den Frieschen Volksalmanak voor 1846 bespreekt
deze verzameling en roemt nog H.'s (gedicht?) Diogenes, in latijnsche en in
engelsche verzen overgezet. Een paar brieven zijn aanwezig in Bibl. der Mij. Ned.
Lett. te Leiden.
Zie verder: E l i a s , De Vroedschap van Amst. II, 622; J.H. d e S t o p p e l a a r ,
De zelandica gente de Huybert; C.H.P h . M e y e r , Pieter Langendijk (hoofdstuk
XXI); N a g t g l a s , Le vensb. van Zeeuwen I, 446, waar ook zijn kinderen worden
genoemd; v o n B r ü c k e n F o c k e n d e V o s , Genealogie der uitgestorven
familie de H. (Midd. 1905) 18-19.
Ebbinge Wubben

[Hulshoff, Allard]
HULSHOFF (Allard), predikant, in Febr. 1734 te Groningen geb. en 30 Juli 1794 te
Amsterdam overl. Hij studeerde te Groningen, Leiden en Amsterdam in de
medicijnen, de wiskunde, de wijsbegeerte en de godgeleerdheid, werd in 1758 tot
proponent bevorderd en kort daarna tot leeraar der doopsgezinden te Makkum
beroepen, van waar hij in 1760 naar Amsterdam vertrok. 35 jaren was hij hier als
predikant een sieraad van het kerkgenootschap waartoe hij behoorde. Hij trad in 't
huwelijk met A n n a D e b o r a v a n O o s t e r w i j k . Reeds als student had H.
onder het pseudoniem A l e t h o f i l u s F i l -
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e u s e b i u s een verhandeling geschreven tegen Leibnitz: Beschouwing der beste
wereld; of filosofische bedenkingen over Gods goedheid en wijsheid, de vrijheid der
menschen en hunnen staat in dit en het toekomend leven (1758). In zijn ambtelijk
leven schreef hij, behalve een 40-tal leerredenen (die in 1796 onder den titel
Kerkelijke redevoeringen het licht zagen), verschillende wijsgeerige, godgeleerde
en opvoedkundige verhandelingen, waarvan er eenige door het Stolpiaansch legaat,
Teylers godgeleerd Genootsch. en de Holl. Maatsch. v. Wetenschappen te Haarlem
bekroond werden. Wij noemen slechts die over de Zedelijke opvoeding, over de
Onsterfelijkheid der ziel, over de Goddelijke hartstochten en het antwoord op de
prijsvraag der Holl. Maatsch.: Hoe moet men het verstand en het hart van een kind
bestieren om het te eeniger tijd een nuttig en gelukkig mensch te doen worden
(1763).
R. Vinkeles en A. Zurcher hebben zijn portret gegraveerd, de laatste als silhouette.
Zie: W. d e V o s , Leven en Character van A. Hulshoff (1799), waar bl. 80 een
lijst zijner geschriften gegeven wordt, en v a n K a m p e n , Beknopte Gesch. der
Ned. Letterk. II, 304 en 325.
Zuidema

[Hulshoff, Maria Aletta]
HULSHOFF (Maria Aletta), dochter van den voorg., geb. te Amsterdam 30 Juli 1781,
in armoedige omstandigheden overl. na 1850, stond bekend als een staatkundige
dweepster, groote bewonderaarster van den patriot Joh. Valckenaer, die het
befaamde vaderlandschgezinde pamflet schreef: Oproeping van het Bataafsche
volk (April 1806), tegen de aanstaande komst van Lod. Napoleon gericht, een
geschrift, dat veel rumoer veroorzaakte, haar persoonlijk in groote moeilijkheden
bracht, door de politie achtervolgd en opgekocht werd en in het Engelsch vertaald
werd. Zij werd door de justitie vervolgd maar voor de gevangenneming ontvoerd en
naar het Bentheimsche gebracht. Zij ontsnapte daar, stelde zich, belust op
martelaarschap, voor den rechter, kwam onder geleide terug naar Amsterdam en
werd daar gevat maar als ‘geëxalteerd’ voor een jaar in het verbeterhuis geplaatst,
daarna aan de bewaking harer familie overgegeven. Een verdediging door
Valckenaer en Bilderdijk wees zij ten slotte af op hoop van strenge straf. Zij beraamde
later nog een aanslag op Napoleon en werd met moeite heimelijk naar Engeland in
veiligheid gebracht. Zij schreef nog: Peace Republicans Manual or the french
constitution of 1793 (New-York 1817).
Zie: J.A. S i l l e m , Leven van Johan Valckenaer (1876) II, 203; v a n L i m b u r g
B r o u w e r , Leven van Wiselius 167; Navorscher X, 6, 119 en 264; K n u t t e l , Catal.
o

v. Pamfletten VI, n . 23248 en 23298.
Zuidema

[Hulshoff, Willem van Oosterwijk]
HULSHOFF (Willem v a n O o s t e r w i j k ), zoon van Allard H. hiervoor, geb. in
1771 te Amsterdam, overleed reeds op 22-jarigen leeftijd 17 Mei 1793, na een veel
belovende studie. Kort vóór zijn dood had hij een Geschiedenis van Jozef voor
kinderen opgesteld, in den vorm van gesprekken, zooals destijds gebruikelijk was.
Dit boekje, door de Maatsch. tot Nut v. 't Alg. met goud bekroond, werd tal van jaren,
tot 1857 toe (nieuwe wet op 't L.O.) algemeen op de scholen van ons land gebruikt.
Ook het Haagsch Genootschap schonk den jeugdigen H. tweemaal een medaille,
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n.l. voor zijn verhandelingen: Jozef in zijne kinderliefde en trouw ter navolging
aangeprezen en Over het wederzien in de eeuwigheid.
A. Zurcher heeft zijn portret als silhouette gegraveerd.
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Zie: G l a s i u s , Godgel. Nederl. in voce, en R. K o o p m a n s , Iets over den schrijver
van Joseph (1796).
Zuidema

[Hülsmann, Johann Heinrich Hermann]
HÜLSMANN (Johann Heinrich Hermann), directeur der openbare handelsschool
te Amsterdam, geb. 4 Dec. 1836 te Werden a.d. Ruhr en overl. 14 Juni 1907 in
eerstgenoemde stad. Hij studeerde aan de universiteiten te Bonn en Greifswald in
de wis- en natuurkunde, promoveerde in 1860 en werd achtereenvolgens tot leeraar
bij het gymnasiaal- en middelbaar onderwijs te Neuss (1860), Dusseldorf (1861),
Maastricht (1864), Breda (1867), Tilburg (1873) en Amsterdam (1880) benoemd, in
de drie laatste steden als directeur der scholen van M.O. aldaar. Vooral in de
handelswereld had de naam van Hülsmann een goeden klank; tot op hoogen leeftijd
is hij een vraagbaak en raadgever op 't gebied van het handelsonderwijs gebleven.
In 1898 richtte hij met anderen de Vereeniging voor handelsonderwijs te Amsterdam
op, waarvan hij jaren lang de ziel was. In 1905 was hij voorzitter van het congres
voor internationaal handelsonderwijs te Amsterdam. Hoezeer zijn verdiensten werden
erkend, bleek o.a. bij de viering van het 25-jarig bestaan der openbare handelsschool
te Amsterdam in September 1905 (zie Telegraaf van 16 Sept.).
Geschriften van H.'s hand zijn: De strekking van het onderwijs aan de hoogere
burgerschool te Breda. Antwoord op de brochure ‘Kunnen de Katholieken gebruik
maken van de hoogere burgerschool te Breda?’ (1869); De directeur der hoogere
burgerschool. Toespraak gehouden bij de aanvaarding der betrekking van directeur
der R.H.B. ‘Willem II’ te Tilburg (1873); Over Camoëns ‘Lusiade’ en Tollens'
‘Overwintering op Nova-Zembla’ (1880) en De suiker uit een natuurkundig, technisch
en oeconomisch oogpunt beschouwd. Een voordracht in de Maatsch. ‘Diligentia’ te
's Gravenhage (1885).
Zuidema

[Hulst, Jan van]
HULST (Jan v a n ), naar zijn geboorteplaats aldus genaamd, overleden als abt der
cistercienserabdij Ter Doest 16 Aug. 1417. De eerste maal komt hij voor als abt in
eene oorkonde van 1385. Hij was de eerste zijner abdij, die het voorrecht verkreeg
den mijter te dragen; hertog Philips de Stoute namelijk had voor hem, zijn gunsteling,
dit voorrecht verkregen, of beter aan hem gegeven. Met geweld had de hertog
Vlaanderen gedwongen over te gaan naar de partij van Clemens VII, paus te Avignon
en verkreeg hierdoor van dezen door eene bul van 1393 volmacht om voorrechten
en gunsten te verleenen. Hiervan dan zal zijn gunsteling de abt van Ter Doest,
wellicht om zijn ijver voor de zaak der Clementijnen, het eerst genoten hebben.
Gedurende zijn bestuur legde hij zich vooral toe op het regelen der geschillen over
de eigendommen der uithoven van de abdij te Krabbendijke en Graauw en op het
bedijken van het overstroomde Saaftingen in 1404.
Zie: Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Brug. 1845) 23, 79; J. v a n
H o l l e b e k e , Lisseweghe son église et son abbaye (Brug. 1863) 159-163; K e r v y n
d e L e t t e n h o v e , Histoire de Flandre (Brug. 1854) III, 62.
Fruytier

[Hulst, Wilhelmus van]
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HULST (Wilhelmus v a n ), aldus genaamd naar de plaats waar hij omstreeks 1275
werd geboren, overl. 13 Oct. 1324. Supprior der cistercienser-abdij van Duinen werd
hij in 1305, niettegenstaande zijn jeugdigen leeftijd, tot abt gekozen. Hij komt voor
als abt van Duinen in eene oorkonde van Aug. 1305. Om de groote schulden, die
door de ongelukkige tijdsomstandigheden steeds aangroeiden, te verminderen,
verkocht hij een uithof in Engeland en een groot deel
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der landerijen te Ossenisse, Hulsterambacht. Daar hij geen middel zag om de
schulden en lasten langer te dragen, deed hij in 1318 afstand van het bestuur. Hij
overleed in de abdij, waar hij zijne overige dagen in vrede had gesleten.
Zie: A. d e B u t , Cronica abbatum de Dunis (Brug. 1839) 15, 19; C. d e V i s c h ,
Compendium chronol. B.M. de Dunis (Brug. 1660) 69-72; K e r v y n d e
L e t t e n h o v e , Codex Dunensis (Brux. 1875) 16-18; Chronica et cartularium monast.
de Dunis (Brug. 1865) 680; Gallia Christ. V, 289.
Fruytier

[Huygens, Mr. Cornelis]
HUYGENS (Mr. Cornelis), geb. te Tholen omstr. 1597, sproot vermoedelijk uit het
geslacht van J a n H u y g e n s , (die in 1444 vermeld wordt in het octrooi tot bedijking
van den polder Vrijberghe) en dat van den thoolschen burgemeester H u g e
H u g e n s e n s o n e , wiens grafzerk met wapenschild, waarschijnlijk uit het begin
der 16e eeuw, indertijd in de kerk te Tholen lag (Zelandia illustrata I (Midd. 1879)
475). Een H u g o M a u r i t s H. huwde met M a y k e n L i e n s , wier familie te
Bergen-op-Zoom was gevestigd en won C a t a r i n a H., gehuwd met J a c o b
J a n s z . V e t h , levende omstreeks 1560 (N a g t g l a s , Levensberichten II (Midd.
1893) 76). J a n H u y g e n s z . komt voor als burgemeester te Tholen 1543-46, 48,
52-55, 60-62, 64, 65, 67 en 68 (S m a l l e g a n g e , Cronyk (Midd. 1696) 545).
Waarschijnlijk was de familie verwant aan die van den in 1551 bij Breda geboren
Christiaan H. (I kol. 1179) (N a g t g l a s a.w. I, 448). Genoemde C o r n e l i s was
de zoon van J a n J a n s s . H u g h e (secretaris van Tholen van 1593 tot zijn dood
op 7 Aug. 1611), werd als C. H u g e n s 10 Oct. 1617 te Leiden ingeschreven als
stud. iur., werd pensionaris van Tholen in 1625, ondertrouwde er 22 April 1628 (getr.
7 Mei) met jkvr. I s a b e a u W i n c k e l m a n (geb. te Middelburg, dochter van den
kapitein J a c o b W., in garnizoen te Tholen 1619-1622, later stiefdochter van
M a r i n u s C o r v i n c x en A n n a d e R i j k e ) en werd in 1637 bevorderd tot het
grifflerschap der rekenkamer van Zeeland. Broeders van hem waren J a n H u g e n s
en Hubrecht (kol. 623).
de Waard

[Huygens, Hubertus]
HUYGENS (Hubertus), ged. te Liefkenshoek 3 Dec. 1651, gest. te Veere 25 Juli
1705, zoon van Marinus (kol. 623) en Anna van Grijpskerke, volgde zijn vader op
8-jarigen leeftijd naar Veere, is wellicht dezelfde, die als H u b e r t u s H u g e n s ,
tegelijk met een J a c o b H., te Leiden 18 Sept. 1673 is ingeschreven als stud. iur.
en vestigde zich te Veere, waar hij 13 Nov. 1676 poorter werd. Hij beoefende de
wiskunde, gaf eenige niet geheel zonder bedenking zijnde, onder te noemen,
geschriften betreffende onderwerpen, samenhangende met de toen jonge
differentiaalen integraalrekening en wisselde daaromtrent in 1692 brieven met
Christiaan Huygens, waaruit tevens blijkt, dat de bloedverwantschap vergeten was.
H. was voorts schepen te Veere sinds 1692, ondertrouwde 10 Sept. 1693 te Veere
met J a c o b a M e e r s m a n , j.d. van Oostkapelle (hier getr. 21 Oct.) en werd er
25 Juli 1698 raad; 25 Aug. 1705 trad in zijn plaats als schepen Mr. Hendrik Haak
Kerkman. Men heeft van hem: Animadversiones quaedam circa proportionem quam
ad rectilineas habent figurae curvilineae (Midd. 1691 (?)) en Methodus inveniendi
longitudinem linearum curvilinearum, necnon aream figurarum curvilinearum (Midd.
1700).
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3e st. (Midd. 1792) 103-7; C h r . H u y g e n s , Oeuvres complètes X (La Haye 1905)
233, 445, 463, 511.
de Waard

[Huygens, Hubrecht]
HUYGENS (Hubrecht), H u g e n s of H u g h e . zoon van Jan Janss. H. (zie kol. 622)
en broeder van Cornelis (kol. 622), was gehuwd met S u s a n n a M a r i n u s s e
C o l l e , dochter van den oud-burgemeester M a r i n u s A n t o n i s s e C., die in
1577 mede de satisfactie van Tholen onderteekende. Hij was klerk ter secretarie
van 1606 tot 1612, hertrouwde na het overlijden zijner vrouw in 1621 (nalatende
o.a. Marinus die onder volgt) met M a i k e M a n t e a u , was in 1622 ontvanger van
den 100en penning over het eiland en (zijn 2e vrouw stierf 1626) burgemeester te
Tholen in 1627, 28, 37, 39, 40, 42, 43, 45 en 46 blijkens S m a l l e g a n g e , Cronyk
(Midd. 1696) 545.
de Waard

[Huygens, Jacob]
HUYGENS (Jacob), gest. te Goes Juli 1678, komt daar voor als schepen 1667-68,
1670-71-72, burgemeester in 1673, weesheer 1674-75 en nogmaals als
burgemeester 1675-1676, dit laatste jaar echter afstand doende, ‘mits de resolutie
der Staten van Zeeland van 18 Apr. 1678, rakende de comptabele’. Verwant aan
hem was wellicht de te Goes omstr. 1633 geborene H u b e r t u s H., die evenals
zijn naamgenoot (kol. 622) in de wiskunde studeerde en 20 Mrt. 1653 te Leiden is
ingeschreven als stud. math. Een dochter van Jacob kan geweest zijn de I s a b e l l a
H., gehuwd met Johannes Leydekker, die insgelijks in de goesche regeering optrad
(Navorscher XXIV (1874) 142).
de Waard

[Huygens, Marinus]
HUYGENS (Marinus), geb. te Tholen in 1616, gest. te Veere in 1659, zoon van den
burgemeester Hubrecht (zie boven) en Susanna Colle, werd 17 Apr. 1636, te gelijk
met een J o a c h i m H., geb. te Tholen omstr. 1617 en waarschijnlijk zijn broeder,
te Leiden ingeschreven als stud. phil., en
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16 Oct. 1640 proponent bij de classis van Tholen, die hem 3 Jan. 1641 aanwees
als predikant op de Kruisschans en het fort Frederik Hendrik. Vandaar is hij beroepen
naar Liefkenshoek (geapprobeerd 20 Nov. 1646), waar, uit zijn huwelijk met A n n a
v a n G r i j p s k e r k e , zijn gedoopt: J a c o b u s (20 Nov. 1650), 18 Sept. 1673 te
Leiden ingeschreven als stud. theol., predikant te IJzendijke (1677) en Veere (1692),
Hubertus (kol. 622) en S a r a A. (26 Maart 1653). Daarna nam hij een 6 Dec. 1658
op hem te Veere uitgebracht beroep aan. Bevestigd aldaar 1 Juni 1659 overleed
hij nog hetzelfde jaar.
Zie: R e n i e r , Nieuwe naamlijst van predikanten te Vere (Midd. 1834) 40 en
Navorscher XXXIII (1883) 407 en XXXVI (1886) 236).
de Waard

[Huygens, Willem]
HUYGENS (Willem), geb. te Oostkapelle omstr. 1717, gest. te Middelburg 1 Sept.
1752, bezocht 1727-33 de latijnsche school te Middelburg, werd 18 Sept. 1737 te
Leiden ingeschreven als stud. theol. en 27 Oct. 1738 beroepen als predikant te
Dreischor (bev. 11 Jan. 1739). Vandaar vertrok hij in Mei 1741 naar Rijswijk, vanwaar
hij 6 Nov. 1746 is beroepen naar Middelburg (bev. 19 Oct.). Hij was gehuwd met
S u s a n n a C a t h a r i n a d e K u y s e r , dochter van N. d e K. en A n n a B o u r s e ;
H.'s dood en die zijner vrouw, een dag later, maakten destijds veel. gerucht.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten I (Midd. 1890) 231.
de Waard

[Huysens, Johannes]
HUYSENS (Johannes), geb. te Axel, werd in 1536 tot abt der cistercienserabdij Ter
Doest gekozen. Hij overleed reeds 15 Sept. 1537.
Zie: Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Brug. 1845) 26; L.v. H o l l e b e k e ,
Lisseweghe son église et son abbaye (Brug. 1863) 171; Gallia christ. nov. V, 262.
Fruytier
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I.
[Iddekinge, Rembt Tobias van]
IDDEKINGE (Rembt Tobias v a n ), geb. 10 Dec. 1716, luit.-kol. der cavalerie, overl.
te Groningen 17 Juli 1779, zoon van P i e t e r R e m b t v.I., burgemeester van
Groningen, en B e e r t a G e r l a c i u s . Hij trouwde te Groningen 16 Maart 1755
met S y b i l l a V o l k e r a S i c h t e r m a n , 6 Sept. 1735 te Hougly in Bengalen geb.
als dochter van J o a n A l b e r t S i c h t e r m a n , toenmaals directeur van dit gewest.
Als weduwe van Iddekinge werd zij de vriendin en vertrouwde van den oplichter
Zannovich, alias prins van Albanië, die in nauwe betrekking stond met Elizabeth
Chudleigh, hertogin van Kingston. Eene oudere zuster van onzen ruiter-overste,
R e m b e r t a M a r i a , huwde 24 Aug. 1735 met W i l l i a m F a l c o n e r , een Schot
van Laurencekirk, prov. Kincardine bij Aberdeen, jonger telg uit het grafelijk huis
Kintore, die te Groningen gestudeerd had (17 Sept. 1733 ingeschreven). Een zoon
uit dit huwelijk A n t o n y A d r i a a n F a l c o n e r , 2 Febr. 1742 te Groningen gedoopt
en 20 Dec. 1759 aldaar als student ingeschreven, trouwde 9 Mrt. 1766 met
C h r i s t i n a E l i s a b e t h S i c h t e r m a n , eene jongere zuster van Sybilla Volkera.
Mevrouw van Iddekinge was dus door haren man schoonzuster van William
Falconer, en door
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hare zuster schoonzuster van diens zoon Anthony Adriaan Falconer. Ten gevolge
van het kinderloos overlijden van een ouderen bloedverwant, werd deze laatste lord
Halkertown, graaf Kintore en vestigde zich na zijn huwelijk op zijne bezittingen in
Schotland. Daar nu Zannovich op heel intiemen voet stond met de hertogin van
Kingston, kon hij niet onkundig blijven van deze aanzienlijke engelsche relatie van
mevrouw de wed. van Iddekinge, en zocht daarom met het oog op de versterking
zijner financiën eene nauwere aansluiting bij de groningsche dame, die hij dan ook
flink exploiteerde.
Zie: C.P.L. R u t g e r s in Gron. Volksalmanak 1905, 69; Nouvelle Revue de Paris
1 en 15 Oct., 1 Nov. 1898.
van Biema

[Insula, Edmundus ab]
INSULA (Edmundus a b ), geb. in de eerste helft der 13de eeuw, bij Coblenz, uit
het adellijk geslacht v o n W e r t h . Hij trad in de Duitsche Orde en werd in 1263
bisschop van Kurland. Na vier jaar verliet hij zijn bisdom en vestigde zich te Trier,
waar de aartsbisschop hem tot zijn wijbisschop aanstelde. In hetzelfde jaar nog trad
hij op als wijbisschop van Luik, totdat hij in 1268 door bisschop Gerhard als
wijbisschop van Munster werd gekozen. Toen wegens de gevangenneming van
den bisschop van Paderborn door
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bisschop Gerhard, de laatste werd geëxcommuniceerd, verliet Edmund Munster en
trad op als wijbisschop van den bisschop van Utrecht, Jan van Nassau. Hij predikte
ter opwekking tot den kruistocht in Friesland en verrichtte in de abdij van Lidlum
verschillende consecraties. In 1274 trad Edmundus wederom als wijbisschop van
Trier op, terwijl hij vóór 1276 wederom als zoodanig in Luik wordt aangetroffen. Na
ook zijn functies nog te hebben uitgeoefend in het aartsbisdom Keulen en nogmaals
in Trier, nam hij wederom bezit van zijn bisschopszetel in Kurland, en bleef daar tot
1296.
Zie: A T i b u s , Geschichl. Nachrichten über die Weibischöfe von Munster 16-21;
Matthaeus,
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Analecta III, 546; Rheinischer Antiquarius 1, 71; VI, 19; Histoire eccles. d' Allemagne
1, 338, 263; G. B r o m , Bullarium Trajectense 63.
Gasman

[Isendoorn, Adriaan van]
ISENDOORN (Adriaan v a n ), a b Y s e n d e r e n , zoon van J o h a n n e s v a n I.,
U.J. Licenciatus, werd 13 Dec. 1548 toegelaten tot een prebende in het kapittel van
den Dom te Utrecht, 27 Apr. 1552 tot een supplementum en 14 Dec. 1552 tot het
kapittel, en overleed 7 Febr. 1566 als pauselijk protonotarius.
Zie: hs. van W. B r o c k (Rijksarchief Utrecht D. 1355); S. M u l l e r F z ., De Dom
van Utrecht (Utrecht 1906) 9; Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXVII (1906) 176.
van Kuyk
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J.
[Jacobs, Hendrik]
JACOBS (Hendrik), vioolmaker te Amsterdam woonde in 1686 aldaar in de Sint
Anthoniebreestraat, en maakte documenteel krijtertjes (pochettes), violen, alten en
gamba's (deze laatste thans meest vervormd tot cello's). De grensjaren zijner
werkzaamheid zijn 1660 (Cat. hist. tent. van Amsterdam 1876, nr. 3242) en 1708.
Hij werkte naar het model van den ouden Amati (groot patroon), gebruikte
roodbruinlak, legde in met balein en maakte het onderblad soms van palissanderhout.
Veel zijner instrumenten zijn later van vervalschte italiaansche etiketten voorzien
en komen als oude italiaansche violen in den handel voor. Authentieke etiketten
zijn als controle-middel gefacsimileerd in P a u l d e W i t , Geigenzettel I (1902) nr.
o

o

o

195 (A . 1690); 1 2te Auflage (1910) nr. 201 (A . 1690), 202 (A . 1708); B a u e r ,
Practical history of the violon (1911) pl. V.
Zie: Bouwsteenen reg; Navorscher 1874, 454; v a n d e r S t r a e t e n , La musique
aux Pays-Bas V, 408; Cat. Snoeck (1903) 11 en 15; Amsterdam in de 17e eeuw:
Muziekleven 107; E n s c h e d é , Dertig jaren muziek in Holland 10; F u c h s , Taxe
der Streich- Instrumente (1907) 174.
Enschedé

[Jacobus, burggraaf van Leiden]
JACOBUS, burggraaf v a n L e i d e n . Hij komt als zoodanig van 1201 tot 1241
voor; verwantschap met de oudere burggraven (Alwinus en Elinand) is onzeker. Hij
was zeer in aanzien onder de graven Willem I en Floris IV; de eerste had voor een
groot deel zijn voorspoed in den loonschen oorlog aan de medewerking van den
leidschen burggraaf te danken.
In 1223 wordt zijn broeder Dirk vermeld, die waarschijnlijk zijn opvolger werd (kol.
396). Dat Philips, de eerst bekende heer van Wassenaer (zie art.), zijn zoon zou
geweest zijn, zooals oudere schrijvers willen, is geheel onbewezen.
Zie: B l o k , Gesch. eener Holl. stad I, 13 en vlg.
Obreen

[Jacot, Nicolas]
JACOT (Nicolas), of J a c q u o t , omstreeks 1667 geb. te Ligne-en-Barrois in
Lotharingen, diende als soldaat onder fransche vlag, deserteerde een paar maal
en kwam in 1697 in den Haag in dienst van den messenmaker Simon Pézé. Hier
vatte hij het plan op een aanslag te doen tegen het leven van prins Willem III. Zijn
doel meende hij te kunnen bereiken, door het vergiftigen der messen, die de prins
gebruikte en welke hij bij zijn meester, den koninklijken messen-
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maker, geregeld onder handen kreeg. Hij trachtte den secretaris der fransche
ambassade de Campredon voor zijn plan te winnen. Deze bleef doof voor zijne
aanbiedingen, doch de justitie kreeg aanwijzingen omtrent Jacot's misdadige
bedoelingen en op 29 April 1699 werd hij gearresteerd en opgesloten op de Voorpoort
te 's Gravenhage. Zijn proces duurde niet lang, en hij werd 8 Mei 1699 veroordeeld
om ‘metten swaerde’ geëxecuteerd te worden, welk vonnis 10 Mei voltrokken werd.
Jacot was gehuwd, had één kind en woonde bij een kaaskoopster, in het huis
waar de Drie Kazen uithingen, in het Blaeuwe Straetje nabij de Begynstraat te 's
Gravenhage.
Zie: Oud-Holl. XXVI (1908) 171.
van Biema

[Jager, Arie de]
JAGER (Arie d e ), verdienstelijk taalgeleerde, 10 Apr. 1806 te Delfshaven geb. en
26 Apr. 1877 te Rotterdam overl. Al vroeg voor het onderwijs bestemd, was hij van
1817-31 kweekeling en secondant aan 't instituut van Görlitz, later hoofd eener
fransche school eerst te Vlaardingen en daarna te Rotterdam. In 1865 werd hij tot
leeraar a.d.H.B.S. dezer stad benoemd, waaraan hij werkzaam bleef tot 1873, toen
hij op 66-jar. leeftijd eervol ontslagen werd. De senaat der gron. hoogeschool
benoemde hem wegens zijn groote verdiensten op taalkundig gebied in 1850 honoris
causa tot doctor in de letteren. Van zijn talrijke geschriften op 't gebied van taalen
letterk. noemen wij alleen: Proeve over de werkwoorden van herhaling en during in
de Nederl. taal (1832; 2e dr. 1844); Taalkundig Magazijn (1834, 4 dln.); Archief voor
Nederl. Taalkunde (1847-54, 4 dln.); Tollens' dichterrang gehandhaafd tegen dr. N.
Beets (1859); De Taalgids (1859-61) en Woordenboek der frequentatieven (1875-78,
2 dln.). Verder bezorgde hij o.a. een uitgave van C a t s ' Gedichten (1843-54, 3 dln.)
en van de taalk. werken van prof. L u l o f s (4e dr. 1857-77).
Zijn portret verscheen in een steendruk van S. Lankhout.
Zie: W. v a n H e l t e n in Ned. Spectator 1877, 194 en J. t e W i n k e l in
Levensber. Letterk. 1880, 139.
Zuidema

[Jagher, François Louis Auguste de]
JAGHER (François Louis Auguste d e ), letterkundige en dichter, 11 Juni 1814 te
Brugge geb., en 15 Dec. 1886 in den Haag overl. Op jeugdigen leeftijd wees
geworden, werd hij te Rijssel
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groot gebracht en ontving hier zijn onderwijs op een door Jezuïeten bestuurd college.
24 jaar oud, kwam hij in Nederland, waar hij drie jaar later huwde en zich metterwoon
vestigde te Oosterbeek. Kneppelhout was hier zijn buurman. Vermogend als deze,
hield hij zich in de morgenuren bezig met de beoefening van letteren en kunst; vooral
vertaalde hij graag verzen van nederl. dichters in het fransch. Zijn eerste bundel
gedichten zag in 1846 het licht, onder den titel: Imitations de quelques Fleurs de
poésie Hollandaise, door Kneppelhout in de Gids van dat jaar zeer gunstig
beoordeeld. Latere bundels volgden: Boutons de fleurs; Inspirations morales dediées
à la jeunesse; Chants et soupirs enz. Naar het schijnt moest hij wegens geldelijk
verlies, na een tienjarig verblijf te Oosterbeek (1842-52), van levenswijs veranderen;
althans hij werd in laatstgenoemd jaar ambtenaar op het departement van financiën
te 's Gravenhage, waar hij werkzaam bleef tot 1880, toen hij gepensionneerd werd.
27 jaren was hij daar op verdienstelijke wijze werkzaam geweest bij de liquidatie
der voormalige Wees- en Momboirkamers. J.J. Cremer, R. Bennink Janssonius en
Eliot Boswel behoorden tot zijn letterkundige vrienden in den Haag. Uit zijn
letterkundige nalatenschap blijkt ten duidelijkste, dat de J. was een fijn bewerktuigd
mensch, in hooge mate zenuwachtig en zeer ontvankelijk voor indrukken. Nog op
hoogen ouderdom hield hij zich bezig met fransche vertalingen en navolgingen van
Vondel, Bilderdijk, da Costa, Potgieter, ter Haar, Schaepman,
d e G é n e s t e t en P i e t P a a l t j e n s . Lang niet alles is echter gedrukt, veel
enkel in handschrift bewaard gebleven. In 1872 werd de Jagher door de Maatschappij
der Ned. Letterkunde tot haar medelid benoemd.
Zie: Ned. Spect. 1886, 438, en Levensber. Letterk. 1888, 167.
Zuidema

[Jamar, Dominicus]
JAMAR (Dominicus), dominicaan. Hij was lid van het klooster te Maastricht en
volgde de theologische lessen aan de Sorbonne van Parijs, waar hij het doctoraat
verwierf. Door den graaf van Soissons werd hij aangesteld tot eersten aalmoezenier.
In diens paleis leidde hij gedurende tien jaren een godvruchtig leven. Ofschoon hij
tot bisschop was benoemd, heeft hij de wijding niet ontvangen. Door een beroerte
getroffen, overleed hij op stichtende wijze te Parijs 3 Jan. 1672.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d.G.A. M e i j e r in Publ.
Limbourg XLVI (1910) 68.
G.A. Meijer

[Jan, I, graaf van Holland en Zeeland]
JAN I, graaf v a n H o l l a n d en Z e e l a n d , heer van Friesland, zoon van Floris V
(kol. 447), geb. waarschijnlijk 1284. Hij werd, bij verdrag van 1285, ten huwelijk
beloofd aan Elisabeth, dochter van Eduard I, koning van Engeland (I kol. 802), en
in dat land opgevoed. Na den dood zijns vaders (Juni 1296) hield Eduard hem bij
zich, tot gebleken zou zijn, welke partij in Holland de overhand zou krijgen. Het
huwelijk werd 7 Jan. 1297 te Ipswich gesloten en de jonge graaf naar Holland
gezonden, werwaarts hij weldra door zijn gemalin gevolgd werd. Hij kwam eerst
onder invloed van Jan van Renesse, in wiens plaats zich Wolfert van Borselen op
listige wijze indrong; nadat deze te Delft vermoord was, kwam zijn neef Jan van
Henegouwen, een zoon van Jan en Aleid van Holland (3) (I kol. 200 en 72), het
gewest besturen, doch Jan I overleed reeds 10 Nov. 1299 te Haarlem zonder
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haar vaderland. Met Jan I stierf het oude hollandsche gravenhuis uit en kwam, met
zijn neef Jan, zooevengenoemd, het henegouwsche aan het bewind.
Zie: P o l s in Nijhoff's Bijdr. 3e reeks, X (1899) 2e st. 1.
Obreen

[Janné, August Jacob]
JANNÉ (August Jacob), geb. te Maastricht 6 Mei 1817, gest. te Roermond 13 Juli
1886, zoon van den volgende. Janné werd opgeleid aan de veeartsenijschool te
Utrecht en ontving 29 Juli 1841 het diploma van veearts 2e klasse. Hij werd geplaatst
te Heerlen, waar hij tot 1853 bleef; toen vestigde hij zich te Roermond. In 1870 werd
hij benoemd tot districtsveearts voor Noord-Brabant - Limburg. Na de splitsing van
dit district, dat voor één persoon te druk bleek, bepaalde zijn werkkring, als hoofd
van het veterinair staatstoezicht, zich tot Limburg. Ondanks zijn drukke
werkzaamheden bleef Janné door voortdurende studie op de hoogte van zijn tijd.
Hij was een goed veearts en uitnemend operateur, die met iedereen, hetzij hoog of
laag geplaatst, even goed kon omgaan. Ook buiten de veeartsenijkunde bewoog
hij zich, dank zij zijn litteraire kennis, gemakkelijk.
Reeds toen hij te Heerlen gevestigd was, schreef hij belangrijke artikelen in Het
Repertorium, jaarg. I, IV-VI; voorts in het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en
Veeteelt, deel II, IV, V, VII en XII; in de Annales de Médecine Vétérinaire (Bruxelles)
1874. Verder verscheen in 1848 van hem te Amersfoort een boekje over straalkanker;
in 1851 te Leiden over empirisme in de veeartsenijkunde; in 1856 te Roermond een
werkje over opgeblazenheid bij rund en schaap; in 1865 te Utrecht over runderpest;
in 1878 te Utrecht over de besmettelijke ziekten volgens het Kon. besluit van 30
o

Oct. 1872 (Stbl. n . 105); in 1891 te Roermond een Rapport over slachterijen en
vleeschkeuring, enz.
Als districtsveearts heeft hij zich, vooral wat betreft de uitroeiing van de longziekte
en van den kwade-droes uit Limburg en van de entingen tegen miltvuur, zeer
verdienstelijk gemaakt. Sedert haar oprichting was Janné voorzitter der afdeeling
Noord-Brabant - Limburg van de Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde;
hij wist als zoodanig de jongeren tot zich te trekken en te leiden. Gedurende eenige
jaren was hij lid van de staats-commissie tot het afnemen van het veeartsenijkundig
examen aan de aanstaande veeartsen.
Evenals zijn vader en grootvader, was ook zijn zoon, L.T. Janné, veearts; deze
volgde hem als districtsveearts in Limburg op.
Schimmel

[Janné, Laurens]
JANNÉ (Laurens), geb. 1 Sept. 1777, gest. te Maastricht 12 Juni 1847. Hij begaf
zich in het jaar IX der Fransche republiek naar Alfort, ten einde er, onder Chabert,
in de veeartsenijkunde te studeeren. Hij deed dit met zoodanigen ijver en lust, dat
hij reeds aan het einde van het 2e studiejaar tot repetitor der anatomische lessen
werd benoemd. Later werd hem daarenboven door prof. Chaumontel het repeteeren
der clinische lessen opgedragen. Zijn naam werd bij elke prijsuitdeeling genoemd.
In het jaar XII verliet hij Alfort en werd dadelijk benoemd tot veearts van het
departement der Neder-Maas. Met zijn leermeesters bleef hij lang in briefwisseling.
In 1815 moest hij voor de op 23 Sept. 1814 benoemde commissie examen afleggen;
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prof. G. Sandifort, dr. Heilbron en dr. Bennet) hem hun bijzondere tevredenheid.
In 1816 werd hij benoemd tot provinciaal veearts voor Noord-Brabant, met de
uitnoodiging zich te 's Hertogenbosch te vestigen. Wegens zijn uitgebreide praktijk
in Limburg en zijn betrekkingen aldaar bedankte hij voor die benoeming. In 1839
werd hij tot eersten districtsveearts in Limburg benoemd. Janné was een van de
eersten die, voorzien van het diploma médecin vétérinaire der school te Alfort, zich
in Nederland vestigde. Den tijd, welke hem van zijn praktijk overbleef, besteedde
hij voor zijn studie; hij was een der opbouwers van de nederlandsche
veeartsenijkunde. Hij schreef over veterinaire onderwerpen in het Journal d'
Agriculture, d'Economie rurale etc. XII (Brux. 1821) en XIV (1822). Verschillende
schrijvers maken in hun werken van hem gewag, o.a. R o z i e r , Cours d' Agriculture
etc.; G i r a r d , Traité du Pied (1813); H u r t r e l d'A r b o v a l , Dictionnaire;
B r o g n i e z , Chirurgie vétérinaire; Journal de méd. vét. 1833, en A. N u m a n ,
Verhandeling over de onvruchtbare runderen (1843).
Schimmel

[Jansen, Andreas]
JANSEN (Andreas), geb. te Groessen in 1663. Hij studeerde te Keulen en werd 8
Mei 1693 priester gewijd. Na eenigen tijd werkzaam te zijn geweest in het land van
Goes, werd hij in 1695 pastoor der nieuw opgerichte statie Werkhoven. Hij bleef
daar tot 1704. Toen vertrok hij naar Aarlanderveen, waar hij 11 Febr. 1731 stierf.
Hij was een vurig strijder tegen de Jansenisten, die hem daarom ook geen oogenblik
met rust lieten. Herhaaldelijk werd hij door hen aangeklaagd en daardoor eenige
malen tot boete veroordeeld.
Zie: Bijdr. gesch. Bisd. Haarlem I, 92 e.v. 421 e.v.; M.J. G a s m a n , Werkhoven
in Archief Aartsb. Utrecht XXXV (1909) 240 v.v.
Gasman

[Jansen, Marin Henry]
JANSEN (Marin Henry), zeeofficier, later staatsraad, geb. te Antwerpen 11 Aug.
1817, overl. te 's Gravenhage 9 Sept. 1893; zoon van H e n d r i k J a n s e n en
J a c q u e l i n e P e t r o n e l l a v a n M a r e n . Bij het uitbreken der belgische
omwenteling wist hij reeds op 13-jarigen leeftijd een der forten, door de Hollanders
bezet, te bereiken en verder naar de korvet ‘Proserpine’, liggende op de Schelde,
vóór Antwerpen te komen, van welk schip zijn oom, de kap. t/zee v a n M a r e n ,
kommandant was. Hij bleef daar a/b. tot Nov. 1831 en woonde de krijgsverrichtingen
aldaar bij, waarna hij geplaatst werd als adelb. op het Kon. Inst. voor de Marine te
Medemblik. In Oct. 35 verliet hij dit als adelb. 1e kl., deed weer een korten tijd dienst
a/b. de korvet ‘Proserpine’ op de Schelde, doch vertrok reeds in 1836 naar O.-I. en
deed daar dienst bij het eskader. Tijdens zijn verblijf aldaar werd hij bevorderd tot
luitenant ter zee 2e kl. en doorliep hij verder de verschillende rangen tot kapitein ter
zee (kolonel). In 1841 gerepatrieerd, vertrok hij in 1842 weer naar O.-I. en werd
hem bij aankomst de opname van het westelijk vaarwater naar Soerabaya
opgedragen, dat dreigde te verzanden. Hij ontdekte daar een nieuwe vaargeul,
waarin meer water stond dan in de oude en bracht over zijne werkzaamheden een
belangrijk rapport uit. In 1846 werd hij andermaal belast met de opname der
vaarwaters van Soerabaya, nu ook voor de oostelijke. Hij vond ook dáár een nieuw
vaarwater, geschikt voor groote schepen en bood aan, de (zeil)schepen daar zelf
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de vaarwaters zijn beschreven door H.D. G u y o t onder den titel: de Vaarwaters
van Soerabaya van 1843-1900: XVII, in het Marineblad v. 31 Juli 1902. In 1848
weer in Nederland teruggekeerd, werd Jansen reeds dadelijk in commissie gesteld
met den kapt.-luitenant Bruining, in verband met de defensie v/h. Zuiderfrontier van
Nederland en was hij daarna gedurende 1½ jaar tijdelijk werkzaam a/h. dep. van
koloniën in den Haag. In 1851 bezocht hij a/b het fregat ‘Prins van Oranje’ o.a. de
W.-I. eilanden en Middel- en Noord-Amerika en werd met den luit. t/z. 1e kl. van
Ommen belast met het bezoeken van en uitbrengen van een rapport over den
spoorwegaanleg over de landengte van Panama en maakte hij verder kennis met
M.F. Maury, amerikaansch zeeofficier en superintendent v/h. National Observatory
te Washington. Hij sloot met Maury een langdurige vriendschap en maakte zich
diens werkmethode eigen tot het bespoedigen der zeereizen en de uitgave van
wind- en stroomkaarten. Later wist hij daarvoor in Holland sympathie te wekken
door het verzamelen der ervaringen op vroegere zeereizen uit oude journalen en
het houden van besprekingen met de betrokken reeders en gezagvoerders. Ook
bracht hij de teekeningen mede van een amerikaansch klipperschip (de beste zeilers)
en wist hij de hollandsche scheepsbouwmeesters aan te sporen, die aan te bouwen;
de later beroemd geworden ‘Cosmopolieten’ werden naar die teekeningen gebouwd.
Intusschen had hij zich op de ‘Prins van Oranje’ zeer verdienstelijk gemaakt door
de opleiding der adelb. 1e kl. op zich te nemen, waarvoor hij eene bijzondere
geschiktheid bezat. In 1853 kwam Maury over naar Europa en wist dáár de
verschillende Staten op te wekken tot e e n v o r m i g e meteorologische
waarnemingen ter zee. Onder voorzitterschap van prof. Quetelet had in Aug. en
Sept. 1853 in Brussel eene conferentie plaats, waarop Jansen als afgevaardigde
voor Nederland werd benoemd en waar hij door zijne adviezen veel gezag genoot.
In 1854 werd hij gedetacheerd bij het Ned. Meteor. Inst. te Utrecht, voor welker
oprichting hij in het belang van de zeevaart zéér geijverd had. Hij werd daar belast
met de functiën van directeur der afdeeling ‘Waarnemingen ter Zee’, welke betrekking
hij echter niet lang vervulde en in 1855 zien wij hem weer eene vertaling in het licht
geven van M a u r y 's Physical Geography of the Sea, in 1854 uitgekomen. Hij
voorzag deze vertaling van eene Bijdrage over den O.-Indischen Archipel, 't geen
Maury zóózeer op prijs stelde, dat hij deze bijdrage zèlf in de volgende uitgaven
van zijn werk er bijvoegde. In 1856 droeg de nederl. regeering Jansen op, de reis
naar Australië als passagier mede te maken met het eng. ijzeren zeilschip met
hulpstoomvermogen ‘Royal Charter’, zijnde dit een proefreis met een nieuwe soort
schepen die reeds bij de verschillende oorlogsmarines en ook bij ons ingang hadden
gevonden. Het verslag dier reis, door Jansen aan den min. v. marine ingeleverd,
werd opgenomen in de Verhand. en Berichten betr. het Zeewezen van J a c o b
S w a r t van 1857. Van daar vertrok Jansen met een zeilschip door de Torresstraat
naar Java, kwam in 1858 in Holland terug, na eene studie te hebben gemaakt over
de kustverlichting in O.-I. en schreef toen eene Proeve eener stelselmatige
dienstregeling der Marine in O.-I. (Dordrecht 1858). Van 1859-61 werd hij
gedetacheerd a/h. dep. v. marine in den Haag als chef v/h. materieel en trad daarna
op als kommandant van het stoomschip ‘Djambi’
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waarmede hij naar Curaçao vertrok om deel uit te maken van de divisie, die belast
was met het handhaven der neutraliteit gedurende den oorlog tusschen de N. en
Z. Staten van N.-Amerika. In 1862 in Nederland teruggekeerd, en van het bevel
over de ‘Djambi’ ontheven, stelde hij zich door bezoeken in het buitenland op de
hoogte van het gepantserd materieel, het eerst door Frankrijk, later door Engeland
en andere landen ingevoerd, doch waarvan men destijds h.t.l. nog weinig op de
hoogte was. Hij schreef in 1864 een werk: De omwenteling in het Zeewezen, een
bijdrage tot verzekering der onafhankelijkheid (Dordrecht 1864), waarin hij de
ontwikkeling van dat materieel schetste en den invloed er van aangaf op de
samenstelling van onze zeemacht. In dat zelfde jaar nog werd hij benoemd tot lid
in de commissie, die tot herziening van het vastgestelde nopens de kustverdediging
in Nederland was bijeengeroepen. In 1865 werd hem het bevel opgedragen van
eene oefeningsdivisie van zeilkorvetten naar den Noord-Atlantischen Oceaan en in
1866 werd hem in Birkenhead het toezicht op den bouw van ons eerste pantserschip,
het ramtorenschip ‘Prins Hendrik der Nederlanden’ opgedragen. Hij werd het volgend
jaar kommandant van dit schip, bezocht daarmede de havens aan het Kanaal en
de N. Zee en was spoedig beroemd om zijne stoute manoeuvres met dit schip. In
1868 werd hij, op zijn verzoek, ter zake van langdurigen dienst, op pensioen gesteld.
Maar hij zou nog niet stil zitten. In 1869 verscheen van hem een brochure getiteld:
Een brug over den Oceaan, Stoomvaart op Amerika (Delft). Hij bepleitte daarin de
oprichting in Holland van eene gesubsidieerde stoomvaartlijn op N.-Amerika, om te
varen tusschen Vlissingen en Norfolk. Dit bracht in Holland héél wat gemoederen
in beweging. Alhoewel zijne pogingen niet slaagden, zoo was toch het tot stand
komen van eene geregelde stoomverbinding met N.-Amerika er het gevolg van en
wèl van uit Rotterdam, eerst met kleine schepen, doch leidende tot de oprichting
der Ned. Amer. Stoomv.-Mij. die thans nog eene voorname plaats in de stoomvaart
op N.-Amerika inneemt.
In 1865 was Jansen reeds benoemd tot correspondeerend lid der Geographical
Society in Londen, welk genootschap hij belangrijke diensten bewees met zijne
bijdragen uit de holl. archieven over de vaart der Hollanders in de N. IJszeeën,
vroegere reisverhalen naar Thibet, enz. In 1873 werd hij aangewezen als lid der
internationale commissie ter bepaling van eenheid in de scheepsmeting in
Constantinopel, nà de opening van het kanaal van Suez noodig geworden, waarin
hij een belangrijke rol vervulde. In 1874 werd hij benoemd tot lid in den Raad van
State, welken post hij tot zijn dood in 1893 vervulde. In 1889 werd hem de titulaire
rang van schout bij nacht toegekend. Ook was hij bij de oprichting v/h. Nederl.
Aardrijksk. Genootsch., in welks bestuur hij lid was, de groote bevorderaar van ons
aandeel in de vaart in de Poolzeeën, waarvan hij, vooral ook voor het personeel
onzer Marine, groote verwachtingen koesterde. Koolemans Beynen vervoegde zich
allereerst bij hem, en hij hielp hem door zijne connectiën in Engeland voort. Later
als lid der nederl. comm. voor het poolonderzoek zorgde Jansen voor de uitrusting
der ‘W. Barentsz’ op diens verschillende reizen, waarvoor hij ook de instructiën
opmaakte. In den Raad van State was hij een waardig lid voor marinezaken en nam
nog twee malen zitting in internationale conferentiën, n.l. éénmaal in 1882 ter voor-
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bereiding eener internationale overeenkomst ter bescherming der onderzeesche
telegraafkabels, die in 1884 werd geteekend; later, ter voorbereiding eener
internationale overeenkomst, bestemd om ten allen tijde aan alle mogendheden het
vrije gebruik van het Suezkanaal te verzekeren, in 1888 geteekend.
Later nog werd meermalen zijn advies gevraagd voor latere plannen tot verbetering
van de vaarwaters van Soerabaya, totdat in 1893 de voorgestelde plannen tot
verbetering van het Westgat, waaraan hij reeds in 1843 gewerkt had, werden
aangenomen en die in 1896 werden voltooid. Hij bleef ongehuwd.
Zie: C.R. M a r k h a m , Obituary Admiral Jansen in Geographical Journal Nov.
1893; Rapport de la Conférence Maritime à Bruxelles, Août et Septembre 1853;
B a c k e r D i r k s , De Nederl. Zeemacht ('s Grav. 1891).
Hoos

[Janssen, Libertus]
JANSSEN (Libertus), alias B o m m e l i u s , Ord. S. Crucis, geb. te Zalt-Bommel,
overl. 8 Jan. 1411 in het kartuizerklooster bij Diest (België); hij trad in de orde der
Kruisheeren te St. Agatha bij Kuik en werd later aldaar prior; in die hoedanigheid
was hij stichter van het kruisheerenklooster te Venlo (1399-1400); sinds Juli 1410
17de magister-generaal der Orde, waarin hij terstond een strenge hervorming der
regeltucht invoerde; hoewel hij reeds het volgend jaar op een visitatiereis stierf,
werd de door hem begonnen hervorming toch met kracht doorgezet, zoodat het jaar
van zijn bestuur het begin van een nieuw bloeitijdperk voor de Orde beteekent.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I:1, 93
vv.; II, 121, 177 vv., 463 vv.; III, 596; aldaar tevens opgave van andere bronnen;
L.H.C. S c h u t j e s , Gesch. v.h. Bisd. 's Hertogenbosch III ('s Hertogenbosch 1872)
73.
Brandsma

[Jansz., Barent]
JANSZ. (Barent), bijgenaamd P o t g i e t e r , geb. in 1574 te Munster (Westphalen),
was chirurgijn op de vloot van 5 schepen, die onder adm. Jacques Mahu in 1598
uit Rotterdam naar de Zuidzee vertrok. Hij bevond zich op het schip ‘'t Geloove’,
kapitein Sebald de Weerd, het eenige dat in het vaderland terugkwam. De vloot
geraakte, na vele wederwaardigheden en na Straat Magalhaens gepasseerd te zijn,
in Sept. 1599 door storm uiteen en de Weerd was genoodzaakt terug te keeren.
Deze rampvolle reis is beschreven door Zacharias Heyns (kol. 576), uit mondelinge
en schriftelijke mededeelingen van B.J., die blijk heeft gegeven, een ervaren zeeman
geweest te zijn, omdat ook een kaart van genoemde zeeengte door hem is gemaakt,
te vinden in den wereld-atlas van Mercator, uitg. door Hondius in 1628 en bovendien
verbeterd in dien van Janssonius en Hondius, in het licht gegeven in 1633. Er bestaat
van B.J. een portret, gegraveerd door Roghman, waarop B.J. zich ‘beminder des
vreeds’ noemt.
Zie: Wijdtloopig verhaal van 't gene de vijf schepen enz. meest beschreven door
M. B a r e n t J a n s z . Chirurgijn (t' Amst. bij Zacharias Heyns, in de Warmoesstraat,
in de Hooftdeughden 1600); dit werk is in het Duitsch en Latijn vertaald; zie overigens
T i e l e , Mémoire bibliographique des navigateurs Néerlandais; d e z ., Bibl. v.L. en
V. 123; A. W i c h m a n n , Dirck Gerritsz (Gron. 1899).
Mulert
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[Jansz., Wijbe was ‘burger binnen Stavoren’]
JANSZ. (Wijbe) was ‘burger binnen Stavoren’, wien op een rekest met Hilbrandt
Dircksz., burgemeester tot Harlingen, 22 Nov. 1634 octrooi werd verleend door de
Staten van Friesland voor een reederij ter Groenlands- en Straat Davis-vis-
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scherij, die anderhalf jaar later deel uitmaakte van de Noortsche Compagnie van
Holland en Zeeland. Dientengevolge kregen zij hun deel van land en zee op
Spitsbergen, alwaar zij op het eiland Amsterdam tegenover Smeerenburg, de, tot
het laatst der 18e eeuw bestaande, harlinger traankokerij oprichtten. W.J. gaf zijn
naam aan het ‘Wijbe Jansz.-water’, de zeeëngte tusschen West-Spitsbergen ter
eener en Barents en Edge-eilanden ter anderer zijde.
Zie: S. H a a g s m a , Eenige bladz. uit Frieslands Zeegeschiedenis in Vrije Fries
XVIII (1894) 320.
Mulert

[Jaquelot, Isaac]
JAQUELOT (Isaac), predikant geb. te Vassy in Frankrijk 16 Dec. 1647, overl. te
Berlijn 20 Oct. 1708, zoon van A b r a h a m J., predikant. In 1668 werd hij bij de
hervormde Kerk in zijne geboortestad beroepen als collega van zijn vader. Na de
herroeping van het Edict van Nantes vestigde hij zich in Heidelberg, daarna in den
Haag (1686). Van 1689-1701 vinden wij hem door de Ridderschap uit de Staten
van Holland als buitengewoon predikant bij de fransche Kerk in de hoofdstad
aangewezen. H a a g 's bewering, door anderen nageschreven, dat hij in 1691 in
Bazel tot hulpprediker werd benoemd, moet als onjuist worden beschouwd. Jaquelot
bleef zijn ambt in den Haag bekleeden totdat de koning van Pruisen hem in Sept.
1702 tot hofprediker aanstelde. Door zijne vooruitstrevende beginselen had hij zich
de vijandschap van Jurieu op den hals gehaald, zoodat hij blij was eene gelegenheid
te vinden om Holland te verlaten. Zoodra hij in Berlijn gevestigd was, verklaarde hij
zich openlijk remonstrant. Hij was gehuwd met M a r i e A n n e R o g e r ; zij schonk
hem gedurende hun verblijf in Nederland drie dochters en een zoon. Jaquelot heeft
een 15-tal geschriften nagelaten. Als redenaar werd hij zeer gewaardeerd; als
geleerde bezat hij uitgebreide kennis, doch weinig systeem.
Voornaamste werken: Dissertation sur l' Existence de Dieu, où l'on démontre
cette vérité par l'histoire universelle de la première antiquité du monde, par la
réfutation du système d' Epicure et de Spinoza, par les caractères de divinité qui
se remarquent dans la religion des juifs et dans l'établissement du christianisme
(den Haag 1679; zijne wederlegging van Spinoza werd door Halma in het hollandsch
vertaald en te zamen met B a y l e 's Leven van Spinoza in 1698 uitgegeven); Lettres
à M.M. les prélats de l'église gallicane (den Haag 1698-1700); Traité de la vérité et
de l'inspiration des livres du V. et du N. Testament (deze verhandeling, die als zijn
meesterwerk beschouwd wordt, werd niet door hem voleindigd en zag pas na zijn
dood het licht, Rott. 1715, den Haag 1716, Amst. 1752); verder nog een aantal
geschriften tegen Bayle gericht o.a.: Conformité de la foi et de la raison ou défense
de la religion contre les principales difficultés répandues dans le Dictionnaire Critique
de M. Bayle (Amst. 1705); Sermons sur divers textes de l' Ecriture Sainte (Amst.
1710). Zie voor eene volledige bibliographie het hieronder vermelde werk van Haag.
Zijn portret is gegraveerd door B. Picart.
Zie: d e R i e m e r , Beschrijving van 's Gravenhage 412; H a a g , La France
protestante i.v.; N i c é r o n , Mémoires VI.
Serrurier

[Johannes, bestuurder der abdij Kloosterrade te Kerkrade Rolduc]
JOHANNES, bestuurder der abdij Kloosterrade te Kerkrade (Rolduc), in Limburg,
van 1137-1141, overl. 2 April 1141. Hij was afkomstig uit Leuven en werd, ofschoon
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met algemeene stemmen tot abt gekozen, niet tot abt gewijd. In 1138 voltooide hij
het klooster Mariënthal aan de
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Ahr, plaatste er twee jaren later 37 kloosterzusters uit Kloosterrade en Kerkrade en
schonk haar een groot aantal goederen. In hetzelfde jaar bouwde hij de thans nog
bestaande dwarsbeuk der abdijkerk en stichtte het volgend jaar een gasthuis in de
nabijheid van het klooster.
Zie: Annales Rodenses, ed. E. L a v a l l e y e (in deel VII (1852) der Histoire du
Limbourg door S.P. E r n s t ) 47-52; idem ed. P e r t z in Mon. Germ. Hist. SS. XVI
(1859) 712-715; R. C o r t e n , Rolduc in woord en beeld (1902) 84-85.
Goossens

[Johannesz, Ivo]
JOHANNESZ. (Ivo), leefde in 2de helft der 16de eeuw. Als zijn sterfjaar geeft T i a r a
± 1616, v. H e u s s e n echter 1580 en 1585. Hij was pastoor der St. Vituskerk te
Leeuwarden. Op 11 Sept. 1568 ter verantwoording geroepen over zijn geloof, bleef
hij standvastig en getrouw aan de katholieke Kerk. Bij de oprichting van een
kathedraal-kapittel door Cunerus Petri in 1570 werd Ivo tot deken benoemd. Met
den meesten ijver heeft hij gedurende jaren zijn ambt waargenomen.
Zie: A n d r e a e T i a r a e Annotationes ed. v a n B o r s s u m W a a l k e s 1-4;
v. H e u s s e n , Oudheden en Gestichten van Vriesland I, 306 en 358.
Gasman

[Jong, Henricus Joannes de]
JONG (Henricus Joannes d e ), geb. te Amersfoort 23 Febr. 1828, overl. te Delden
30 Jan. 1897. Hij werd priester gewijd te Warmond 15 Aug. 1852 en 24 Aug. d.a.v.
benoemd tot kapelaan te Laren. 29 April 1854 als zoodanig overgeplaatst naar
Zutphen werd hij 20 Nov. 1863 benoemd tot pastoor te Friezeveen en 3 Nov. 1869
overgeplaatst naar Delden. 15 April 1891 werd hij deken van het dekenaat Oldenzaal.
Te Delden bouwde hij in 1871 de kerk en scholen en in 1884 het liefdegesticht der
eerw. zusters. Van zijn hand zijn de volgende devotieboeken: Ware Godsvrucht en
Heiligenschat. Gebeden getrokken uit de werken van Gods lieve Heiligen (Almelo
1865); Kruiswegoefening en gebeden ter eere van het Allerheiligst Hart van Jezus
(Zutphen 1870); Het is mijn vermaak met de Kinderen der Menschen te zijn. Volledig
Communieboek (3e druk, Almelo 1895); Handboekje van godsvrucht ter vereering
van den H. Joseph (laatste uitgave Alm. 1902); Maria onze Moeder. Handboekje
ter godsvruchtige en heilzame viering der Meimaand (4e dr., Alm. 1909); Jezus over
Liefde. Nieuw Communieboek voor godvruchtige zielen (15e dr. Alm. 1910).
Hafkemeijer

[Jong van Rodenburgh, Cornelius de]
JONG VAN RODENBURGH (Cornelius d e ), bekwaam zeeofficier en reisbeschrijver,
7 Juni 1762 te Oudewater geb. en 11 Febr. 1838 te 's Gravenhage overl.; hij was
de zoon van D o m i n i c u s d e J o n g en J o h a n n a C l a s i n a d e R o o d e
vrouwe van R o d e n b u r g h , welke laatste hem bij haar dood de heerlijkheid
Rodenburgh naliet, waarvan hij den naam bij dien van zijn geslacht voegde. Ofschoon
zijn ouders hem voor de studie der letteren bestemd hadden, gaf hij toe aan zijn
liefde voor den zeedienst. In 1777 maakte hij als adelborst zijn eerste reis, op 's
lands fregat ‘Thetis’, naar de Middellandsche Zee. Tot luitenant bevorderd,
vergezelde hij in 1780 en 81 den schout-bij-nacht Crull op diens tocht naar de
Caraïbische eilanden, bij welke gelegenheid hij met de overige bemanning van het
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schip in engelsche macht geraakte, weldra echter vergunning bekwam naar 't
vaderland terug te keeren. In 1783 tot eersten luitenant benoemd, deed hij op de
‘Prins Willem I’ onder bevel van kapt. C. van Gennep andermaal een tocht naar de
Middell. Zee, waarvan hij eerst in
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Apr. 85 terugkeerde. In 1791 werd aan de Jong 't bevel over 's lands fregat ‘Scipio’
opgedragen, waarmede hij een tocht naar Kaap de Goede Hoop, Ierland en
Noorwegen deed en waar hij zich een onderscheiding verwierf voor 't behouden
binnenbrengen te Noorwegen van een groot aantal rijk beladen oost-indiëvaarders,
niettegenstaande de zee vol was van kruisers der ons vijandige Engelschen. Het
hiervan door hem opgesteld verslag deed hem van de overheid grooten lof van
kunde, moed en beleid verwerven. Tijdens zijn laatste reis was de Jong 2 Jan. 1795
aan de Kaap in 't huwelijk getreden met M a r i a M a g d a l e n a L e S u e u r ,
jongste dochter van Mr. J a c o b J o h a n n e s L e S. en J o h a n n a H i l l e g o n d a
d e W e t (zij overl. in den Haag 4 Juni 1836). In 1798 werd den bekwamen
zeeofficier 't bevel over de ‘Doggersbank’ opgedragen, dat hij echter het volgend
jaar verwisselen moest met dat over den ‘Cerberus’, welk schip, deel uitmakend
van het eskader onder den schout-bij-nacht Story, nog in 't zelfde jaar op de reede
van Texel door de Engelschen genomen werd. Na den vrede van Amiens in 1802
vestigde de J. zijn woonplaats, ten gevolge van een onteerend vonnis wegens zijn
deel aan de overgave der vloot van Story, over hem uitgesproken, eerst te Kleef en
daarna te Vucht bij 's Hertogenbosch, waar hij zijn tijd gebruikte voor het te boek
stellen zijner reisverhalen. Na de herstelling van ons volksbestaan in 1813 mocht
de J. de voldoening smaken, het tegen hem uitgesproken vonnis vernietigd en zich
in zijn eer hersteld te zien: hij werd tot de waardigheid van schout-bij-nacht of
contreadmiraal verheven en op pensioen gesteld. Zijn verder leven bracht hij sedert
1816 te 's Gravenhage door. De reisverhalen van de Jong: Naar de Middellandsche
Zee (1806); Naar de Caraibische eilanden (1807); Tweede reize naar de Middell.
zee (1807); Reize in en door 't Kanaal (1808); Derde reis naar de Middell. zee
(1810-12, 2 dln.), en Reize naar de Kaap de Goede Hoop, Ierland en Noorwegen
(1815, 2 dln.) werden met graagte gelezen, een enkel ervan (de Reis naar de Kaap
enz.) in 't duitsch vertaald.
Zijn portret op middelbaren leeftijd is gegraveerd door L. Portman naar een
teekening van J.P.A. Korns; op ouderen leeftijd heeft J.A. Kruseman zijn portret
geschilderd.
Zie: Hand. Letterk. 1838, 35, d e J o n g e , Gesch. v. 't Nederl. Zeewezen VI: 1,
268, 386 en 395 en De Wapenheraut 1906, 177 e.v.; Nederl. Patriciaat 1911, 280
met portret.
Zuidema

[Jong van Rodenburgh, Cornelius Marius de]
JONG VAN RODENBURGH (Cornelius Marius d e ), zoon v.d. voorgaande, 15 Apr.
1816 te Vucht geb. en 25 Febr. 1899 te Haarlem overl. Hij ontving zijn opleiding op
't instituut van Schreuder te Voorburg, op de school van de Jong te Arnhem en op
't gymnasium in den Haag; trad in 1832 als vrijwilliger in dienst en werd in 1836 tot
2en luitenant bij de infanterie bevorderd. In 40 en 41 bezocht hij, na bekomen verlof,
München, Weenen en Venetië, in 1846 Zweden en Denemarken. Terwijl hij in 1853
te Woerden in garnizoen lag, bekwam hij verlof om voor negen maanden naar Algiers
te gaan, ten einde een veldtocht van 't fransche leger bij te wonen. Na in 60 een
reis naar Italië gemaakt te hebben, bleef hij nog een tiental jaren in het leger hier
te lande dienen en verzocht toen in 1871, op 55-jarigen leeftijd, eervol ontslag, dat
hem verleend werd met den rang van kolonel. 2 Mrt. 1882 trad de Jong, om zijn
reizen
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in Algiers veelal ‘de leeuwenjager’ genoemd, te Warnsveld in 't huwelijk met
W i l h e l m a A l e x a n d r i n a J o h a n n a baronesv a n W e s t e r h o l t envestigde
zich met haar op den huize Vijverhof, bij Nieuwersluis. Sedert 1887 woonde hij te
Haarlem. Na zijn dood in 1899 trad zijn weduwe in 't huwelijk met den luit.-generaal
Theodoor Johan Arnold van Zijll de Jong.
Van de J.'s geschriften zijn 't meest bekend zijn Schetsen en tooneelen uit Tyrol
en Italië (1862), alsmede zijn Schetsen en Tooneelen uit de Atlas en den Aoërès
(1869). Verder schreef hij in het Album der Natuur een opstel over de leeuwen van
Noord-Afrika (1854) en een over de berenjacht in Zweden (1856); in het Alg. Ned.
Familieblad een artikel over 't geslacht R o d e n b u r g h (1885) en een over dat
v a n Z i j l v a n Z i j l h o f (1891); in den Ned. Heraut over de familie v a n Z i j l
v a n V a l k e n d a e l (1892); voorts kleinere stukken (onderteekend R.) in den Mil.
Spectator, het Alb. der Natuur, Hertha enz.
Zijn portret is geschilderd door P. Slager.
Zie: Levensber. Letterk. 1901, 15; Nederl. Patriciaat 1911, 280 met portret; De
Wapenheraut 1906, 187.
Zuidema

[Jonge, Nicolaas de]
JONGE (Nicolaas d e ), geb. te Goes 17 Aug. 1845, overl. te Utrecht 24 Jan. 1898,
zoon van J o h a n n e s d e J o n g e en J a n n a V i s s e r , eenvoudige, zeeuwsche
burgerlieden, wier woning een liefelijk tehuis en een geestelijke herberg voor velen
was, o.a. van Ds. J.H. Budding, wiens rechterhand vader de Jonge was. Daar zijn
vader een verklaard tegenstander was van de vaccine, kon er geen sprake zijn van
geregeld school gaan. Slechts in 1852 was hij kort op de chr. school te Nieuwedorp
bij Goes. Op 12-jarigen leeftijd kwam hij door Buddings bemoeiingen op de chr.
kostschool van den hr. Hasselman te Emmichhoven bij Gorkum. Vandaar ging hij
naar het gymnasium te Nijmegen en vervolgens naar dat te Zetten. Hoewel de
gymnasiale studie door allerlei evangelisatiewerk werd afgebroken en Ds. Budding
hem zijn steun onttrok, kon hij toch het admissie-examen voor de hoogeschool
afleggen (20 Jan. 1866). Na te Leiden en Utrecht te hebben gestudeerd, deed hij
18 Aug. 1870 zijn proponentsexamen. Zijn eerste gemeente was Leksmond, waar
hij 18 Dec. 1870 door Ds. J. Drost te Leiden, die hem voor de studie gesteund had,
werd bevestigd. Kort te voren (2 Nov. 1870) was hij in het huwelijk getreden met
J o h a n n a M a r i a L a u r e n t i a v a n A s p e r e n V e r v e n n e , dochter van
een apotheker te Goes. Te Leksmond toonde de Jonge zich aanstonds in zijne
kracht, zoodat er leven en opgewektheid kwam. Hij begon daar de uitgave van het
Christelijk Volksblad. Toen 9 April 1873 Ds. van Maasdijk te Brussel als voorganger
van de vlaamsch-hollandsch-evangelische Kerk overleed werd de Jonge tot zijn
opvolger gekozen. Hij werd begin Mei 1874 door Ds. Drost in zijn nieuwen werkkring
ingeleid. Getroffen door de geestelijke ellende, waarin Vlaanderen neerlag, zag hij
de noodzakelijkheid in van een vlaamsche opleidingsschool voor evangelisten. Deze
arbeid, in 1875 begonnen moest hij in 1886 opgeven. In 1878 richtte hij in het huis
van F. Chrispeels een christelijken boekhandel op, die een menigte bijbels en chr.
lectuur onder de vlaamsche bevolking bracht. De evangelisatie-arbeid van Engeland
uit op de brusselsche wereldtentoonstelling in 1880 gaf den stoot tot de
stadsevangelisatie, waaraan de Jonge al zijn krachten heeft gegeven. In Brussels
voorsteden Etterbeek, Laeken en Ander-
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lecht predikte hij avond op avond in lokaal of tent voor honderden het evangelie.
De toenemende omvang van het evangelisatiewerk deed hem besluiten zijn ambt
als predikant 31 Dec. 1886 neer te leggen. In hetzelfde jaar opende hij een eigen
evangelisatiedrukkerij, die van groote beteekenis werd voor zijn arbeid. Zonder
groote kosten werd nu christelijke lectuur van allerlei aard naar de behoeften van
de vlaamsche bevolking ter perse gelegd. Duizenden traktaten, aldaar gedrukt,
werden door de Jonge en de oud-leerlingen der opleidingsschool onder de
brusselsche bevolking verspreid. Van 1886-1898 verschenen van de hand van de
Jonge zestig verschillende geïllustreerde traktaten, die te zamen een oplage van
650.000 exemplaren hebben gehad. In 1887 opende hij een klein ziekenhuis, dat
het volgend jaar vergroot werd en plaats bood voor 20 patiënten. Juni 1893 vestigde
hij zich metterwoon te Utrecht. In 1895 bereidde hij in ons vaderland de komst voor
van den kaapschen prediker Andrew Murray, van wiens optreden hij veel verwachtte.
28 Febr. 1896 ontving hij de benoeming tot ‘godsdienstleeraar in de gevangenissen
te Utrecht’. Ook te Utrecht bleef hij zich wijden aan den arbeid te Brussel door woord
en pen. Als redacteur van de Blijde Boodschap die in 1891 tot stand kwam en het
Christelijk Volksblad sprak hij wekelijks tot duizenden. Den christelijken arbeid onder
de militairen in N. O.-Indië steunde hij met woord en daad. Een korte ziekte sleepte
hem ten grave. De Jonge was evangelist in merg en been; zijn werkkracht was
groot; hij had organiseerend talent, een vaardige pen en buitengewone spreekgaven.
Duizenden hebben den bezielenden invloed, die van hem uitging, ondergaan. Vooral
door het weekblad Blijde Boodschap voor Nederland is de naam van de Jonge
bekend en bemind geworden onder de hollandsch sprekende Christenen, ook in
Oost-Indië, in N.-Amerika en Zuid-Afrika.
Zijn voornaamste geschriften zijn: het Heilig Evangelie van Lukas in het Vlaamsch
en Fransch (1883); het Heilig Evangelie en de Werken der Apostelen (1884); het
Heilig Evangelie, vier Evangeliën met de Werken der Apostelen (1888), welk laatste
vertaling reeds in 1889 een 2de, in 1895 een 3de, en in 1897 een 4de uitgave
beleefde); het Nieuwe Testament van onzen Heer Jezus Christus (1890); Blijde
Boodschap voor Vlaamsch België, een weekblad dat verscheen in 1886; Vlaamsche
Catechismus of onderwijzing in de Chr. Leering (2de uitgave 1892); Was Luther
een man Gods of een keiier? (1883), dat ook onder anderen titel verscheidene
uitgaven beleefde; De tegenwoordige en de toekomende eeuw, uit het fransch
(1890). Hij bewerkte uit het engelsch J.A. S e i s s , de komende Christus (1890),
redigeerde de Morgenster, tijdschrift gewijd aan het onderzoek der profetische
schriften (1895), vertaalde de toespraken van A n d r e w M u r r a y en schreef vele
kinderverhalen en allerlei zendingslectuur. Bijna al deze werken verschenen ter
evangelisatiedrukkerij te Brussel.
Zie: J.J.P. V a l e t o n J r ., N. de Jonge in zijn Leven en Werken, met portret
(Brussel 1899).
Wumkes

[Jonge van Ellemeet, Jhr. Mr. Willem Cornelis Mary de]
JONGE VAN ELLEMEET (Jhr. Mr. Willem Cornelis Mary d e ), 5 Mei 1811 te 's
Gravenhage uit een oud aanzienlijk zeeuwsch geslacht geb. en 1 Juli 1888 op den
huize ‘Overduin’ onder Oostkapelle overl. Hij was het eenige kind van M a r i n u s
d e J o n g e , raad te Zierikzee en baljuw van St. Maartensdijk, en M a r i a W i l -
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h e l m i n a S u s a n n a v a n O u t h o o r n . De ambachtsheerlijkheid E l l e m e e t
was in 1765 door zijn grootvader W i l l e m d e J o n g e aangekocht uit de
nalatenschap van een verwante familie. Reeds in 1824 wees geworden, ontving de
13-jarige knaap onder toezicht van het echtpaar jhr. Mr. Marinus Willem de Jonge
van Campensnieuwland, later minister van justitie, en Magdalena Maria Evertsen
zijn opvoeding op het bekende instituut van Dr. P. de Raadt, met wien hij des zomers
veelal reizen ging. In 1829 werd hij jur. student te Utrecht. In 1830-31 trok hij met
de vrijwillige jagerscompagnie te velde, bezocht de volgende jaren Zwitserland,
Italië, Frankrijk en Schotland en promoveerde 28 Sept. 1839 tot dr. in de beide
rechten op een diss. de Minore aetate, noxiam et poenam vel tollente vel minuente.
Kort na zijn promotie (7 Oct. 1839) trad de Jonge van Ellemeet in 't huwelijk met
zijne nicht W i l h e l m i n e C e c i l i a P e t r o n e l l a d e J o n g e te Middelburg,
met wie hij op het door hem zelf aangelegde landgoed ‘Overduin’, bij Domburg, 40
jaren een gelukkig leven leidde. Op het prachtige ‘Overduin’ heeft de Jonge bijna
50 jaren (zijne vrouw overleed 23 Juni 1879) als een hoog beschaafd edelman
geleefd, niet in stille rust, maar steeds ijverig werkzaam op gebied van wetenschap
en kunst, staats- en volksbelangen. Hij was burgemeester van Oostkapelle, lid der
Gedeputeerde Staten van Zeeland en lid der Eerste Kamer (1849-53). Verder
bekleedde hij er de betrekking van raad in de directie van het dijksbestuur van
Walcheren, majoor-commandant van het 1e bataljon der rustende schutterij in
Zeeland, voorzitter van de provinciale commissie voor onderwijs aldaar, bestuurslid
van het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen, ouderling bij de ned. herv.
Gem. te Oostkapelle en afgevaardigde naar het prov. kerkbestuur van Zeeland.
Waar iets goeds of nuttigs te verrichten viel, volksbelangen bevorderd werden, hulde
gebracht aan wetenschap of kunst, daar vond men de Jonge van Ellemeet bereid
tot steun met milde hand. Op Overduin ontving hij 6 Sept. 1872 de leden van het
12e Ned. Taal- en Letterk. Congres, waarvan de Jonge toen voorzitter was. Een
der ruimste zalen van het huis was ingericht voor bibliotheek. Reeds als student
was de Jonge n.l. begonnen om belangrijke werken over wetenschap en kunst
bijeen te brengen, en later werden geen kosten ontzien om die verzameling te
verrijken. Het middelpunt der boekerij was het ‘Museum Catsianum’, waaraan de
eigenaar meer dan 50 jaren zijne zorgen heeft besteed. In 1887, dus kort vóór zijn
dood, werd deze kostbare verzameling werken van en over Cats door hem aan de
Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden ten geschenke gegeven. Niet minder beroemd
dan het ‘Museum Catsianum’ was op den huize Overduin de verzameling van meer
dan 900 aquarellen. De prachtige verzameling agaven van het landgoed, met een
aantal werken op deze plantensoort betrekking hebbende, werd door den eigenaar
aan de rotterdamsche diergaarde geschonken (1875).
Tot de nagelaten geschriften van de Jonge behoort: Het leven van den Pruisischen
generaal en agavenkweeker Von Jacoby (1874; niet in den handel). Voorts gaf hij
als handschrift gedrukt uit de beschrijving van het Museum Catsianum (1870), welk
geschrift in 1872 den leden van het 12e Ned. Taal- en Letterk. Congres als een
herinnering aan hun bezoek op ‘Overduin’ werd aangeboden (2e druk 's Gravenh.
1887). Over de beteekenis van deze zeldzame collectie
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zie men L.D. P e t i t in Leidsch Dagblad v. 8 Nov. 1887 en J.G. F r e d e r i k s in
Oud-Holland VII (1889) 169.
Zie: Levensber. Letterk. 1889, 57; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen (1890)
in voce, en Middelb. Cour. v. 3 Juli 1888.
Zuidema

[Jongeneel, Cornelis]
JONGENEEL (Cornelis). Onder dezen naam vermelden wij C o r n e l i s
C o r n e l i s z . d e n O u d e (1) en C o r n e l i s C o r n e l i s z . d e n J o n g e (2).
De eerste werd waarschijnlijk in de 2e helft der 16e eeuw geb., overl. te Rotterdam
15 Febr. 1632. Zijn geboorteplaats en ouders zijn onbekend. In 1594 werd hij te
Rotterdam benoemd tot Heiligegeestmeester, in 1599 werd hij schepen, van
1602-1631 was hij lid van de vroedschap en tusschen 1615 en 1629 herhaaldelijk
burgemeester. Ook kunnen wij nog vermelden, dat hij van 1605-1608 en van
1619-1622 lid van het college der admiraliteit op de Maas was en in 1621 behoorde
tot de directeuren, door de vroedschap gekozen om het noodige kapitaal bijeen te
brengen voor de W.-I.C., welke directeuren daarna tevens als eerste bewindhebbers
hebben gefungeerd. Hij behoorde tot de leiders der contra-remonstranten en stelde
in Mei 1618 zelfs een pakhuis voor hunne godsdienstoefeningen beschikbaar.
Cornelis (2), zijn zoon, te Rotterdam geboren waarschijnlijk in het laatste kwartaal
der 16e eeuw, overl. aldaar 17 Maart 1640, treffen wij sinds 1612 in stedelijke
regeeringscolleges aan. In 1618 werd hij schepen, 15 Maart 1632 werd hij in de
plaats van zijn vader vroedschapslid, wat hij tot zijn dood gebleven is; in 1638 en
1639 was hij burgemeester. In eerste huwelijk was hij getrouwd met N e e l t j e
J a n s , die 21 Oct. 1619 stierf; 19 Nov. 1623 hertrouwde hij met J a c o m y n e
J a c o b s d r . v a n d e r D u s s e n van Delft en hij wordt dan genoemd controleur
van de convooien en licenten.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Jongh, Albertus de]
JONGH (Albertus d e ), conrector van het gymnasium te Utrecht, waar hij 15 Juni
1889 overleed. Geb. 10 Aug. 1809 te Nijmegen, waar zijn vader M a r t i n u s
A d r i a n u s d e J. destijds predikant was (zijn moeder heette T i t i a R i n i a v a n
N a u t a ), ontving hij zijn opleiding voor de academie op het Erasmiaansch
gymnasium te Rotterdam, waarheen zijn vader later beroepen was, en werd in 1827
te Utrecht als theol. student ingeschreven. Hij veranderde echter van studie en
promoveerde in 1833 summa cum laude tot lit. hum. dr. op een dissertatie: de
Herodoti philosophia. Middelerwijl had de Jongh in 1831 den Tiendaagschen
veldtocht meegemaakt, dien hij later in studenten-almanakken en elders in zoo
menig gloedvolle bijdrage in proza of poezie heeft herdacht. Na zijn promotie al
spoedig tot rector te Enkhuizen benoemd, verwisselde hij deze betrekking in 1839
met die van praeceptor aan het gymnasium te Utrecht, waarvan hij in 1869 conrector
werd. Hij was te Enkhuizen in het huwelijk getreden met J a n s j e v a n
O o s t e r w i j k , die hem echter reeds na korten tijd door den dood ontviel. Eigen
kinderen had hij niet, maar bij het overlijden van zijn vriend P.J. C o s t e r u s , destijds
rector te Sneek, nam hij als voogd over diens kinderen deze edelmoedig tot zich
(1862).
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Van zijn geschriften noemen we: A e s c h y l i Choephorae, cum interpretatione
Latina et annotationibus (1856) en P i n d a r i Carmina Olympica, cum annot. crit.,
interpret. Lat. et Comment. (1865). Verder het Epitaphium Gerardi Dornseiffen
(1858), een Toespraak bij het graf van Jacob Gerard van Nes, curator der
Utrechtsche hoogeschool (1859) en
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een Levensschets van P.J. Costerus (1863; zoowel in de Levensber. Letterk. als
afzonderlijk uitgegeven).
Zuidema

[Jongh, Henricus de]
JONGH (Henricus d e ), geb. te Waalre in Sept. 1701, overl. te Oirschot 6 Maart
1770, zoon van Ds. A n d r i e s en van J a c o b a V l i e t h o o r n . Als kandidaat
bevest. tot adjunct te Leende 20 Juli 1727, tot predikant te Oerle, Zeelst en Wintelre
24 April 1729, te Oirschot 31 Januari 1751, heeft hij daar tot zijn dood gestaan. Hij
was gehuwd met E. S i l l e .
Hij is de bewerker van een veel geprezen, thans uiterst zeldzaam boekje, getiteld:
Naamlijst der Predikanten, die in de Gemeenten, behorende onder de IX Classen
van het Geld. Synode, zedert de Hervorming der kerken tot de jaare 1750 het H.
Evang. bediend hebben ... (Leiden 1750). Bovendien verscheen van hem: Vervolg
van M. S o e r m a n s , Kerkelijk Register der Predikanten van alle de Classen,
gehorende onder het Synodus van Zuid-Holland, die zedert den Jare 1702 tot dit
lopende jaar 1765 door een wettige Beroepinge ingekomen of gestorven zijn ...
(Amst. 1765). Dit laatste boekje is mede zeldzaam, doch niet zoo gezocht als het
eerste, daar alle bizonderheden daarin voorkomende, ook te vinden zijn in het
Kerkel. Register van J.H. B r a n s , dat tot 1802 is bijgewerkt, - en de gegevens
betreffende de predikanten onvollediger zijn.
Regt

[Jongh, Wollebrandt Geleijnsz. de]
JONGH (Wollebrandt Geleijnsz. d e ), te Alkmaar geb. 8 Jan. 1594, overl. 28 Jan.
1674, zoon van G e l e y n J a n s z . en A n n e t g e n J a n s (J a n
O l l e b r a n t s d r .?). Volgens eene plaatselijke overlevering zou deze, van levendigen
aard maar voor de snijderstafel bestemd, omstreeks 1610, des nachts het weeshuis,
door zich in een gracht te laten afzakken en deze over te zwemmen, ontvlucht, in
zeedienst gegaan en in Indië tot aanzienlijk vermogen gekomen zijn en verder in
zijne geboortestad als een groot heer hebben geleefd. Mej. T o u s s a i n t heeft naar
aanleiding dezer overlevering in Sept. 1850 eene novelle geschreven, getiteld: De
Alkmaarsche Wees. De Jongh is echter niet 30 en meer jaren vreemd aan Alkmaar
gebleven: hij vertoefde er tusschen zijne reizen meermalen, verkeerde er in gezeten
familiën en correspondeerde steeds met zijn vriend, eerst voogd daarna gemachtigde,
C o r n e l i s J a n s z . B a e r t , notaris geworden in 1608 en in 1640, zijn tweede
thesauriersjaar, overleden, die in 1608 gehuwd was met M a r i t g e , dochter van
den deurwaarder W i l l e m M o l e n v l i e t . Ja, hij koesterde groote genegenheid
voor hunne dochter A l e w i j n t j e , die hem gedurende zijne uitlandigheid ontvrijd
werd door een jonger gezel, Mr. C o r n e l i s R i j p , en met dezen in Oct. 1639
huwde. Na het overlijden van A e f O l b r a n t s d ., wed. van J a n C o r n e l i s
P o s c h , bestemoei van de broeders J a n , ‘O l l e b r a n d t ’ en J o c h e m
G e l e y n s z ., brachten de door haar benoemde executeurs-testamentair en voogden
der weezen, J a n P i e t e r s z . S c h a g e n en P a u l u s C o r n e l i s z . R i j p , 21
Dec. 1611 de erfenis der broeders ter weeskamer. Maken nu deze erfenis en
Wollebrandts connectiën het onwaarschijnlijk, dat hij in het burgerweeshuis zou zijn
opgenomen? Men vergete niet, dat er, behalve een burger-, een armenweeshuis
bestond en het verblijf in het eerste geene vernedering mocht heeten, dat meermalen
in weeshuizen verpleegden eigenkapitaaltjes bezitten, en dat de Jongh hooger
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meer dan 25 jaren de O.-I. Compagnie in allerlei betrek-
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kingen gediend als koopman, raad, opperkoopman, vloot-commandeur, directeur
van den handel in Perzië. Zoo vinden wij hem achtereenvolgens op Sambat (1619),
te Cabouwe, Suratte, Berampoer, Brootcha, Suratte, Gamron, Martapoera,
Banjermassin, Suratte, Ammadabath, Agra, Gamron, Ispahan. 24 Dec. 1634 als
opperkoopman en commandeur van 6 schepen uit Texel gezeild, werd hij na
aankomst te Batavia gedurende 4 maanden door den gouv.-gen. als raad in den
Raad van Justitie gebruikt, ‘een moeielijk en zwaar ambt’ voor hem. In December
1641 werd hij, op zijne weigering om den schipper en de lading van een, bij gebreke
van een paspoort, opgebracht maar weder vrijgelaten arabisch scheepje, inhoudende
13 hengsten voor den vorst van Vesiapour, aan den sultan van Gamron uit te leveren,
door eene bende gewapenden met geweld en mishandeling uit het compagniehuis
gehaald en 3 uren gevangen gehouden, terwijl de roof, welke hij getracht had te
verhinderen, werd gepleegd. Erger wedervoer hem in 1643. Toen hij, na zijne zaken
als directeur van den handel aan zijn opvolger Karel Constant overgedragen te
hebben, 15 Mei met het jacht ‘de Paeuw’, geladen met zijde en zijne particuliere
bezittingen, vergezeld van nog een schip, vertrokken was, werd in de Indische Zee
door een hevigen storm zijn schip lek en ging het andere verloren; na gehouden
scheepsraad werd een toevlucht in de baai van Goa gezocht en 15 Juni voor de
stad gekomen, werd al spoedig op het vaartuig beslag gelegd en het personeel in
gevangenschap gesteld, eenigen tijd in een vochtig gebouw, waardoor 8 man
overleden, terwijl de Jongh het voedsel voor al de schepelingen had te betalen. 18
Aug. verscheen een eskader onder Claes Cornelisz. Block voor Goa, waarop
onderhandelingen aanvingen met het gevolg, dat de J. eerst 17 Dec. met een deel
zijner goederen aan boord der ‘Amboina’ de stad verliet. In 1645 aanvaardde hij
zijne vorige betrekking weder in Perzië, als hoedanig hij de door eene aardbeving
ingestorte loge te Gamron in 1646 deed herbouwen. In October 1647 te Batavia
o

teruggekeerd, werd hem ult . November, op zijn verzoek om verhooging zijner
maandgelden en uit overweging zijner verdiensten, ƒ 180 's maands toegekend
sedert 14 Juni 1640 en ƒ 200 sedert 14 Juni 1643, en hij vereerd met den titel van
extra-ordinaris raad van Indië, en hem, wijl hij genegen was naar het vaderland te
vertrekken, het commando over de aanstaande retourvloot opgedragen. 31 Dec.
teekende zijn stadgenoot de gouv.-gen. van der Lijn daartoe den lastbrief, en 7 Aug.
van het volgende jaar had hij de voldoening de 12 geladen schepen, waarin ook
aan de Kaap de Goede Hoop de goederen uit het verongelukte schip ‘Haerlem’
waren geborgen, behouden in Holland te brengen. De Kamer van Zeventienen was
over zijn beleid zoo voldaan, dat zij 28 Sept. besloot hem een gouden ketting (met
eerepenning) ter waarde van ƒ 600 te vereeren, eene onderscheiding welke van
1625 tot 1677 slechts viermaal is verleend.
T a v e r n i e r schrijft d.J. wreedheid en blooheid toe, noemt hem ‘een grote
plompaart’ en zegt, dat hij zijn naam niet kon schrijven; doch v. Q u e l l e n b u r g h
toont in zijn Vindiciae Batavicae aan, dat T. zich aan ondankbaarheid,
kwaadaardigheid en laster schuldig maakte. Na zijne tehuiskomst vestigde d.J. zich
te Alkmaar, waar hij als een vermogend man leefde: hij kocht zich een goed huis,
een pleiziertuin buiten de Kennemerpoort, eene boereplaats in de Heerhugowaard,
landerijen in de Bergermeer
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en te Zuidscharwoude. Al kreeg hij er deftige vrienden, zooals den oud-gouv.-gen.
van der Lijn, hij kwam niet in de regeering, vermoedelijk omdat zijne bloedverwanten
lieden van geringen stand waren; wel was hij gedurende 1653, 54 en 56 weesvader
en gedurende 1666-68 weesmeester. Hij overleed 28 Januari 1674 en werd begraven
in de Groote Kerk, waarin zijn wapen opgehangen en ook op zijn grafzerk gebeiteld
werd, een klimmende vos vertoonende, misschien ontleend aan den naam van het
schip, waarmede hij in 1619 zijn eerste reis als koopman had gedaan. Bij zijn
besloten testament van 18 December 1673 vermaakte hij aan de kinderen en
kleinkinderen van zijn overleden broeder J o c h e m , aan zijn administrateur, zijne
bedienden, het burgerweeshuis, de gereformeerde gemeente en hare diaconie en
zijne 3 executeurs-testamentair jaarlijksche uit-keeringen, en droeg hij zijnen
executeurs op om behoeftige leden der familie te steunen, maar zoo mogelijk een
kapitaal van ƒ 70000 bijeen te houden gedurende 150 jaren, het daarna te verdeelen
⅝ onder zijns broeders nazaten en ⅜ onder de genoemde instellingen. Bij de
eindrekening, in Nov. 1824 geschied, bedroeg het door de veepest, geforceerde
geldheffingen en de tieroeering geleden hebbend kapitaal slechts ƒ 18,314,73,
waarvan nog ƒ 1578,09 afging voor de kosten van scheiding.
Het Burgerweeshuis bezit zijn in 1664 door Caesar van Everdingen geschilderd
portret en het Stedelijk Museum eene beeltenis door denzelfden meester, geschilderd
in 1648 ten voeten uit, in rijk gewaad, omhangen met de gouden keten (de medaille
berust thans in het Kon. Penningkabinet) en overhuifd van een door een neger
gedragen pajong. Naar eene teekening van M.J. Stucki is dit schilderstuk
weergegeven als gesteendrukt titelvignet van De Alkmaarsche Wees en andere
novellen (1854). Naast genoemd schilderstuk hangt een ander, de retourvloot
voorstellende.
Zie: Arrestatie van de Pauw te Goa, 1643, in Navorscher IX (1859) 389 e.v.;
T a v e r n i e r s Reizen, vert. door G l a s e m a k e r (1682) III, 235-238, 243;
B r u i n v i s , Beschrijving der Schilderijen enz. in het Burgerweeshuis te Alkmaar
(1870); P.A. L e u p e , Reis van den opperkoopman W. Gz. de Jongh van Soeratte
naar Agra 1636-1637, in Tijdschr. Aardrijksk. Genootschap VI. (1882) 58. Zie over
d.J.'s perzisch handels-archief A. H o t z in hetzelfde tijdschrift, 2e serie XXIV (1907)
289.
Bruinvis

[Jonghe, Cornelis de]
JONGHE (Cornelis d e ), dominicaan, geboortig van Dongen, ontving het ordekleed
te Antwerpen 31 Juli 1662. Na volbrachte studie wijdde hij zich met onvermoeiden
ijver aan de zielzorg. De roep van heiligheid, welke van hem uitging, trok lieden van
alle streken tot hem. Vooral ijverde hij voor de godsvrucht van den Rozenkrans en
nam o.a. in 1682 te Kortrijk duizenden leden in de broederschap op. Hij ondernam
eene reis naar Rome, bezocht verschillende bedevaartsplaatsen in Italië en overleed
te Taormina op Sicilië, bij allen door zijn vroom afsterven de gedachtenis van een
heilige nalatend.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 246.
G.A. Meijer

[Joosten, Henricus]
JOOSTEN (Henricus), dominicaan, volgens zijn kloosternaam: A l p h o n s u s
M a r i a . Geboren te Nijmegen 1 Dec. 1837, overl. 18 Dec. 1896; zijne ouders waren:
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H e n r i c u s J o o s t e n en P e t r o n e l l a L i e b e t o n . 14 Nov. 1857 ontving hij
het ordekleed in het klooster te Langenboom bij Mil, en 10 Aug. 1863 werd hij te
Utrecht
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priester gewijd. Reeds in 1864 werd hem het onderwijs in de wijsbegeerte in het
studiehuis der orde te Huissen opgedragen, in 1868 het onderricht in de theologie.
Van 1872 tot 1875 bekleedde hij het prioraat te Huissen, toen hij zich inscheepte
voor de missie van Curaçao. Negen jaar was hij hier met ijver werkzaam geweest,
toen hij naar het vaderland terugkeerde en tot prior werd gekozen van het klooster
te Nijmegen. Bij den dood van mgr. Reijnen, apostolisch vicarius van Curaçao, viel
de keus van een opvolger op P. Joosten, die volkomen van den toestand der kolonie
op de hoogte en bovendien bij allen zeer gezien was. 8 Dec. 1887 werd hij te Utrecht
tot bisschop gewijd met den titel van bisschop van Marciana. In het verre Westen
was de kerkvoogd door zijn zacht, beminnelijk karakter, gepaard aan een
hoogepriesterlijken adel, door allen als een vader geëerd en bemind; en algemeen
was de droefheid, toen hij tot herstel van zijn gezondheid naar het vaderland moest
terugkeeren. Dat herstel mocht hij, ondanks alle menschelijke hulp, niet vinden,
want voor zijne kwaal, de meest gevreesde onder de tropen, bestaat geene artsenij.
Met held-haftig geduld en volkomen onderwerping doorstond hij het langdurige
martelaarschap der melaatschheid, waarvan de dood hem verloste.
G.A. Meijer

[Jorritsma, Theodoor Anton]
JORRITSMA (Theodoor Anton), geb. te Sneek in 1793, overl. te 's Gravenhage 16
Dec. 1873. Op 24 Oct. 1814 werd hij te Leiden ingeschreven als student in de
geneeskunde, terwijl hij toen reeds verkeerde in zijn 3de studiejaar. Na verdediging
van een proefschrift, getiteld Varii argumenti positiones, werd hij op 1 Juli 1816
bevorderd tot doctor in de geneeskunde, terwijl hij in Maart 1817 den graad van
doctor in de verloskunde verwierf. Hij vestigde zich te Hoorn, waar hij niet alleen
praktisch werkzaam was, maar ook op wetenschappelijk gebied bijdragen leverde
en eene voorname plaats innam onder de leden van het genootschap o.d.z. ‘Vis
Unita Fortior’, dat de beoefening van de geneeskunde in haar geheelen omvang
ten doel had. Ook in het buitenland werd zijn arbeid gewaardeerd, getuige zijne
benoeming (1 Oct. 1828) tot lid van het genootschap van Schoone Kunsten en
Wetenschappen in het Departement du Var te Toulon, als ‘bekend bij de
geneeskundigen door verschillende genees- en verloskundige bijdragen, maar
vooral door deszelfs waarnemingen met de Boechoe (Diosm. cren.) op welk
voortreffelijk geneesmiddel gemelde geneesheer het eerst de aandacht der fransche
zoowel als die der nederlandsche geneeskundigen heeft gevestigd’ (Alg. Konst- en
Letterbode 1828, II, 322).
In Juni 1858 legde hij de praktijk neer en vertrok uit Hoorn naar 's Gravenhage.
Als mederedacteur van het Tijds. v. genees-, heel-, verlos-, schei- en natuurkundige
wetenschappen uitgeg. d.h. Genoots. o.d.z. Vis Unita Fortior te Hoorn leverde hij
verschillende verhandelingen, t.w. Waarneming eener tweeling-verlossing bij welke
eene der vruchten in eenen afzonderlijken zak der baarmoeder besloten was, dl. I,
st. 1, 44; Verklaring van de geneeskundige leer van Broussais uit den Rec. des
Sciences Médic. (met J.S. S w a a n , Ibid. st. 2, 121; st. 3, 117; Geneeskundige
waarnemingen gedaan met de Sulphas Morphinae, Ibid. st. 7, 60; Waarneming
eener toevloed van bloed naar den onderbuik met bloedbraking en bloed-ontlasting,
Ibid. 76; Waarneming eener verstorven lies- en zakbreuk, Ibid. dl. II, st. 1, 85; Over
het therapeutisch gebruik van de azijnzure morphine
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in verschillende ziekten, overg. uit het Arch. f. medizin. Erfahrung v. H o r n , 1824.
(met J.S. S w a a n ) Ibid. 114; J.R.L. von Kirckhoff, Iets over de oogontsteking, die
bij het Nederlandsche leger geheerscht heeft, uit het fransch met J.S. S w a a n
(Hoorn 1835); Beknopt verslag van de ziekten, welke te Hoorn zoowel als te Sneek
zijn waargenomen (Amst. 1827); G i r a r d , Waarnemingen omtrent de geneesk.
eigenschappen v.d. geest van Ammoniakzout .... bij beschonkenen. Uit het fransch
vert. (Amst. 1829); Waarneming eener tweeling-bevruchting van verschillende
ontwikkeling en daaruit afgeleid onderzoek .... van de mogelijkheid der
overbevruchting (Utrecht 1870); De beoordeeling van de .... pleitrede van J.W.E.
de Man in het Tijdschr. t.b.d. physiologie, genees- en heelkunde toegelicht (Amst.
1830); Een woord .... vooral ook aan de gemeente-besturen in Nederland bij het
heerschen van den Aziat. braakloop (Hoorn 1832).
Zijn portret is door M. Bos op steen geteekend.
Simon Thomas

[Juliaco, Wilhelmus de of Willem van Gulik]
JULIACO (Wilhelmus d e ) of W i l l e m v a n G u l i k , abt van Kloosterrade (Rolduc)
te Kerkrade, Limburg. Onbekend is het jaar zijner aanstelling evenals dat van zijn
dood. Hij komt voor in de lijst der abten na Tilmannus, welke in 1343 nog in leven
was en vóór Cono de Ruve, die in 1354 reeds genoemd wordt.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg van S.P. E r n s t (Luik 1852) 90.
Goossens

[Julius, Christiaan Frederik]
JULIUS (Christiaan Frederik), hoofdonderwijzer eener stadstusschenschool te
Amsterdam, geb. 8 Mei 1798 en overl. 24 Aug. 1856. Zijn vader was scheepsdokter
ter koopvaardij, had nog een tweeden zoon, Willem (1) (kol. 646) en een dochter
en overleed te Kaapstad. Met P. B e s t en H. H e m k e s richtte C.F. Julius in 1844
het bekende onderwijsweekblad de Wekker op en schreef o.a. met eerstgenoemde
een destijds veel gebruikt leesboek voor de lagere school: Oom Willem en zijne
vriendjes (1842). Met J a c . A c q u o y , P. B e s t en D.W. B o s c h D z . behoorde
hij in 1848 tot de oprichters van de ‘Onderwijzers-Spaarbank’, die thans nog bestaat
als een der nuttige instellingen van het N.O.G. Van genoemd jaar tot 1851 was J.
een der directeuren van die spaarbank.
Zuidema

[Julius, Victor August]
JULIUS (Victor August), geb. 11 Mei 1851 te Utrecht, overl. aldaar 1 Mei 1902,
jongste zoon van den volgende, bezocht het gymnasium in zijn geboortestad sedert
1863, werd in 1867 student en promoveerde er 24 Jan. 1873 op een dissertatie: De
leer der quaternions in hare toepassing op de leer van den circulairen hodograaf.
Ondanks zwakke gezondheid had hij snel en degelijk gestudeerd, en toonde hij
zeldzaam vroeg zelfstandigheid in denken en handelen. Reeds als student gaf hij
eenigen tijd les aan het gymnasium te Utrecht, en nog vóór zijn promotie was hij
benoemd tot leeraar aan de H.B.S. te Roermond, welke betrekking hij vervulde van
1872 tot 1877. Na vervolgens gedurende negen jaren burgerleeraar aan de
Koninklijke Militaire Akademie te Breda te zijn geweest (1877-1886) en twee jaren
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leeraar aan de H.B.S. te Delft, werd hij gekozen tot opvolger van Buys Ballot (I kol.
233) als hoogleeraar in de proefondervindelijke natuurkunde te Utrecht; 21 Sept.
1888 aanvaardde hij dat ambt met het uitspreken eener rede: Over Wetten en
Hypothesen op het gebied der Natuurkunde. Voorkeur voor de meer wiskundige
studierichting deed hem in 1896 besluiten, gevolg
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te geven aan het aanzoek om dezen leerstoel te verwisselen tegen dien voor
mathematische physica en theoretische mechanica. Ook met het oog op zijn gestel,
waarvoor de vermoeienissen van het laboratorium-leven ongunstig waren, was deze
verandering gewenscht.
Julius behoorde tot degenen, die in de eerste plaats behoefte hebben aan groote
klaarheid om zich heen; aan helderheid in den gewonen omgang, duidelijkheid in
maatschappelijke verhoudingen, scherpte bij de behandeling van wetenschappelijke
vraagstukken. Een aaneengesloten theorie, een goed geordend stelsel van kennis
of van maatschappelijken samenhang, stond bij hem zeer hoog aangeschreven.
Vandaar zijn voortdurend streven - dat reeds sedert zijn studententijd sterk op den
voorgrond trad - om, zooals hij het zelf uitdrukte, ‘steenen des aanstoots weg te
nemen’, om uit bestaande theorieën alles te verwijderen wat naar dubbelzinnigheid
of vaagheid zweemde; het licht van den logischen samenhang mocht door geen
schaduw worden onderbroken. Zin voor bespiegelend wijsgeerige beschouwingen,
voor kritiek der kenbronnen, bezat hij in hooge mate; hij besteedde groote zorg aan
het vaststellen van de grondslagen, waarop het natuurwetenschappelijk denken
zoo doelmatig mogelijk kon worden opgebouwd. In vele zijner geschriften straalt dit
streven door, en zijn voortreffelijk onderwijs werd er door gekenmerkt. Zeer kwam
hem daarbij tevens te stade zijn meesterschap over de taal. Vaak werd zijn advies
gevraagd, op velerlei gebied. Zijn zaakrijke rapporten, heldere adviezen, zijne
voordrachten in wetenschappelijke kringen, in den Volksbond en elders, zoo schoon
door eenvoud en boeiend door logisch verband, misten zelden de gewenschte
uitwerking. Ook het voor de vuist gesproken woord vloeide bij hem uiterst
gemakkelijk, zonder rhetorische wendingen, recht op het doel af. Dat vermogen om
bij de behandeling eener kwestie de hoofdlijnen krachtig te teekenen, gaf aan zijn
optreden in vergaderingen en tegenover studenten een groote autoriteit. Hij was
een invloedrijk man.
Buiten zijn ambtelijken werkkring heeft Julius zich nuttig gemaakt o.a. als curator
van het gymnasium en als lid van het hoofdbestuur en voorzitter der Afdeeling
Utrecht van den Volksbond tegen Drankmisbruik. Sedert 1897 was hij lid van de
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. In 1879 trad hij in het huwelijk met
J o s i n e G e p k e d e K o c k , geb. te Utrecht, en aldaar overleden in 1898. Zij
schonk hem twee dochters (J e a n n e t t e E l i s a b e t h 1881, en J o s i n e G e p k e
1883) en een zoon (M a t t h i a s W i l l e m 1885).
Geschriften: Dr. P.D. Chantepie de la Saussaye contra Darwin in Vox Studiosorum
VII (1871) 233; Een Volksgeloof (1872?); On Time in Nature XVI (1877) 122 en 420;
Beschouwingen over de grondslagen der Natuurkunde (Breda 1880). Dit is een
merkwaardig, den schrijver kenschetsend boekje, dat filosofische overwegingen en
voorstudiën bevat, welke hun toepassing vonden in het volgende werk: Leerboek
der Natuurkunde (1881/82; 2e druk 1889/91; 3e druk 1897/99), oorspronkelijk
geschreven voor de leerlingen der Militaire Akademie, maar in veel ruimer kring,
ook aan de Universiteit, gebruikt. Het munt uit door strengheid in definities en
gevolgtrekkingen en heeft een heilzamen invloed gehad op de beoefening der
natuurkunde in Nederland; Ueber das Grössenverhältniss der electrischen
Ausdehnung bei Glas und Kautschuk (samen met D.J.
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K o r t e w e g ) in Wied. Ann. XII (1881) 647; Ueber die Versuche des Herrn F. Exner
zur Theorie des Volta'schen Fundamentalversuchcs in Wied. Ann. XIII (1881) 276;
Bijdrage tot de theorie der capillaire verschijnselen in Verhand. Kon. Akad. v.
Wetensch. Amsterdam 1885; Over het drijven van voorwerpen op de oppervlakte
van een vloeistofmassa, welke soortelijk lichter is in Maandblad voor Natuurwetensch.
1887; Over de lineaire spectra der elementen, en over de dubbellijnen in de spectra
van natrium, magnesium en aluminium in Verhand. Kon. Akad. v.W. Amst. 1888;
dit werk wordt door velen voor het belangrijkste gehouden wat J. geschreven heeft;
Over de trillende beweging van een vervormden vloeistofbol in Versl. en Meded.
Kon. Akad. v.W. [3] V (1888) 139; Over Wetten en Hypothesen op het gebied der
Natuurkunde, Inaugureele rede (Utrecht 1888); Ueber die Leitungsfähigheit eines
Elektrolyten in Zeitschr. f. physik. Chemie VIII (1891) 6; Sur les ondes lumineuses
spheriques et cylindriques in Arch. néerl. XXVIII (1893) 226; Sur les fonctions de
Bessel de deuxième espèce, ibid. 221; De Natuurkunde in zondagskleed en de
Natuurkunde in huisgewaad in Verhand. Ned. Natuur- en Geneesk. Congres 1893;
Over het schieten van kwartsdraden en het gedrag van gesmolten kwarts tegenover
gepolariseerd licht in Maandbl. v. Natuurwetensch. 1894; Sur le quartz fondu et les
bandes d'interférence dans le spectre des fils de quartz in Arch. néerl. XXIX (1895)
454; Over de vraag of de maximumspanning van een damp alleen afhangt van de
temperatuur in Versl. Kon. Akad. v.W. V (1897) 295; Sur l'action subie par un
conducteur chargé dans un champ d'intensité constante in Lorentz-bundel, Arch.
néerl. V (1900) 17; Sur le mouvement absolu in Bosscha-bundel, Arch. néerl. VI
(1901) 285; De Ether, voordracht gehouden 3 April 1902 in een vacantiecursus voor
leeraren; ook vertaald in het Duitsch door G. S i e b e r t (Leipzig 1902).
Zie: J.P. v a n d e r S t o k in Utrechtsch Jaarboekje 1903, en W.H. J u l i u s in
den Utrechtschen Studenten- Almanak 1903, beide levensberichten met portret.
Een door Legner geschilderd portret bevindt zich in de Senaatskamer der Universiteit.
Julius

[Julius, Willem (1)]
JULIUS (Willem) (1), broeder van C.F. (kol. 644), geb. 1 Juli 1804 te Amsterdam
en overl. 15 Juni 1861 te Ede. Hij ontving zijn opleiding eerst aan de kweekschool
voor de zeevaart in zijn geboortestad, vervolgens aan de kweekschool voor
onderwijzers te Haarlem; was eenige jaren hulponderwijzer bij zijn zwager v a n
d e r L i e t te Antwerpen en werd toen hoofdonderwijzer van de departementale
school te Utrecht. Hij was een der weinigen, die den destijds bestaanden eersten
onderwijzersrang behaalden, en gaf te Utrecht tevens les in het Fransch en de
hollandsche vakken aan het gymnasium. Wegens ziekte moest hij in 1860 zijn
betrekking nederleggen en begaf zich toen metterwoon naar Ede (Geld.).
Zuidema

[Julius, Willem (2)]
JULIUS (Willem) (2), directeur der R.H.B. te Gouda, een der twaalf kinderen van
den voorg., 26 Oct. 1834 te Utrecht geb. en 19 Nov. 1907 ald. overl. Hij ontving zijn
opleiding eerst aan de departementale school zijner geboortestad, waarvan zijn
vader hoofdonderwijzer was, vervolgens aan het gymnasium ald. en studeerde toen
te Utrecht in de letteren en rechten. In eerstgenoemde faculteit promoveerde hij op
een dissertatie De Nicia demagogo et belli duce (1858); in laatstgenoemde legde
hij met goed gevolg het candidaats-examen af. Sedert 1859 was hij gehuwd
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met M a r i a M a r g a r e t h a D u m o n t , geb. te Utrecht. In 1858 tot waarnemend
rector aan de latijnsche school te Deventer benoemd, werd hij het volgend jaar
leeraar aan het gymnasium te Zutphen, in 1862 directeur van het Instituut Kinsbergen
te Elburg en in 1865 directeur der rijks hoogere burgerschool te Gouda, uit welke
betrekking hij in 1902 eervol ontslag verzocht. Gepensionneerd, woonde hij de
laatste jaren van zijn werkzaam leven te Utrecht, waar zijn oudste zoon, Dr. W.H.
J u l i u s , hoogleeraar was.
Zuidema

[Junius, Johannes Petri]
JUNIUS (Johannes Petri) was eerst predikant te Assendelft. In het laatst van 1630
en begin van 1631 deed hij dienst te 's Hertogenbosch als ‘predicant by leeninghe’.
Jan. 1631 in den Bosch beroepen werd hij er in Mrt. bevestigd als ‘eyghen predicant’,
maar stierf reeds 25 Dec. 1635. Omtrent hem zegt J. v a n O u d e n -
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h o v e n in Beschryvinge der Stadt ende Meyerye van 's Hertogen-Bossche (Amst.
1649) 144; ‘D. Joannes Junius was een uystekent gheleert man, die seer
geleerdelyck den Socinianen in twee Boecken ten meerderendeel gerefuteert heeft.
Anno 1636 syn tot Haerlem bij Hans Passchiers gedruckt eenige van zyn sin- en
spreuck-rijcke Predikatiën’. De genoemde geschriften zijn: Examen responsionis
Fausti Socini ad librum J. Wieki de divinitate filii et spiritus sancti en Refutatio
praelectionum theologicarum Fausti Socini Senensis (Amst. 1633); Zeven Sin ende
Spreukrijcke predicatiën enz. 2e dr. gesuyvert ende herstelt (Gorinch. 1663).
Zie het a.w. van J. v a n O u d e n h o v e n ; P a c q u o t , Mémoires II, 193;
G l a s i u s , Godgel. Nederl. in voce; M e i n d e r s m a , De Gereform. Gemeente te
's Hertogenbosch 1629-1635 (Zalt-Bommel 1909) 84.
Meindersma
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K.
[Kaldekercken, Henrick J.]
KALDEKERCKEN (Henrick J.), ‘francoysche schoolmeester te Amsterdam, wonende
op de Brestraet aen de St. Teunes Merckt’, wordt in 1633 door Cornelis van Nienrode
voor hem, die ‘den Reghel Cassiers, welcke practycke hij insonderlinge
recommandeerd aan alle Cooplieden, Boeckhouders ende Coopers, Ontfangers
ende Rentmeesters’ wenscht te leeren, aanbevolen als iemand ‘die ieder, die 't
beliefde, daer in goede onderrightinghe doen zou’. Tengnagel spreekt nog in 1668
van een Mr. H e n d r i k K a l d e k e r k , voor wiens school een bord hing, waarop
hij zelf geschilderd was, omringd door al zijn razende scholieren, met een kroon op
het hoofd en het onderschrift: het gekroonde hoofd-sweer. K. gaf uit een
Voortschriftboeck van de gemeenste en nootwendigste geschrifte, de Jonckheydt
tot leeringhe der Schryfconste, betrachtinge der Godsaligheyd ende oeffeninghe
der goede zede voorghestelt ende geschreven.
Zie: B. S t o c k m a n 's Arithmetica ed. C. v a n N i e n r o d e (Utr. 1633) in de
voorrede en M.G. T e n g n a g e l , Klucht van Frik in 't Veurhuys (Leiden 1668).
de Waard

[Kapteyn, Gerrit Jacobus]
KAPTEYN (Gerrit Jacobus), geb. 4 Juni 1812 te Bodegraven, waar zijn vader hoofd
eener lagere school was, en overl. 26 Juli 1879 te Barneveld. Hij werd zelf ook
onderwijzer en legde met goed gevolg achtereenvolgens de examens voor den
4den, 3den, 2den en 1en rang af, alles naar de wet op 't lager onderwijs van 1806.
Kapteyn was, als zoovelen van dien tijd, geheel autodidact; van een bepaalde
opleiding was in den onderwijzersstand meestal geen sprake. Zelfs bekwaamde hij
meerendeels zich zelf ook voor het candidaats-examen in de classieke letteren, dat
eveneens met goed gevolg door hem werd afgelegd, aan de hoogeschool te Leiden.
Hij was toen gevestigd te Voorschoten, waar hij van 1837-41 een bloeiende dagen kostschool had, die in laatstgenoemd jaar verplaatst werd naar Barneveld op de
Veluwe. Tal van jongelieden uit den beschaafden stand hebben aan dit gunstig
bekende instituut hun opleiding ontvangen, zoowel voor andere betrekkingen in het
maatschappelijk leven als voor het Instituut voor de Marine, de Militaire Academie
te Breda en voor de universiteit. In 1871, toen
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na de nieuwe wet op 't M.O. overal hoogere burgerscholen verrezen waren en de
gymnasiën hervormd, hief Kapteyn zijn inrichting voor onderwijs en opvoeding op,
bleef echter zijn laatste levensjaren in 't hem lief geworden Barneveld slijten. Van
zijn Oefeningen ter toepassing van de beginselen der meetkunst verscheen in 1880
nog een 5de druk. Hij had een talrijk gezin. Van zijn zoons maakten zich J.C. en W.
K a p t e y n bekend als hoogleeraren te Groningen en Utrecht.
Zuidema

[Kapteyn, Johannes]
KAPTEYN (Johannes), leeraar a.d. Theol. School te Kampen en rector van het
gereformeerde gymnasium ald., geb. 18 Juli 1862 te Sleeuwijk, waar zijn vader
predikant was, en overl. 21 Juli 1906 te Assen. Na zijn opleiding aan het stedelijk
gymnasium en de gemeentelijke universiteit te Amsterdam ontvangen te hebben,
werd hij in 1891 tot leeraar a.d. theol. school te Kampen benoemd, om daar onderwijs
te geven in de literarische vakken. Vijf jaar later, bij de oprichting van het
gereformeerde gymnasium te Kampen, werd hij tevens tot conrector dier school
aangesteld, terwijl hij in 1901 tot rector ervan benoemd werd. Een jaar later, 8 Juli
1902, promoveerde hij tot dr. in de classieke letteren op een diss. De Spartanorum
belli pacisque consiliis, tempore regni Agesilai, usque ad pacem Antalcidae. Kapteyn
was een warm voorstander van het christelijk onderwijs, van welks bestuur te
Kampen hij geruimen tijd voorzitter was. Zijn vroege dood werd algemeen betreurd.
Zuidema

[Karseboom, Frans Frederik]
KARSEBOOM (Frans Frederik), verdienstelijk rechtsgeleerde, 23 Mei 1815 te
Amsterdam geb. en 8 Aug. 1878 te Leersum gest. Zijn vader, notaris in
eerstgenoemde plaats, overleed toen Frans Fred. 14 jaar was; de weduwe ging
toen in Haarlem wonen en liet haar zoon ald. het ‘Instituut van Fransche
wetenschappen’ bezoeken, destijds aan de latijnsche scholen onder den rector
Venhuizen Peerlkamp verbonden. Later bezocht hij het gymnasium en 't athenaeum
illustre zijner geboortestad en promoveerde in 1840 op een dissertatie de Navium
detentione quae dicitur embargo. Twee jaar later werd Karseboom tot
substituut-griffier bij de arr.-rechtbank
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te Amsterdam benoemd en in 1846 tot substituutgriffier dier rechtbank. In 53 werd
hij advocaatgeneraal bij het gerechtshof van Noord Holland, in 57 advocaat-generaal
en 71 procureur-generaal bij den Hoogen Raad.
In de politiek en 't godsdienstige was hij met overtuiging der conservatieve richting
toegedaan. Zoowel in Amsterdam als in den Haag nam hij verschillende
maatschappelijke betrekkingen waar, vooral ook bij het evang. luth. kerkgenootschap.
In 1859 werd hij bij Kon. Besluit tot curator van het evang. luth. seminarium te
Amsterdam benoemd. Reeds vroeger door den Koning tot lid der commissie van
liquidatie der zaken van de voormalige wees- en momboirkamers benoemd, werd
hij in laatstgen. jaar tevens voorzitter dier hooge commissie. In 1877 vroeg
Karseboom uit al zijn betrekkingen eervol ontslag, verliet den Haag en ging tot
herstel van gezondheid met zijn gezin te Leersum wonen, waar hij weldra in den
ouderdom van 63 jaren overleed. Hij was in 1843 gehuwd met E l i s a b e t h
S u s a n n a B r u g m a n , die hem 14 kinderen schonk, waarvan er bij zijn dood nog
9 in leven waren: 4 zonen en 5 dochters.
Zie: Levensber. Letterk. 1879, 93.
Zuidema

[Karsten, Christianus]
KARSTEN (Christianus), geb. te Enkhuizen 20 Maart 1810, overl. te Amersfoort 24
Juli 1884, neef van den bekenden philoloog Prof. Simon Karsten te Utrecht. Groot
kenner van de oudchristelijke letterkunde, heeft hij bijna een halve eeuw in het
seminarie der Oud-katholieken te Amersfoort theologie gedoceerd. Bijzonder thuis
ook in de geschiedenis van de gallicaansche Kerk en met name van Port-Royal,
was hij in voortdurende correspondentie met de latere geestverwanten van deze
groote mannen van Frankrijk. Door zijn bemiddeling vooral is genoemd seminarie
in het bezit gekomen van een tamelijk rijk archief, bevattende hoofdzakelijk brieven
en documenten uit de 17e en 18e eeuw, handelende over de kerkelijke beroeringen
in Frankrijk en België, naar aanleiding van den strijd der Jansenisten en Jezuïeten.
Van dat archief is gebruik gemaakt o.a. door C.A. S a i n t e - B e u v e voor zijn
Port-Royal en door A. l e R o y voor La France et Rome de 1700 à 1715. Door
Karsten bezit datzelfde seminarie ook de portretten der hoofdpersonen van
Port-Royal in olieverf. Daar hij het ‘ama nesciri’ huldigde, is de naam van K. als
schrijver naar buiten weinig bekend. Hij bezorgde de derde uitgaaf van D u p a c
d e B e l l e g a r d e 's Histoire de l'église d' Utrecht (Utrecht 1852); en schreef o.a.
onder den schuilnaam e e n K a t h o l i e k over Het Verderflijke der gehoorzaamheid
bij de Jezuiten en den door hen toegestanen koningsmoord (Rotterdam 1845).
Zijn belangrijkste pennevrucht is wel Betoog dat de huwelijksverbintenis
afgescheiden moet blijven van het sacrament des huwelijks. Uit het Italiaansch
(Rotterdam 1880).
Kenninck

[Karsten, Jan Wiedemann]
KARSTEN (Jan W i e d e m a n n ), geb. te Leeuwarden 2 Nov. 1775, overl. te 's
Gravenhage 30 Jan. 1825, was de zoon van onbemiddelde ouders en werd te Sas
van Gent door een oom opgevoed, doch vormde zich hoofdzakelijk door eigen
oefening. Hij werd door het Wis-, bouw- en natuurkundig Genootschap te Leiden
met goud bekroond voor zijn handleiding der meetkunde. Kort daarna kwam hij in
dienst onder den toenmaligen luitenant-kolonel Kraijenhoff, en verkreeg hij den rang
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van commies, die te dier tijd een technische beteekenis had (Conrad was ook
commies geweest). Hij was Krayenhoff o.a. bij zijne driehoeksmetingen, en tijdens
den watersnood
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van 1803 behulpzaam. Toen Kraijenhoff den waterstaat verliet om zich geheel aan
de militaire genie te wijden, werd Karsten bij de 5e organisatie van den waterstaat
bij Kon. Besl. van 21 Jan. 1807 benoemd tot inspecteur van den waterstaat te
Leeuwarden. Bij de 6e organisatie, waarbij de nederlandsche waterstaat in de
fransche ponts et chaussées overging, werd hij bij Keizerlijk decreet van 20 Febr.
1811 benoemd tot ingénieur en chef, terwijl hij, doordat hij niet genoemd werd in
het ministerieel besluit van 12 Mrt. d.a.v., in de 2e klasse gerangschikt werd. Hem
werd het departement Ems occidental aangewezen, vormende de tegenwoordige
provinciën Groningen en Drente, ter standplaats Groningen. Na de afschudding van
het fransche juk nam Karsten bovendien, doordien zijn ambtgenoot J. Peereboom
Bz. tot hoofdinspecteur van den waterstaat in Nederlandsch-Indië benoemd was,
van 1 Juli 1815 tot 1 Jan. 1817 den dienst van hoofdingenieur in Friesland waar.
Bij de 7e organisatie werd hij met ingang van laatstgenoemden datum hoofdingenieur
1e klasse, en bleef hij met Groningen en Drente belast. Hij hield in 1818 eene
voordracht over een houten voetpad, in de venen tusschen Ter Apel in Groningen
en Valte in Drente ontdekt, en waarschijnlijk uit den romeinschen tijd dagteekenende.
In zijn vrije uren hield hij zich bovendien bezig met de wiskunde en eene door hem
geschreven Volksmeetkunde werd in 1822 door de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen met goud bekroond.
Met 1 Juli 1822 werd Karsten aan het departement van Binnenlandsche Zaken
en Waterstaat gedetacheerd en hem 's Gravenhage als standplaats aangewezen.
Hier bestond zijn voornaamste werk in het voorbereiden van den aanleg van het
kanaal door Voorne. Hij nam van 1 Aug. 1823 tot 1 Jan. 1824 den dienst van
hoofdingenieur in Zuid-Holland waar, en keerde daarna weder bij het departement
terug. Hij heeft na laatstgenoemden datum niet veel meer kunnen presteeren, daar
hij werd aangetast door de tering, die hem op vrij jeugdigen leeftijd ten grave bracht
Hij was gehuwd met D. v a n T u i n e n , die 19 Sept. 1826 overleed, en bij wie hij
eenige kinderen had.
Men heeft van hem: Handleiding tot de kennis der meetkunde (Leiden 1797);
Voorlezing over een planken voetpad, in Algem. Konst- en Letterbode 1819, I, 136
en 150; Volksmeetkunde (Amst. 1822); dit laatste werk is in het fransch vertaald
(Brussel 1826).
Ramaer

[Kate, Jan Jacob Lodewijk ten]
KATE (Jan Jacob Lodewijk t e n ), geb. 23 Dec. 1819 te 's Gravenh., zoon van J a n
H e r m a n t e n K a t e , hoofdcommies bij het dep. van marine, en J o h a n n a
H e n r i e t t a A d r i a n a d e W i t t e v a n H a e m s t e d e ; overl. 26 Dec. 1889 te
Amsterdam, waar hij sedert April 1860 predikant in de ned.-herv. Gem. was, na
eerst op Marken (1845), te Almkerk (1847) en Middelburg (1850) gestaan te hebben;
te Middelburg had hij Hasebroek als ambtgenoot evenals later te Amsterdam. Hij
was gehuwd in 1845 met J o h a n n a S o f i a W a l d o r p (gest. 20 Mei 1887)
dochter van den zeeschilder Anthonie Waldorp.
Als 14-jarige knaap reeds zag ten Kate een gedichtje, Roosjen getiteld, in de
Boekzaal der geleerde Wereld, 1834, geplaatst. Hij was reeds vroeg lid van het
haagsche gezelschap Oefening kweekt Kennis, waarvan hij 1843/5 ondervoorzitter
was. Aanvankelijk op het kantoor van Vriesendorp en Gaade te 's Gravenhage
geplaatst, voelde hij spoedig lust voor het predikambt, waartoe hij zich bij zijn
beschermer O.G.
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Heldring te Hemmen voorbereidde. Van 1838 tot 1843 studeerde hij te Utrecht maar
gaf de dichtkunst niet op. Op het gebied der dichtkunst is hij voortgegaan en heeft
hij zich lauweren verworven, die door een later geslacht evenwel niet onbetwist zijn
gebleven. Lange jaren evenwel zijn zijn voornaamste gedichten, uitmuntend door
kracht en kleur van schildering, door gemakkelijke wijze van uitdrukking en vloeiende
versmaat, door vrome stemming en diep gevoel voor de natuur, voor talloos velen
een rijke bron van genot geweest. Hij behoorde tot de orthodoxe richting van dien
tijd, meer mystiek en ethisch dan dogmatisch, hield zich buiten kerkelijke twisten
en was een om zijn warme welsprekendheid geliefd prediker. Als student kreeg hij
het verzoek van den predikant der doopsgezinde Gemeente te Tjalleberd, A. Winkler
Prins, om mee te werken aan een tijdschrift in dichtmaat, dat ten doel zou hebben
‘verwaande persoonlijkheden te kielhalen, en nu eens de romantiek dan weder de
melk- en waterpoëzie, en eindelijk ook de recensenten af te ranselen’. Zoo ontstond
in 1842 Braga, met zijn staf van medewerkers. Zijn huiselijk leven, aanvankelijk
gelukkig, werd later verduisterd door het verlies van drie dochters en twee zoons.
Naast vele oorspronkelijke gedichten staan verscheidene liederen, door hem op
voortreffelijk wijze vertaald; zoo T a s s o s ' Gerusalemme liberata, gedichten van
G o e t h e en S c h i l l e r , S h a k e s p e a r e en M i l t o n , L a F o n t a i n e en V i c t o r
H u g o . Behalve zijn groote, indertijd zeer bewonderde gedichten Schepping,
Planeten, Nieuwe kerk zijn tal van dichtbundels verschenen.
Van zijn vele in druk uitgegeven portretten noemen we de gravures van J.P. de
Lange, C. Ed. Taurel en D.J. Sluyter en de steendrukken van A.J. Ehnle, J.P.
Berghaus en H. Dilcken; een houtsnede staat in Eigen Haard, 1879.
Zie: E. L a u r i l l a r d , in Levensb. Letterk. 1890, 11, met bibliographie (zie
aanvulling in de inhoudsopgave na het titelblad).
Herderscheê

[Kechelius, Samuel Carolus van Hollesteyn]
KECHELIUS (Samuel Carolus) v a n H o l l e s t e y n , geb. te Praag in 1611, werd
16 Oct. 1632 ingeschreven als student te Leiden en wordt in 1645 mathematicus
aldaar genoemd. Op het titelblad van een voor zijn leerling J o o s C r o m m e l i n g
in 1655 samengesteld handschrift van wiskundigen inhoud, noemt hij zich ‘Magister
in de mathematische en astronomische konst’ in die stad. Hij ontving vóór 1657
bezoek van Bouillaud, stond in correspondentie met Joh. Hevelius, was bevriend
met van Schooten en bekend met Chr. Huygens. Na den dood van Golius in 1667
werd K. eene jaarlijksche gratificatie van ƒ 400 toegelegd. Hij gaf uit eene Eygentlicke
afbeeldinge der drie sonnen, dewelcke verschenen zijn anno 1653 den 14 (24)
Januarii alhier binnen Leyden ende op den toren van de academie waergenomen
(Leid. 1653), waarschijnlijk ook waarnemingen over kometen vóór 1661, gelijk
waarnemingen over de komeet van 1664 van hem voorkomen in S t a n .
L u b i e n i e t s k i 's Theatrum cometicum (Lud. Bat. 1681) 592. Zijn portret, geteekend
door D. D r u y f , wordt in bovenbedoeld handschrift aangetroffen.
Zie: Handel- en Meded. Letterkunde 1864, 38, 75-82; Navorscher XXXVIII (1888)
104 en de Oeuvres compl. de C h r . H u y g e n s (La Haye 1888-90) I, 299, 381,
82, 89, 516, 24; II, 198, 209, 22, 50, 51, 453, 509; III, 280, 315; V register.
de Waard
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[Keer, Willem Jan]
KEER (Willem Jan), zoon van J. K e e r en S. G r a y , geb. te Zutphen, 17 Juni 1782,
overl. te Weltevreden 19 Oct. 1822. Hij trad in Febr. 1795 als cadet in militairen
dienst; maakte verschillende veldtochten mede en werd 10 Dec. 1812 in de
campagne tegen Rusland, als kapitein, krijgsgevangen gemaakt. Na zijn terugkeer
in Nederland, werd hij 26 Juni 1814 benoemd tot kapitein bij het 5e bataljon jagers
en 2 Oct. van dat jaar tot majoor, bestemd voor Oost-Indië. Na eerst nog den
veldtocht in Frankrijk bijgewoond te hebben en 2 Sept. benoemd te zijn tot
luitenant-kolonel, vertrok hij 4 April 1817 naar Java en kwam 12 Aug. te Batavia
aan. Vervolgens maakte hij, in 1818, deel uit van de expeditionnaire troepenmacht
bestemd voor Palembang en werd kort daarna aangewezen als commandant der
troepen op het eiland Banka. Gedurende de onlusten op dat eiland onderscheidde
Keer zich zoodanig, dat hij ook met het civiel bestuur aldaar werd belast. In Juni
1821 werd hij benoemd tot waarnemend resident en militairen commandant van
Palembang en in April 22 tot 2en kolonel en commendant van het 2e bataljon
infanterie te Batavia. Slechts weinige maanden na zijn aankomst aldaar overleed
K. in den ouderdom van 40 jaar.
Zie: Handel. en Geschr. Ind. Genootschap IV (1857) 89 vgg.; en in het bijzonder
voor zijn militaire krijgsverrichtingen: Militaire Spectator X (1842) 112 vgg.
Muller

[Keldermans, Andries]
KELDERMANS (Andries), bouwmeester en steenhouwer uit Mechelen, zoon van
J a n K e l d e r m a n s en kleinzoon van R o m b o u t K e l d e r m a n s , begon in
1454 den toren der St. Lievens Monsterkerk te Zierikzee, en werkte in 1471 aan de
Groote Kerk te Bergen-op-Zoom.
Weissman

[Keldermans, Anthonie]
KELDERMANS (Anthonie), bouwmeester en steenhouwer, zoon van den voorg.,
zette den bouw van den toren te Zierikzee voort, bouwde de stadhuizen te Middelburg
en te Veere, werkte aan de kerk te Veere en stierf te Mechelen in 1512.
Weissman

[Keldermans, Matthijs]
KELDERMANS (Matthijs), bouwmeester en steenhouwer, zoon van Andries
Keldermans, werkte aan de St. Bavokerk te Haarlem, de Domkerk te Utrecht en de
St. Janskerk in 's Hertogenbosch. In 1507 is hij bouwmeester der stad Leuven
geworden.
Weissman

[Keldermans, Rombout]
KELDERMANS (Rombout) bouwmeester, zoon van Andries Keldermans, heeft voor
keizer Karel V in 1529 het kasteel Vredenburg te Utrecht gebouwd.
Weissman
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[Kellen, David van der (1)]
KELLEN (David v a n d e r ) (1), stempelsnijder, geb. 22 Sept. 1764 te Velsen, overl.
16 Dec. 1825; was oorspronkelijk goudsmid. Na zijn huwelijk met E l i s a b e t h
T r o u w m a n , vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij in kennis kwam met den
hoogbejaarden bekwamen medailleur J.G. Holtzhey, onder wiens leiding hij in 1799
de proefmunten voor de Bataafsche Republiek vervaardigde (afgebeeld in V e r k a d e
Muntboek pl. 191), en later ook aan de zoo fraaie stempels der proefmunten van
Lodewijk Napoleon, door Holtzhey vervaardigd, medewerkte. In 1806 werd hij
aangesteld tot stempelsnijder aan 's Rijks Munt te Utrecht, welke betrekking tijdens
de inlijving bij Frankrijk verviel, doch na de omwenteling werd hij wederom op zijn
post hersteld, waarin hij werkzaam bleef tot aan zijn overlijden.
De voornaamste, door hem gegraveerde penningen zijn: Prijspenning der Ned.
Huish. Maatschappij (1803), Halve eeuwfeest der Renswoud-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

653
sche stichtingen (1806), Bezoek van Willem I aan de Munt te Utrecht (1814).
Zie: Astrea 1854, 460.
van Kerkwijk

[Kellen, jr. David van der (2)]
KELLEN jr. (David v a n d e r ) (2), zoon van den voorgaande, 23 Sept. 1804 te
Amsterdam geb., aldaar overl. 30 Mrt. 1879; hij leerde het stempelsnijden van zijn
vader, terwijl de landschapschilders H. van Oort en B. van Straten hem in de
teekenkunst onderwezen. Na den dood zijns vaders in 1825 volgde hij dezen als
stempelsnijder aan de Munt te Utrecht, waaraan hij reeds verbonden was, op, terwijl
hij in 1852 tot eersten stempelsnijder benoemd was, welke betrekking hij tot 1874
behield, toen hij wegens hoogen leeftijd zijn ontslag nam. Zijne voornaamste
penningen (eene volledige lijst komt voor in het Ned. Tijdschrift voor Munt- en
Penningkunde 1895) zijn: Nieuwejaarspenning (1824) (zijn eerste werk),
draagpenningen voor de deelnemers aan den Oorlog op Java (1830), Verdediging
van de citadel van Antwerpen (1832), Overlijden van Hogendorp (1834), Huwelijk
van den Prins van Oranje (1839), Huwelijk van Prinses Sophie der Nederlanden
(1842), Overlijden van Willem II (1849), verschillende eerepenningen met borstbeeld
van Willem III, penningen ter eere van burgemeester Huidekoper (1850), Prof.
Reinwardt (1851), baron d'Ablaing van Giessenburg (1853), P. de Raadt (1855),
Prof Suerman (1859), baron van der Heim van Duyvendijke (1863), Mr. Kien (1864),
J. Baart de la Faille (1867), koninklijke eerepenning voor verdiensten bij den
watersnood (1855). In 1874 vervaardigde J.P. Menger zijn portretpenning, hem
aangeboden door de muntbeambten bij zijn afscheid van 's Rijks Munt.
Hij was gehuwd met mej. H.F. M e n g e r .
Zijn portret is door J. Cohen Gosschalk op steen geteekend.
Zie: Ned. Tijdschr. voor Munt- en Penningkunde 1895, 5.
van Kerkwijk

[Keller, Gerard]
KELLER (Gerard), geb. 13 Febr. 1829 te Gouda en overl. 10 Jan. 1899 te Arnhem.
Zijn vader was ontvanger der registratie in eerstgenoemde stad, doch werd weldra
overgeplaatst naar den Haag, zoodat Gerard hier zijn opvoeding ontving en ook zijn
verder leven doorbracht, tot hij op 31-jarigen leeftijd naar Arnhem vertrok. Op zijn
18de jaar student aan de delftsche academie geworden, verliet hij die twee jaar
later, probeerde toen om chirurgijn, architect, beambte bij een gasfabriek te worden
en eindigde met zich met de borst toe te leggen op de stenographie, in welke kunst
hij weldra zulke vorderingen maakte, dat hij in 1850 tot stenograaf bij de beide
Kamers der Stat.-Generaal werd aangesteld, in welke betrekking hij tot 1864
werkzaam is gebleven. Middelerwijl maakte hij naam als novellist en romanschrijver,
wat aanleiding werd dat zijn vriend, de uitgever D. Thieme, hem in laatstgenoemd
jaar het hoofdredacteurschap der Arnhemsche Courant aanbood, en het is deze
betrekking, die Keller sindsdien tot weinige maanden vóór zijn dood, d.i. 35 jaren
lang, met de grootste toewijding en bekwaamheid heeft vervuld.
Tijdens zijn verblijf in den Haag was Ger. Keller redacteur van de Kinder-Courant
geweest, maar bovenal maakte hij zich in die periode naam als schrijver van de
‘Vlugmaren’ in den Ned. Spectator. C. V o s m a e r nam in 1864, bij K.'s vertrek naar
Arnhem, die ‘V l u g m a ren’ (onder den naam F l a n o r ) van hem over. In den Haag
was Keller ook een der meest bekende leden van ‘Oefening kweekt kennis’ en
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vooral een zeer gewaardeerd dischgenoot van het bekende ‘Servetje’. Vlug en
vroolijk van aard, was hij als gezellig prater hier bij iedereen bemind, want hij was
een geboren verteller. Maar niet minder als onderhoudend schrijver verwierf K. zich
grooten naam. Slechts enkele zijner geschriften zullen wij hier noemen: Het huisgezin
van den praeceptor (1857); Binnen en buiten (1860); Een zomer in het Noorden, 2
dln. (1859); Een zomer in het Zuiden, 2 dln. (1862); Novellen (in den Ned. Spect.,
1860-64); Van huis, 3 dln. (1867); De geschiedenis van Robinson Crusoë (1869);
Overkompleet en andere novellen (1871); Het belegerde Parijs (1871); Het
vermoorde Parijs (id.); Weenen, Wilhelmshöhe, Dresden, Praag e.a. reisverhalen
(1873); Gederailleerd (1873); Het ganzebord of het blauwe lint. Blijspel (1874);
Teruggekeerd. Blijspel (1875); Europa in al zijn heerlijkheid geschetst, 5 dln.
(1877-80); Het servetje (1878); De dochter van den barbier (bekroond blijspel 1878;
2de dr. 1882); Waldeck in vogelvlucht (1879); Zwitserland (1882); Het gevaarlijke
nichtje. Blijspel in 3 bedr. (1884); Amerika in al zijn heerlijkheid geschetst (1886).
Verder was hij redacteur van De Tijdstroom (1851-60), mederedacteur van den Ned.
Spectator (1860-64), redacteur van de Geillustreerde bibliotheek voor jongelieden
(1877), van de Kunstkroniek (1877-88), van Voor 't jonge volkje (1875-90) en van
het Zondagsblad voor 't jonge Nederland (1881-82). Ook vertaalde hij een aantal
letterkundige werken uit het Fransch, Duitsch en Engelsch, als de Avonturen van
baron van Münchhausen, met platen van G u s t . D o r é ; de Reis om de wereld in
80 dagen, door J u l e s V e r n e ; Jong Rusland, door I w a n T u r g e n j e w ; Alleen
op de wereld, door H e c t o r M a l o t ; de Familie Buchholz, van J u l i u s S t i n d e ;
Arabische vertellingen van de Duizend en één nacht; Werken van W a l t e r S c o t t ;
G o l d s m i t h 's Predikant van Wakefield enz. enz.
Zijn door D.J. Sluyter gegraveerd portret staat in Aurora, 1863; zijn bronzen buste
door Joh. Keller is in het Rijksmuseum.
Zie: Levensber. Letterk. 1899, 210; J. t e n B r i n k e n T a c o d e B e e r 's
Gesch. der Noord-Nederl. Letteren in de 19de eeuw II, 460 e.v., met een uitvoerige
bibliografie.
Zuidema

[Kemp, Dr. Johannes Theodorus van der]
KEMP (Dr. Johannes Theodorus v a n d e r ), geb. te Rotterdam 17 Mei 1747, overl.
te Kaapstad 7 Dec. 1811, de oprichter van het Nederl. Zendelinggenootschap (19
Dec. 1797), was de zoon van Dr. C o r n e l i s v.d. K., predikant en hoogleeraar in
de godgeleerdheid aan de Erasmiaansche school te Rotterdam en A n n a M a r i a
v a n T e y l i n g e n , wier vader. Mr. I s a a c v.T., daar burgemeester was.
Voornemens om in de medicijnen te studeeren, werd hij 29 Sept. 1763 te Leiden
student, doch trad, drie jaren later, in dienst bij het regiment garde dragonders (1
Sept. 1766) in hetwelk hij, na zeer snel de lagere rangen te hebben doorloopen,
van 5 Mei 1771 tot 24 Maart 1780 als kapitein diende, toen hij zijn ontslag vroeg en
eenige maanden later (8 Mei) eene vrouw uit de heffe des volks, C h r i s t i n a
H e l e n a F r a n k , huwde, die hij te Amsterdam aangetroffen en, bekoord door
haar gezang, terstond zijne hand aangeboden had. Met deze vrouw en eene dochter,
door hem, terwijl hij in den Haag in garnizoen lag, bij eene te Rotterdam thuis
behoorende kleermakersvrouw in overspel verwekt, vertrok hij vervolgens naar
Edinburg om zijne vroegere studiën voort te zetten, en promoveerde daar 27 Juni
1782, op eene Diss. exhibens cogitationes physiologicas
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de vita. Hij vestigde zich daarop te Middelburg en vervolgens te Zwijndrecht, nadat
hij in eerstgenoemde plaats, naar het schijnt buiten zijne schuld, in den strijd tusschen
de oranje-gezinde bevolking en de patriotsche stedelijke overheid betrokken
geworden was. Drie jaren later, na het verlies van vrouw en dochter, die hij, bij
gelegenheid eener zeilpartij op de Maas voor Dordrecht, voor zijne oogen had zien
verdrinken (27 Juni 1791), gaf hij ook daar zijne praktijk op, om zich aan het
onderzoek van den christelijken godsdienst, van welken hij tot dusverre zich een
beslist tegenstander getoond had, te kunnen wijden, maar stemde er korten tijd later
in toe, om als officier van gezondheid bij het leger in Staats-Vlaanderen en daarna
in de hospitalen te Feyenoord dienst te doen. Toen echter, na de komst der
Franschen, zijne diensten overbodig waren geworden, keerde hij naar Zwijndrecht
terug en hervatte daar zijne godgeleerde studiën, die hij met de beoefening der
oostersche talen afwisselde. Door hetgeen hij van het engelsche
Zendelinggenootschap las opgewekt, om als verkondiger van het Evangelie onder
de Heidenen te arbeiden, bood van der Kemp dit lichaam zijn dienst aan, en werd,
nadat men eerst voor zijn aanbod, op grond van zijn verleden, bedankt had, 16 Nov.
1798 te Londen als zendeling geordend, waarop hij 12 Dec. 1798 met de zendelingen
Johannes Jacobus Kicherer, James Edmond en William Edwards naar de Kaap de
Goede Hoop vertrok met de ‘Hilsborough’, een transportschip, dat tevens, 240
gedeporteerde misdadigers naar Botaney Bay overbracht. Na zijne aankomst (31
Maart 1799) vestigde hij zich met Edmond (24 Juli) in het land van den Kaffervorst
Ghaika, noordoostelijk van het Sneeuwgebergte, en bleef daar, ondanks allerlei
tegenspoed en nadat Edmond hem, moedeloos, daar de inboorlingen zich voor
hunne prediking geheel onverschillig toonden, verlaten had (22 Dec. 1799) eenigen
tijd geheel alleen arbeiden. In het begin van het volgende jaar zag hij zich ten slotte
ook genoodzaakt meer naar het Noorden terug te gaan (27 Juli 1800) en eindelijk
zelfs in Graaf Reinet tegen de zich meer en meer vijandig toonende inboorlingen
een schuilplaats te zoeken doch ongenegen om daar, zooals men wenschte, als
predikant te blijven, vertrok hij eenige maanden later naar Algoabaai, en stichtte
daar, niet ver van het tegenwoordige Port Elisabeth, onder den rook van het fort
Frederik, op den grond, die eenen, wegens een staatkundig misdrijf veroordeelden
Boer (Botha) behoord had, de zendingspost Botha's plaats (20 Febr. 1802).
Nadat bij den vrede van Amiëns (25 Maart 1802) de Kaapkolonië weer aan
Nederland overgegaan en fort Frederik door de militaire bezetting ontruimd was,
moest v.d. K. Botha's plaats tegen het einde des jaars opgeven (1 Oct.) waarop hij
zich meer in de nabijheid van de kust vestigde (7 Juni 1803). Van dezen post, die
hij ter herinnering aan zijne laatste, te Graaf Reinet, over Genesis XXV, 2-3 gehouden
preek, ‘Bethelsdorp’ gedoopt had, werd hij, nadat hij in den beginne door de regeering
te Kaapstad ondersteund was, onder verdenking naar Londen voor het Nederlandsch
Bestuur ongunstige berichten te zenden, 24 April 1805 naar Kaapstad ontboden,
waar hij 3 Juni aankwam, en tot 23 Jan. 1806 bleef, toen Sir David Baird, die, nadat
de kolonie 10 Jan. 1806 weer in engelsche handen was overgegaan, te Kaapstad
bevel voerde, hem verlof gaf om naar Bethelsdorp terug te keeren. In

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

656
voortdurenden strijd met de omwonende kolonisten, die van zijn partij-kiezen in
hunne geschillen met hun werkvolk veel last hadden, bleef hij daar tot 1811
werkzaam, toen hij zich andermaal naar Kaapstad begaf, met het plan om, indien
hij daar voor zijne klachten tegen de kolonisten geen gehoor krijgen kon, die onder
het oog der regeering te Londen te brengen. Daar vernemend, dat er op Madagascar
een nog geheel onontgonnen terrein voor zijn arbeid zou wezen, zag hij echter
voorloopig daarvan weder af en maakte zich gereed om derwaarts te vertrekken,
doch werd te midden zijner toebereidselen door een hevige ongesteldheid aangetast,
waaraan hij, na drie dagen, bezweek.
Van der K. was, hoe men ook overigens over hem denken moge, een merkwaardig
man, van bijzondere gaven. Als student had hij zich te midden zijner uitspattingen
met wijsgeerige en godgeleerde studiën beziggehouden; in dienst had hij een
godgeleerd boek, dat hij Theologia dunatoscopia genoemd had, voltooid (1775) en
gedurende zijn verblijf te Edinburg een wijsgeerig werk Parmenides getiteld (1781),
waarmede hij zich, onder de philosophen dier dagen eene zekere vermaardheid
verworven had, geschreven. Nadat hij zijne wilde haren verloren had, toonde hij
zich in Middelburg, zoowel als te Zwijndrecht, op de slagvelden in Vlaanderen en
in de hospitalen op Feyenoord, een onverschrokken en plichtgetrouw geneesheer,
en na hetgeen hij zijne ‘bekeering’ noemde, een onvermoeid verkondiger der Blijde
Boodschap, zooals hij zich die dacht. Op de Hilsborough waagde hij zich te midden
der gevangenen, ofschoon hij wel wist, dat zijn leven onder deze woeste horde
gevaar liep en hij bleef zijne bezoeken voortzetten, toen onder hen eene hevige
typhus-epidemie was uitgebroken, die vele slachtoffers maakte, gelijk hij ook later
zich noch door de vijandige houding der kafferstammen, waaronder hij arbeidde,
noch door de geringe vruchten die hij van zijn werk zag, afschrikken liet.
Of hij nochtans den lof verdient, die zijne bewonderaars hem zoo geestdriftig
hebben toegezwaaid, mag met grond worden betwijfeld. Zijne eerste vrouw vroeg
hij ten huwelijk, hoewel hij haar nooit te voren gezien of gesproken had, en nadat
hij eenige uren vroeger zijne hand had aangeboden aan eene vischvrouw, die met
hem in de schuit naar Amsterdam reisde, doch voor dat aanbod bedankt had.
Evenzoo handelde hij met zijne Kaffers. Ofschoon hunne diefachtigheid, wreedheid
en valschheid hem uit veelvuldige ervaring bekend waren, verzuimde hij nooit eene
gelegenheid, om bij de regeering te Kaapstad de blanke bevolking van wreedheid
en onderdrukking der ‘arme heidenen’ te betichten en tot bescherming der
inboorlingen aan te zetten, zoodat gedurende het britsche tusschenbewind generaal
Dundas er zelfs toe overging om de bewoners van Botha's plaats op kosten der
koloniale kas te onderhouden, wat ten gevolge had dat de rondom wonende
Hottentotten bij geheele troepen hunne meesters verlieten om daar een lui en lekker
leven te leiden, ja zijne liefde voor hen ging ten slotte zoover, dat hij, om zijne zwarten
in alles gelijkvormig te zijn, evenals deze barrevoets en bloothoofds door de straten
van Kaapstad wandelde en eindelijk (7 April 1806) de dochter eener door hem vrij
gekochte kaffermeid, uit Madagascar, Sara genaamd, huwde. In hoeverre deze
vrouw, bij wie hij drie zoons en eene dochter verwekte en volgens Moffat en Lion
Cachet, beiden zeker onverdachte getuigen, een allerrampzaligst leven
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moet hebben gehad, hem er toe heeft aangezet, zich in 1811 te Kaapstad tot tolk
maken der grieven, die de Kaffers tegen de Boeren hadden, weten wij niet. Maar
zeker is het, dat bij het in 1815 op grond van die klachten door een bijzonder
gerechtshof in de grensdistricten der Kaapkolonie gehouden onderzoek, den z.g.
‘zwarten omgang’, niet slechts geen enkele beschuldiging waar bleek, maar dat
over het algemeen de zwarte bedienden uit eigen beweging verklaarden door hunne
blanke meesters goed behandeld te zijn.
Zijn portret is gegraveerd door S.W. Evous, door W. Ridley en door Hardiviller.
Men zie over hem: W. v a n O o s t e r w i j k B r u i j n , Dr. J.Th. v.d. Kemp, De
apostel van Zuid- Afrika na honderd jaren herdacht (Utrecht 1896); D.G. v.d. K e m p ,
Levensgeschiedenis van den Med. doctor Joh. Th. van der Kemp zendeling ter
uitbreiding van het Evangelie onder de Heidenen in Zuid- Afrika met aanteekeningen
(1864); Memoir of the Rev. J.Th. v.d. Kemp, M.D. late missionary of South Africa
(1813); J.H. K o e n e n , De Christen zendeling (1854); J. S t u a r t , Open brief aan
den Heer Mr. J.H. Koenen te Amsterdam betreffende zijn dichtstuk: De Christen
Zendeling (1854); F. L i o n C a c h e t , De Worstelstrijd der Transvalers (2e druk)
65; Levensbericht van J.T. van der Kemp, med. doct. en zendeling in Zuid- Afrika
(Groningen 1831); Johannes Theodorus van der Kemp, Med. Doct..... voorbereid
en bekwaam gemaakt om als zendeling op te treden onder de heidenen van ZuidAfrika. Met portret (Amst. 1848); Th. van der Kemp, Rittmeister in Holland.
Garde-Dragoner Regiment. Doctor der Medicin und Missionar des Königs aller
Könige (Met kaart 1780).
de Savornin Lohman

[Kempenaer, Ludovicus Timon de]
KEMPENAER (Ludovicus Timon d e ), geb. te 's Gravenhage, werd 19 April 1768
te Leiden ingeschreven als student in de rechten, vestigde zich na zijne promotie
te Alkmaar, werd aldaar 24 Nov. 1779 lid der vroedschap, was er in 1781 en 82
schepen en werd 26 April 1783 tot ordinarisgedeputeerde benoemd. Gelijk in de
vroedschap van Alkmaar, deed hij zich ook in der Staten vergadering als een
tegenstander van het stadhouderlijk bewind kennen (hij behoorde 8 Aug. 86 ook te
Amsterdam tot de onderteekenaars der acte van verbintenis tot handhaving der
republikeinsche constitutie), en het was deswege, dat de Prinses na den pruisischen
inval zijne ontzetting uit alle ambtsbetrekkingen eischte. Gevolgelijk werd hij bij
schrijven der Staten van 11 Oct. 87 als vroedschap afgezet. Na de omwenteling
van 1795 werd hij 21 Jan. en 21 Mrt. voor één jaar tot representant der burgerij
verkozen, telkens met op 1 na de meeste stemmen. 7 Jan. 96 werd hij tot lid der
Nationale Vergadering voor het district Kennemereind benoemd. Hij was toen raad
en generaal-meester van de Munten, en verkreeg van de Nat. Vergadering 22 April,
dat deze betrekking buiten bezwaar van den lande mocht waargenomen worden
door Mr. Zacheus van Foreest. De Kempenaer behield de gunst zijner kiezers wel
grootendeels te Alkmaar maar niet in de buitengemeenten, want deze, geholpen
door de revolutionnaire partij, brachten 10 Juli 1798 niet hem maar Dr. P. de
Sonnaville in het Wetgevend Lichaam. De K. huwde 20 Aug. 1775 met A n n a
E l i s a b e t h B l a n k e r t , die hem in Oct. 1776 een dochtertje schonk en in de
volgende maand overleed; en hij hertrouwde 8 April 1781 met M a r i a E v a v a n
F o r e e s t , van wie hem dochters geboren zijn. Wiselius getuigde
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in 1804 aan Marmont: ‘L.T.d.K., patriot, een goede moeial, die het wel gaarne anders
wou hebben, maar al zugtende zijn werk verricht’. Een silhouetportretje als raad en
gedeputeerde van Alkmaar is gegraveerd door A. Hulk, een wat grooter door J.
Kobell; zijn silhouet komt voor in R o g g e 's Geschiedenis der Staatsregeling.
Bruinvis

[Kemper, Joan Melchior]
KEMPER (Joan Melchior), geb. te Amsterdam 26 April 1776, overl. te Leiden 20
Juli 1824, zoon van J o a n H e n d r i k K e m p e r en E l i z a b e t h B e c k e r . Jong
ouderloos geworden werd hij opgevoed door eene grootmoeder van moederszijde.
Leerling der latijnsche school te Amsterdam verliet hij deze op zijn vijftiende jaar
met het voordragen van een door hem vervaardigd gedicht in Sept. 1791, getiteld:
Carmen elegiacum continens verba Claudii Civilis ad Batavos, ut arma contra Romam
induerent. In dat jaar student aan het athenaeum te Amsterdam geworden, sloot hij
hier vriendschap o.a. met Anton Reinh. Falck. Hij genoot het onderwijs van Cras,
van Swinden en Wyttenbach. Bijzonder voelde hij zich aangetrokken tot den èn als
mensch èn als jurist uitmuntenden Cras, gelijk deze hem als zijn besten en
meestgeliefden leerling beschouwde. Reeds als student gaf Kemper blijken van
vrijheidszin en vaderlandsliefde en hield in 1795 voor de Maatschappij tot Nut van
't Algemeen een redevoering over de Vaderlandsliefde. Onder leiding van Cras
verdedigde hij 10 Oct. 1796 een Disputatio jur. de Jurisconsultorum Romanorum
principio: quod contra bonos mores fiat, id jure ratum esse non oportere (Amst.
1796), waarop hij eenige dagen later te Leiden den doctorstitel in de rechten verwierf.
Na deze promotie vestigde hij zich als advocaat in zijn geboorteplaats, maar werd
reeds in 1798 op aanbeveling van Cras als opvolger van de Rhoer tot Prof. Juris
Civilis ac Naturalis te Harderwijk benoemd. Na dien post dadelijk te hebben aanvaard,
hield hij eerst 16 Juni 1799 zijn plechtige intreerede de Jure naturae immutabile et
aeterno. In 1800 zag hij zich met Arntzenius en Falck op de nominatie geplaatst
voor een professoraat te Utrecht. Tweemaal sloeg hij in volgende jaren een beroep
naar Frieslands hoogeschool af. In 1801 werd hem te Harderwijk ook het onderwijs
in het staats- en volkenrecht opgedragen. In hetzelfde jaar legde hij het rectoraat
der hoogeschool neder met zijn beroemde Oratio de prudentia civili in promovenda
eruditione (Hard. 1801). In de moeilijke jaren der fransche overheersching, waarin
zijne werkzaamheid te Harderwijk viel, trachtte hij door woord en daad de
vaderlandsliefde staande te houden en richtte hij zich tegen Napoleons plannen
door de anonieme uitgave zijner Brieven over de tegenwoordig in omloop zijnde
Geruchten omtrend eene nadere Vereeniging van de Bataafsche Republiek met
Frankryk (Amst. 1806). Deze brieven verschenen na korten tijd te Parijs in fransche
vertaling en maakten grooten opgang. Vruchteloos trachtte Napoleon van den
uitgever J. ten Brink Gz. den naam des schrijvers te weten te komen. Aan den
procureur-generaal van Maanen werd opgedragen een vervolging in te stellen, maar
deze weigerde, daar hij in de brieven niets strafbaars vond. Toen koning Lodewijk
was opgetreden, begreep Kemper zich tijdelijk van alle actie te moeten onthouden.
Hij deed zulks door zich geheel aan zijn hoogleeraarstaak te wijden. In Juni 1806
hield hij zijn rede de Litterarum studio, calamitosis Reipublicae temporibus optimo
solatio et perfugio. Deze, niet gedrukt, maar vertaald in zijn Verhandelingen,
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Redev. en Staatk. Geschriften (III, 23 v.v.) was tevens afscheidsrede te Harderwijk.
Deze hoogeschool verliet hij om als ambtgenoot van Cras aan het amsterdamsche
athenaeum op te treden, waar hij het onderwijs in het burgerlijk recht 3 Nov. 1806
aanvaardde met eene Oratio de legibus populorum optimis increscentis vel
decrescentis humanitatis indiciis (Amst. 1807). Drie jaar later, 6 Mei 1809, hield hij
zijn intrede als hoogleeraar in het natuur-, staats- en volkenrecht te Leiden met een
Oratio de moralium disciplinarum dignitate ad caeteras disciplinas comparata. Het
was vooral het deel der rechtswetenschap, dat hem hier ter onderwijzing opgedragen
was, dat hem het liefst was en waarin hij het meest uitmuntte. Tijdens he fransche
overheersching toonde hij zich zeer nationaal gezind, zoodat hij bij den omkeer in
1813 dadelijk tot rector magnificus werd verkozen. In 1816 als zoodanig aftredende,
hield hij eene redevoering de Aetaits nostrae fatis exemplo gentibus ac praesertim
Belgis numquam negligendo (Lugd. Bat. 1816), door Prof. van Assen in het
nederlandsch vertaald ('s Grav. 1816) met de bekende opdracht aan van der Duyn
en van Hogendorp. Het professoraat, hem lief boven alles, heeft hij voor andere
posten niet willen prijsgeven, slechts als staatsraad in buitengewonen dienst en als
lid van de Tweede Kamer sinds 1817, wilde hij optreden, waar deze posten met het
hoogleeraarschap vereenigbaar waren. Voor de hem in 1818 aangeboden plaats
in den Raad van State bedankte hij bij brief van 21 April van dat jaar. Als redenaar
heeft hij bij tal van gelegenheden door de hem aangeboren talenten geschitterd;
behalve de reeds genoemde reden is bekend die in 1815 uitgesproken bij de viering
van de hem zoo aan het hart gaande herstelling van de leidsche universiteit, tot
welks populairste hoogleeraren hij behoorde.
Kemper behoort tot onze uitnemendste mannen, door zijn talenten jurist van
grooten invloed, door zijn vaderlandsliefde naast van Hogendorp, van der Duyn en
van Limburg Stirum met zijn vriend Falck een der krachtigste bevorderaars van het
herstel onzer onafhankelijkheid in 1813, dat voor een niet gering deel aan Kempers
optreden te danken is. Hij en Fannius Scholten waren in Nov. 1813 als
commissarissengeneraal van het Algemeen Bestuur te Amsterdam werkzaam, en,
hoewel krachtig voeling houdende met den Haag, traden zij ter voorbereiding van
Oranjes herstel soms zelfstandig op. Zij beiden stelden en teekenden de bekende
proclamatie aan de ingezetenen van Amsterdam van 25 Nov. 1813. Ten einde de
herleving der oude partijschappen te voorkomen, was Kemper, die den nieuweren
denkbeelden volkomen was toegedaan en een constitutioneele monarchie wenschte,
voorstander van het plan om den Prins dadelijk te Amsterdam de souvereiniteit aan
te bieden, en na raadpleging daarover met van der Duyn en van Hogendorp werd
den dag voor des Prinsen aankomst te Amsterdam de door hem en Scholten
geteekende proclamatie verspreid, waarin de veelzeggende woorden voorkwamen:
‘Het is geen Willem de Zesde .... Het is Willem I, die als souverein vorst, naar den
wensch der Nederlanden, onder het volk optreedt.’ Na den intocht van den Prins te
Amsterdam, hield Kemper met hem de eerste besprekingen, was daarna in
December nog eenige dagen te Utrecht werkzaam, maar verzocht reeds 4 Dec.
1813 aan den souvereinen vorst ontslag als commissaris-generaal
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ten einde tot zijn academisch onderwijs te kunnen terugkeeren. Tien dagen later
werd hem dit verleend, waarna hij in den adelstand verheven werd. Verdedigde hij
tegenover den meer behoudenden van Hogendorp de vestiging van een geheel
nieuwen staat van zaken, veel meer verschilden zijn staatkundige gevoelens van
die van Bilderdijk. Deze werd door hem hooggeschat als geleerde en krachtig voor
een professoraat in de letteren aanbevolen, maar een man geacht, wiens
staatkundige gevoelens te verfoeien waren, omdat zij in zijn oogen alle zedelijke
waarde van den mensch als zoodanig te gelijk met alle burgerlijke vrijheid
ondermijnden (Verhandelingen, Redev. en Staatk. Geschriften III, 153).
Als lid van de Staten-Generaal nam Kemper een invloedrijke plaats in, doorgaans
regeeringsgezind, veelal in oppositie tegen van Hogendorp. In 1814 lid der commissie
tot het ontwerpen eener wettelijke regeling van het hooger onderwijs en in 1816 der
commissie tot organisatie van het luthersche kerkgenootschap, ligt zijn grootste
veld van wetgevenden arbeid ongetwijfeld op het gebied der totstandkoming van
een nationaal recht, waarvoor hij, in hoofdzaak met zijn vriend Carel Asser, meer
dan eenig ander heeft gedaan. In April 1814 werd hij benoemd tot president der
commissie tot samenstelling der algemeene wetboeken, die nog in hetzelfde jaar
een ontwerp Lijfstraffelijk wetboek, Manier van procedeeren en Wetboek van
koophandel aanbood. In hoofdzaak heeft Kemper zich echter met het samenstellen
van een Burgerlijk wetboek beziggehouden. Te dien aanzien waren hij en van
Maanen voorstanders van het vervaardigen van een oorspronkelijk nederlandsch
wetboek, terwijl de meerderheid der commissie niet anders dan een nederlandsche
herziening van den franschen code beoogde. Bij uitvoerig schrijven van 22 Dec.
1814 aan Willem I verzette Kemper zich daartegen, waarbij hij een schets van een
burgerlijk wetboek voegde. Weinige dagen later gaf de vorst aan de commissie te
kennen een oorspronkelijk nationaal wetboek te verlangen, terwijl hij in Jan. 1815
aan Kemper en de commissieleden Reuvens en Bijleveld opdroeg het ontwerpen
van een burgerlijk wetboek naar de aangeboden schets. Reeds in Maart 1816 werd
aan Zijne Majesteit een ontwerp aangeboden. Ten gevolge van onze vereeniging
met België werd dit door een zuid-nederlandsche commissie onderzocht, waarbij
Kemper en Reuvens ter verdediging van het ontwerp optraden. Dit kon een zeer
ongunstig advies der Belgen niet voorkomen. Kemper stelde hiertegen een uitvoerige
fransche verdediging op, waarop de Koning het ontwerp met Kempers advies ter
beraadslaging aan den Raad van State zond. Als buitengewoon staatsraad nam
Kemper aan de beraadslagingen deel. Na geringe wijziging te hebben ondergaan,
werd het ontwerp in 1820 bij de Staten-Generaal ingediend. Als lid daarvan deed
Kemper alle moeite het tot wet verheven te zien, waartoe hij een Ophelderende
memorie omtrent de beginselen samenstelde (gedrukt o.a. Bijvoegsel Staatsblad
VII). De voortdurende tegenstand der Belgen benam hem eindelijk den moed en
toen de inleiding door de Kamer in comité-generaal was afgekeurd, vroeg hij in
Febr. 1821 den Koning ontslag als lid der commissie voor de wetgeving. Na bij den
Koning ontboden te zijn, verklaarde Kemper zich echter bereid zijn zware taak weder
op tevatten, en daarin bleef hij werkzaam tot zijn dood, zonder zijn werk geheel
voltooid te zien. Gehuwd was hij 18 Maart 1798 met C h r i s t i n a d e V r i e s .
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Behalve eenige kleinere stukken in het Vaderlandsch Magazijn van Wetenschap,
Kunst en Smaak, de Verhandelingen van Teylers Genootschap en Konst- en
Letterbode, schreef hij: Crimineel wetboek voor Holland (Amst. 1809); Jaarboeken
van het Fransche Regt en de Fransche Regtsgeleerdheid voor de Hollandsche
departementen (Amsterd. 1812-13, 4 stukken); Verzameling van wetten en decreten,
betrekking hebbende tot de inlijving en organisatie der Hollandsche Departementen
(Amst. 1812); Drietal brieven over de wet van 14 Mey 1814, betrekkelijk het herstel
van Hollands finantiën (Amst. 1814); Geschiedenis der deliberatiën over het ontwerp
van het Burgerlijk Wetboek voor het koningrijk der Nederlanden ('s Grav. 1820-21,
2 dln.). Zijn lijkrede op Prof. Cras is gevoegd bij zijn uitgave der Nagelatene
Verhandelingen en Redevoeringen van M r . H.C. C r a s (Amst. 1822, 2 dln.). Zijn
zoon J. d e B o s c h K e m p e r gaf uit: Verhandelingen, Redevoeringen en
staatkundige Geschriften van J h r . J o a n M e l c h i o r K e m p e r (Amsterd.
1835-36, 3 dln.), ten deele biografie. Kempers Lierzang ter gelegenheid der
aanspraak van .... den Raadpens. R.J. Schimmelpenninck, bij het aanvaarden zijner
waardigheid, is gedrukt bij G. S c h i m m e l p e n n i n c k , R.J. Schimmelpenninck II,
328 v.v.
Zijn portret is gegraveerd door J.E. Marcus naar H.W. Caspari.
Zie verder: I.H. v a n d e r P a l m , Lijkrede op Mr. J.M. Kemper in diens
Redevoeringen enz. (Leeuw. 1855) IV, 103-149; M. S i e g e n b e e k , Memoria J.M.
Kemperi (Lugd. Bat. 1824); C. S t a r N u m a n in de Gids 1840, IV, 177 en 277;
F r u i n , Verspr. Geschr. V, 363 v.v.; B l o k , Gesch. v.h. Ned. Volk VII en de daar
genoemde werken van J o r i s s e n , T e l l e g e n , v a n H o g e n d o r p e.a.;
o

K n u t t e l , Catalogus Pamfletten-Verzameling n . 23231, 23290, 23297, 23805,
24700; P e t i t , Repertorium 1356; bovendien veel in de door C o l e n b r a n d e r
uitgegeven Gedenkstukken, en de algemeene bronnenpublicaties als brieven en
gedenkschriften van F a l c k , v a n H o g e n d o r p , v a n d e r P a l m , e.a.
van Kuyk

[Kempher, Gerard]
KEMPHER (Gerard), vermoedelijk geb. te Kampen, overl. te Alkmaar 19 Oct. 1737,
zoon van J o h a n n e s G e r r i t s z . K., van Hoorn, in 1691 uit Kampen als organist
en klokkenist beroepen te Alkmaar en aldaar 21 Dec. 1701 op het kleine orgel in
dronkenschap gestorven gevonden. Burgemeesteren droegen den volgenden dag
zijn zoon Gerard, sedert 17 Oct. 1700 onderwijzer in de laagste klasse der latijnsche
school en van zijne jeugd af in de muziek geoefend, tijdelijk de bediening van het
orgel op, tegen eene belooning gerekend op ƒ 400 's jaars, mits daarvan een derde
aan zijne stiefmoeder uitkeerende, terwijl hij, ingeval hij de klokken bespeelde of
de klavieren op de ton waarnam, daarvoor een honorarium zou genieten. September
1702 was de tijdelijke bediening afgeloopen, daar Egbert Enno Veldkamp K.'s vader
opvolgde. Toen burgemeesteren in April 1718 Cornelis van Herk bewogen hadden
tot afstand van zijn conrectoraat, werd de gelijdelijk tot praeceptor der tweede school
bevorderde K. tot conrector benoemd op eene jaarwedde van ƒ 450 (+ ƒ 75 huishuur),
met toezegging van verhooging tot ƒ 525 bij het overlijden van v. Herk. Maar reeds
3 Juni 1721, toen K. een beroep als conrector te Haarlem ontvangen maar zich
dienaangaande nog niet verklaard had, besloot de vroedschap hem eene verhooging
van ƒ 200 toe te leggen, mits hij bereid
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was om convictores te houden. Hij genoot voortaan te zamen ƒ 725. K. huwde 29
Juni 1721 C a t h a r i n a S t a m , overl. in Nov. 1722; 7 Nov. 1723 hertrouwde hij
met zijn dienstmaagd M a r i a v a n d e r M e u l e n , overl. in Juni 1732. De hem
overgebleven kinderen geraakten na zijn dood in het weeshuis. Hij was een niet
onverdienstelijk dichter. Zijne werken zijn de volgende: A u r e l i u s P r u d e n t i u s
K l e m e n s ' Lofzangen (in nederl. dicht) vertaald (Leid 1712); latijnsch gedicht op
o

het huwelijk van J. Elias en M.C. Maiden (1716. 4 ); de Ludis Olympiacis (Oratie
tot intrede als conrector, eerst gedrukt in 1735); J u l i u s F i r m i k u s M a t e r n u s ,
Van de dwaelinge der heidensche afgoderyen aan de Keizeren Konstantius en
Konstans, met aantekeningen verrykt (2 st. Alkm. 1718); Gedicht op het huwelijk
van J. de Jonge en E. Snoeck (Alkm. 1722); De gestrafte Kupido, naar het latijn van
D e c i m u s M a g n u s A u s o n i u s (Amst. 1724); Eeuwtriomf ter vierde
inwydings-feest van Leidens Hoogeschoole; voor den jaare CIɔIɔCCXXV: plechtig
geviert den VIII. van Sprokkelmaandt (Leid. 1725); A n a k r e o n s Gezangen, uit
het grieksch, op aangename zangwysen (Alkm. 1726); F r a n c i s c u s P o m e y ,
Pantheum Mythicum, of verdichte historie der Goden en Godinnen. Na den zevenden
druk uit het latijn vertaald en met schoone figuren voorzien (Amst. 1730); Kronyk
van Egmond, of Jaarboeken der vorstelyke Abten van Egmond, In 't Latyn
beschreeven door Broeder J a n v a n L e y d e n .... Vertaald door K o r n e l i s v a n
H e r k , Overgczien, vervolgt, en met de Vertaalinge der Grafschriften verrykt (Alkm.
1732); Herderszangen, naarhet latijn vertaald en met schoone figuren voorzien
(Amst. 1730); Herderszangen, naar het latijn van T i t u s C a l p u r n i u s e n
M a r c u s A u r e l i u s O l y m p i u s N e m e s i a n u s (Leid. 1732); Beschryving
van Japan (Amst. 1733); Helena in Egypte; of de gewaande ontrouwe, getrouw
bevonden. Uit (het grieksch van) E u r i p i d e s (Alkm. 1737). In de bundels
bruiloftsgedichten van J.G. von Auerswalt en C.M. van Oudensteyn (1716), P.
Pietermaat en E. Pond (1720) en J. Lakeman en S. de Clerk (1727) komen verzen
van K. voor; desgelijks een lofdicht voorin E i k e l e n b e r g , Gedaante en gesteldheid
van Westvriesland (1714) en een Alkmaars Ontzet-Liedt, zijnde eene verklaring van
den vroedschapspenning, dateerende van 1735, in B o o m k a m p , Alkmaer en
deszelfs Geschiedenissen (1747). Voorts leverde hij aanteekeningen in de Poetae
latini rei venaticae et bucolici antiqui (Leid. en 's Grav. 1728). Waar en wanneer de
door v.d. A a genoemde Zegepraal des Geloofs verschenen is, bleef ons onbekend.
Ongedrukt is gebleven de Historia Romana, in verzen ten vervolge van V e r g i l i u s ,
welke K. bij zijn overlijden gereed had.
Zie: F a b r i c u s , Bibl. lat. ed. E r n e s t i I, 476; III, 91.
Bruinvis

[Kerckhoff, Henricus]
KERCKHOFF (Henricus), ook d e C o e m e t e r i o genaamd, dominicaan,
waarschijnlijk geboortig van 's Hertogenbosch, gest. 21 Juni 1510. Hij trad te 's
Hertogenbosch in de Orde, werd in 1487 als student aan de universiteit te Heidelberg
ingeschreven, behaalde daar den doctorstitel en werd tot professor in het bossche
klooster aangesteld. In 1494 werd hij tot prior gekozen. Hij maakte zich vooral
verdienstelijk door het invoeren van de strenge regeltucht in verschillende kloosters,
o.a. te Maastricht.
Zie: Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 54.
G.A. Meijer
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[Kerckring, Theodorus]
KERCKRING (Theodorus), geb. 1639, gest. 3 Nov. 1693, is van uit Lubeck
afkomstige, luthersche en patricische ouders te Hamburg geboren. Reeds vroegtijdig
schijnt hij naar Holland gekomen te zijn doch begon eerst op 18-jarigen leeftijd latijn
te leeren bij Frans van den Ende, den bekenden vrijdenker. Bij ontstentenis van
den vader, nam de oudste zeer geleerde dochter, C l a r a M a r i a , de lessen waar.
Hieruit schijnt zich een intieme verhouding tusschen haar en Kerckring ontwikkeld
te hebben, die 5 Febr. 1671 tot een huwelijk aanleiding gaf.
Hij heeft zich 12 Mei 1659 als 20-jarig student te Leiden in de letteren laten
inschrijven (onder den naam K e r c k e r i n g ); doch hij heeft zich, zooals uit zijn
leven duidelijk blijkt, hoofdzakelijk op de geneeskunde toegelegd en de la Boë
Sylvius tot leermeester gehad, dien hij ook in zijn geschriften bizonder prijst. Of hij
vóór zijn vestiging in Amsterdam, waar hij een goed medicus was, in Frankrijk
geweest is, of later, schijnt onzeker. Maar den werkelijken titel van med. doct. schijnt
hij nooit verworven te hebben. Toch toonde hij door de uitgave van in vele opzichten
oorspronkelijke, anatomische zelfs chemische werken een wetenschappelijk goed
onderlegd medicus te zijn. Hij was bekend en bevriend met Ruysch, die hem, zooals
uit aanteekeningen van diens zoon Hendrik blijkt, welwillend ter zijde stond en zelfs
zijn eigen materiaal ter beschikking stelde. Hieruit te besluiten, dat hij Ruysch
plunderde, is even kortzichtig als onbillijk. Wie het door hem geschrevene leest, zal
in hem een scherpzinnig en nauwgezet waarnemer ontdekken, die veel intelligentie
bezat en zeer vooruitstrevende begrippen op het gebied der wetenschap (bijv. der
leer van de eieren, van de zuigers, der foetale osteogenie enz). voorstond. Zekere
plooien in den darm, valvulae conniventes of plicae Kerckringii, worden nog terecht
naar hem genoemd. Dat hij Amsterdam spoedig heeft verlaten, ongeveer 1678 of
79, staat vast. In hoeverre hiervan de praatjes, die men van hem uitstrooide, dat hij
zijn eerste vrouw zou vergiftigd hebben, om de tweede, de zuster der eerste, volgens
anderen de dienstmeid, te kunnen trouwen, de reden waren, is niet met zekerheid
uit te maken, maar is onwaarschijnlijk, omdat in zekere medische pamfletten van
de jaren 1677 en 68, waarin bijna alle amsterdamsche medici over den hekel gehaald
of bespot en ook hij even à faire genomen wordt, op bovengenoemd verhaal met
geen woord gezinspeeld wordt. Vermoedelijk is het eerst later, na zijn dood
verzonnen door hen, die het hem, die oorspronkelijk luthersch en later vrijdenker
was, kwalijk namen, dat hij gedurende zijn reis in Frankrijk roomsch-katholiek
geworden was. Van Amsterdam uit, schijnt hij door Italië naar Hamburg gegaan te
zijn, waar men hem niet als med. doctor zou hebben willen erkennen en hij, om een
gezaggevenden titel te bezitten, zich tot resident (gezant) van den groothertog van
Toscane liet benoemen. De verhalen, dat hij ook hier een misdadig leven zou geleid
hebben, zijn eveneens van geen waarde te achten.
Hij schreef: Commentarius in Currum triumphalem B a s . V a l e n t i n i , a se
latinitate donatum (Amst. 1661 en 1685); Spicilegium anatomicum, contin.
observationum anatomicarum centuriam unam: nec non osteogeniam foetuum
(Amst. 1670, Cum tab); Osteogenia foetuum, in qua quid cuique ossiculo singulis
accedat mensibus, quidve decedat, et in eo per varia immutetur tempora,
accuratissme oculis subjicitur (Amst. 1670, Cum
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tab); Anthropogeniae ichnographia, sive conformatio foetus ab ovo usque ad
ossificationis principia (Amst. 1671); van deze werken zijn meerdere nieuwe drukken
verschenen: ook Opera Omnia (1717 en 1729).
Zie: D a n i e l s in Biograph. Lexicon d. hervorragenden Aertze; B a n g a ,
Geschiedenis der Geneeskunde (1868); M o l l e r , Cimbria literata II, 408;
T h i e s s e n , Vers. einer Gelehrtengesch. Hamburgs I, 343; M e i n s m a , Spinoza
en zijn Kring ('s Grav. 1896) reg.
A. Geyl

[Kerkwijk, Jacob Johan van]
KERKWIJK (Jacob Johan v a n ), geb. te Ouddorp (Z.-H.) 19 Dec. 1830, overl. te 's
Gravenhage 21 Mei 1901, was de zoon van A.W. v a n K e r k w i j k , burgemeester
van zijne geboorteplaats, en B.J.H. G r i n w i s . Hij werd 1848 student aan de Kon.
Akademie te Delft en promoveerde in 1852 tot civiel ingenieur. Kort daarna kwam
hij in dienst bij de Antwerpen-Rotterdamsche Spoorwegmij., waar hij onder J.G.W.
Fijnje o.a. de brug over de Mark nabij Zevenbergen bouwde. Hij was hier de eerste
in ons vaderland, die zich van electrisch licht bediende, ten einde des nachts door
te kunnen werken. Met 1 Sept. 1855 werd van Kerkwijk adsistent-ingenieur van de
rijkstelegraaf ter standplaats 's Gravenhage, waar hij tot zijn overlijden bleef wonen,
met 1 Oct. 1866 werd hij ingenieur bij genoemden tak van dienst. Hij was hiervoor
in deze jaren zeer veel op reis, in 1857 bezocht hij van regeeringswege België, ten
einde het stelsel Boucherie tot bereiding van hout tegen bederf te bestudeeren,
hetwelk trouwens reeds door van Diesen, die eenigen tijd aan de daarvoor ingestelde
commissie (zie bij van der Kun) was toegevoegd, gedaan was. Hoewel het net van
telegraaflijnen langs de wegen in ons land door den Waterstaat werd aangelegd,
had van Kerkwijk daarmede ook bemoeiing. Te 's Gravenhage was hij populair,
zoodat hij reeds in Juli 1861 lid van den gemeenteraad werd, misschien mede door
zijn herhaaldelijk in de vergaderingen van het Kon. Inst. v. Ing. aandringen op
bespoediging die plannen voor een haven te Scheveningen.
In den aanvang van 1863 werd hij als opvolger van den overleden Mr. S.H.
Anemaet, lid van de Tweede Kamer voor Zierikzee, en bleef dat tot zijn overlijden.
In 1861 werd op zijne instigatie eene brooden meelfabriek te 's Gravenhage
opgericht, waarvan hij jaren lang bestuurslid was. Ook was hij vele jaren lid en
secretaris van het hoofdbestuur der vereeniging tot bevordering van fabrieks- en
handwerksnijverheid.
In 1863 voldeed van Kerkwijk aan eene opdracht van den minister van
Binnenlandsche Zaken, om eene beschrijving op te maken van de in Nederland
gebruikelijke telegraaftoestellen en van de inrichting der kantoren, en om de noodige
voorschriften voor het gebruik en het onderhoud op te maken. Dit werk werd van
rijkswege herhaaldelijk gedrukt, steeds, zooals in zulke gevallen gebruikelijk is,
zonder den naam van den schrijver. Met ingang van 1 Jan. 1875 werd van Kerkwijk
op non-activiteit gesteld, op een wachtgeld van ƒ 1100. Op 19 Sept. d.a.v. werd hij
tot raadadviseur buiten bezwaar van 's Rijks schatkist benoemd.
Vooral op van Kerkwijk's aandringen (o.a. in eene in 1868 uitgekomen brochure)
werd in 1869 de administratie van de rijkstelegraaf van Binner landsche Zaken naar
Financiën overgebracht, hetgeen op den duur veel besparing voor het rijk heeft
veroorzaakt, door vereeniging
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van post- en telegraafkantoren (dit kon vroeger niet, daar de posterijen steeds onder
Financiën geressorteerd hadden), waardoor het mogelijk is geworden, een grooter
aantal kantoren te hebben. Eerst in 1884 werden posterijen en telegrafie onder één
hoofdambtenaar gebracht.
In 1870 werd van Kerkwijk door het Bataafsch Genootschap te Rotterdam met
goud bekroond voor eene geschiedenis der telegrafie.
Van Kerkwijk verkreeg langzamerhand in de Kamer meer invloed, en die invloed
werd dikwijls in het belang van zijn district aangewend. Zoo om eene afdamming
van het Slaak te verkrijgen, hetgeen nadat eene vorige afdamming vervallen was,
in 1884 van rijkswege geschiedde.
Tallooze malen sprak hij over eene verbinding van Schouwen met het vasteland,
en eindelijk kwam, ook in verband met belangen van andere districten dan Zierikzee,
de wet van 28 April 1897 tot stand, tot subsidieering van de Rotterdamsche
Tramwegmaatschappij ten behoeve van den aanleg van een aantal stoomtramlijnen
op de zuidhollandsche en zeeuwsche eilanden, alsmede den aanleg van rijkswege
van eenige havens en aanlegplaatsen.
Bij de behandeling der wetten van 9 Apr. 1877 tot vermindering van het aantal
rechtbanken wist hij het behoud van die te Zierikzee van zijne medeleden te
verkrijgen; het amendement tot opheffing dier rechtbank werd met 58 tegen 10
stemmen verworpen; de eenige reden voor behoud was bij den minister van Lynden
de toenmalige slechte gemeenschap van Zierikzee met de overige deelen des lands.
Zeer verdienstelijk heeft van Kerkwijk zich omtrent de Staatsloterij gemaakt. Allerlei
collecteurs, die niets dan tusschenpersoon tusschen het Rijk en andere collecteurs
waren, verdienden daaraan groote sommen, door b.v. de loten van het Rijk te
bekomen voor ƒ 60 en die tegen ƒ 69 te verkoopen; er waren er, die bij elke loterij
(5 in de 2 jaren) 1800 en 1200 loten bekwamen, en daardoor zonder moeite ƒ 42000
en ƒ 28000 's jaars verdienden. Hieraan werd door de wet van 23 Juli 1885, die na
zijn herhaalden aandrang tot stand kwam, een einde gemaakt.
In de eerste jaren van zijn kamerlidmaatschap was hij veel rapporteur, later
verzocht hij meestal, daarvan verschoond te blijven, volgens zijne levensbeschrijving,
omdat hij tegenstander was van de lange verslagen, ‘vuilnisbakken waar ieder lid
iets ingooit.’
Tweemalen is hem eene ministerieele portefeuille aangeboden, maar hij weigerde
zulks steeds, ‘omdat hij zijn vrijheid daardoor meende te verliezen’.
Ook wist van Kerkwijk door zijn grooten invloed commissaris van tal van
spoorwegmaatschappijen of commissaris bij de regeering van andere te worden,
betrekkingen, die wel niet veel bezoldiging gaven, maar des te meer invloed. Van
Kerkwijk heeft dan ook in vele zaken betrekkelijk spoorwegen, ook belgische (hij
was in België goed bekend, doordat hij administrateur van de
Antwerpen-Rotterdamsche Spoorwegmaatschappij was) belangrijke adviezen
uitgebracht.
Toen in 1890 de Rijnspoorwegmaatschappij in de Exploitatie-maatschappij
opgelost was, en deze en de Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij ‘running
power’ op verschillende lijnen van elkander, en verscheidene gemeenschappelijke
stations bekwamen, waren er allerlei verschillen, tusschen deze beide
maatschappijen, die men niet aan den rechter wilde onderwerpen. Men koos van
Kerkwijk als scheidsrechter, een jaar is hij
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als zoodanig werkzaam geweest, maar deze arbeid was hem te zwaar, zoodat hij
in 1891 daarvoor bedankte.
Ook in jury's en commissiën voor buitenlandsche tentoonstellingen is van Kerkwijk
veel benoemd; hij was daar een nuttig lid.
Op het laatst van zijn leven neigde hij soms naar den radicalen kant; zonderling
was in 1894 zijne houding; hij stemde voor het wetsontwerp-Tak tot uitbreiding van
het kiesrecht, en na de ontbinding der Kamer, toen de verkiezingen toch uitsluitend
beheerscht werden door de kwestie dezer uitbreiding, verdedigde hij in eene
haagsche kiesvereeniging met warmte de kandidatuur van Gleichman, een der
groote bestrijders van het wetsontwerp-Tak.
Van Kerkwijk was ongehuwd.
Van zijn werken zijn de belangrijkste: Gebruik van electrisch licht bij het maken
der draaibrug over de Mark in Verh. K. Inst. v. Ing. 1855/6; Aanteekeningen over
telegrafen (Idem 1857/8); Beschrijving der in Nederland gebruikelijke
telegraaftoestellen en inrichting der kantoren, met voorschriften voor gebruik en
onderhoud (anoniem) ('s Grav. 1859); De Atlantische telegraaflijn ('s Grav. 1859);
Een woord over buitenspoorwegen ('s Grav. 1869); Geschiedenis van de invoering
der electr.-magnetische telegrafie in Nederland in Nieuwe Verhand. van het Bataafsch
Genootschap, 2e R., II (1870); Levensbericht van E. Wenckebach in Not. K. Inst.
b. Ing. 1873/4); De tollen op de Rijkswegen in Economist 1876; Een en ander over
onze staatsspoorwegen, idem 1878; Het aftreden van het ministerie Kappeyne in
Vragen des Tijds 1881; Volksvertegenwoordigers ambtenaren, idem 1881.
Een levensbericht van van Kerkwijk, door J.F.W. C o n r a d voornamelijk
samengesteld naar eene autobiografie, waarin het goede te veel op den voorgrond
gebracht en het kwade te veel verzwegen is, komt voor in de Levensb. Letterk.
1901, 202.
Ramaer

[Kessler, Jean Baptiste August]
KESSLER (Jean Baptiste August), geb. te Batavia 15 Dec. 1853, overl. te Napels
14 Dec. 1900, zoon van H e r m a n u s J o h a n n e s en van J o h a n n a H e r m a n a
O p d e L a e y . Na de hoogere burgerschool te Breda doorloopen te hebben, begaf
hij zich in 1872 naar Delft om daar aan de polytechnische school te studeeren. Deze
studie moest hij echter spoedig laten varen, en in 1873 begon zijn loopbaan in de
koopmanswereld. In 1876 vertrok hij zonder aanstelling naar Indië. Terstond werd
hij werkzaam aan de Ned. Ind. Handelsbank te Batavia. Korten tijd daarna ontving
hij een aanstelling tot procuratiehouder der firma Tiedeman en van Kerchem, waarvan
hij in 1885 chef werd. Twee jaren later nam hij zijn ontslag, en in 1888 ging hij weder
naar Holland.
In 1890 werd de Kon. Ned. Mij. tot Expl. van Petroleumbronnen in Ned.-Indië
opgericht. Groote moeilijkheden, weldra gerezen, die haar geen lang bestaan
schenen te voorspellen, noopten het bestuur, in 1891 eene commissie naar Langkat
te zenden. Deze bestond uit K. voor het administratieve gedeelte, en een ingenieur
voor het technische. De toestand bleek hoogst ongunstig. Maar dank zij K.'s groote
voortvarendheid en veelzijdige bekwaamheid kwamen de zaken spoedig in het
rechte spoor. In Juli '92 weder teruggekeerd, werd hij eerst tot onderdirecteur, en
kort daarna tot directeur der Maatschappij benoemd. Dit werd vooral bewerkt door
den voorzitter, Mr. H.D. Levyssohn Norman, die overtuigd was, dat de Mij. door een
beter
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bestuur tot bloei te brengen zou zijn, en van K.'s gebleken groot organiseerend
talent, werkkracht, doortastendheid, en helder oordeel alles goeds verwachtte. Niet
ten onrechte, zooals de ontzaglijke bloei der Mij. en de zegepraal over machtige
buitenlandsche mededingers weldra bewees, totdat het jaar 1898 de groote
teleurstelling bracht, dat de oude putten minder olie begonnen te leveren. Door een
rusteloozen arbeid van twee jaren mocht K. er niet alleen in slagen, alle bezwaren
volkomen te overwinnen, maar tevens den grondslag te leggen voor breedere en
minder wisselvallige ontwikkeling.
Het bedrijf der maatschappij was toen door K. reeds tot een groot geheel gemaakt
en bestond zoowel in het winnen en verwerken der olie als in den afzet der uit de
olie gewonnen producten.
Gedurende het beheer van K. was de Mij. voortdurend bedreigd door de aanvallen
der Standard Oil Cy.; K.'s groote verdienste was het, dat hij onbevreesd dezen
aanvallen het hoofd heeft geboden. Verder nam Kessler het initiatief tot den bouw
eener eigen vloot en van eigen tankinstallaties in China en Britsch-Indië, waardoor
groote bezuinigingen in den afzet der producten werden bereikt. Hij wist de
concessies der Mij. belangrijk te vergrooten, en het was ook K. die de eerste stappen
deed tot onderlinge aansluiting der verschillende petroleummaatschappijen in
Ned.-Indië. Zaken van verre uitzicht, waardoor K. zich ten opzichte van zijn land
groote verdiensten heeft verworven.
Maar door teleurstellingen en te groote krachtsinspanning had hij veel geleden.
In Oct. 1900 weder naar Sumatra vertrokken, bleek hij niet meer tegen het tropisch
klimaat bestand. Na 14 dagen keerde hij, op aandringen der geneeskundigen,
onverwijld naar Europa terug. Verder dan Napels bracht hij het echter niet. Hij
ontsliep in het bewustzijn, dat zijn onvermoeide arbeid met het beste gevolg was
bekroond, en in de stellige wetenschap van den nabijzijnden herbloei eener
Maatschappij, die hij als zijn levenswerk mocht beschouwen.
Zie: Ind. Mercuur 1900, 962; Petroleum Review 1900, 570 (beide met portret);
Verslagen der Maatschappij; L.P. d e S t o p p e l a a r , de Petroleum-Industrie, in
het bijzonder die van Ned.-Indië (Amst. 1897, besproken in Ind. Gids 1898, 85);
W i l l e m s e n , de Geschiedenis der Kon. Ned. Mij. enz. (Rott. 1911).
Margadant

[Ketwich, Abraham van]
KETWICH (Abraham v a n ), geb. te Amsterdam 19 Apr. 1743, was de zoon van
I z a ä k v a n K e t w i c h , koopman op de Heerengracht te Amsterdam en van
A a g t v a n C a m s t r a . Zijne grootouders waren A b r a h a m v.K., keurnoot van
den richter te Raalte en H e n r i k j e V o o m b e r g h . Met zijne neven G e r r i t v a n
K e t w i c h (geb. te Zwolle 11 Jun. 1755, overl. te Amsterdam in 1794) en D i r k
J a n V o o m b e r g h was hij de stichter van het bankiersen handelshuis Ketwich
en Voombergh te Amsterdam, dat zich later oploste in het kantoor Labouchère
Oyens & Co., terwijl de naam nog voorleeft in het administratiekantoor van Ketwich
o

en Voombergh en de wed. Willem Borski. Abraham v.K. was tweemaal gehuwd 1 .
o

in 1768 met S u s a n n a M a r i a R u s w u r m ; 2 . in 1804 met G e r h a r d a
B a r t i n a B e r n a r d , dochter van den med. Dr. Bernard en weduwe van Mr.
E g b e r t W e s t e n b e r g . Hij woonde te Amsterdam aan de Heerengracht en des
zomers op zijn buitenverblijf ‘Rusthoff’ te Baambrugge aan de Vecht, waar hij 4 Juli
1809 zonder nako-
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melingen overleed; 10 Jul. d.a.v. werd hij in de Zuiderkerk te Amsterdam begraven.
Verscheidene gedichten, van hem afkomstig, zijn nog in het bezit der familie van
Ketwich Verschuur
Zie: Wapenheraut 1900, 193.
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Barent van]
KETWICH (Barent v a n ), geb. te Bredevoort 29 Febr. 1644, overl. te Raalte 28
Febr. 1700, zoon van H e n r i c k v a n K e t w i c h en A n n i t j e L o b e e c k , was
van 1665 tot 15 Oct. 1668 als genees- en heelmeester bij eene afdeeling ruiterij
onder bevel van Johan Adolf von Grothaus zu Behr und Reseburg in dienst van de
Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, als hoedanig hij bij ontslagbrief,
gegeven te Zwolle 15 Oct. 1668, op de meest eervolle wijze demissie verkreeg,
waarna hij zich als geneesheer te Raalte vestigde. Hij ging 2 Juni 1682 van de
roomsch-katholieke tot de hervormde Kerk over, was van 1687 tot aan zijn dood
diaken der hervormde Gemeente te Raalte en tevens keurnoot van den richter
aldaar en van het schoutambt Heino. Hij was o.a. eigenaar van het allodiaal landgoed
de ‘Heemen.’ Uit zijn 7 Dec. 1668 te Raalte gesloten huwelijk met J o a n n a v a n
V i l s t e r e n werden 12 kinderen geboren o.a.: B e r e n d H e n d r i k ‘ontfangst
hebbende Commys van den Schulenborgh’, gehuwd met A n n a t o e L a e r ; J a n ,
‘ontfangst hebbende Commys van de convoyen en licenten’ te Amsterdam, gehuwd
met A n n a J o n g e b l o m ; A b r a h a m , keurnoot van den richter te Raalte, gehuwd
met H e n r i k j e V o o m b e r g h ; Hermanus (kol. 671); I z a ä k , officier der ruiterij
in staatschen dienst, op 25 jarigen leeftijd overl. aan zijne in Spanje bekomen
wonden.
Zie: Wapenheraut 1900, 132; Nederland's Patriciaat I (1910).
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Berent van]
KETWICH (Berent v a n ), geb. omstreeks 1525, overl. te Zwolle vóór 20 Mrt. 1579,
was in 1556 lid der gezworene gemeente te Zwolle. In Oct. 1571 stond hij in
betrekking tot de zending van Arent toe Boecop en Johan van Haerst, burgemeesters
van Kampen en Zwolle, naar Brussel tot het van den hertog van Alva verkrijgen van
verlichting van inlegering van krijgsvolk. Uit een door hem in 1569 gekocht huis
bezat het Weeshuis te Zwolle nog in 1676 een jaarrente; het komt in de rekening
der Burgerweezen van dat jaar voor als ‘B. van Ketwichhuis’. Hij was gehuwd met
B a r b a r a t h e n W a t e r , dochter van J o h a n t h e n W a t e r en B a r b a r a
B l a u w en liet een zoon J o h a n na, die geneesheer te Zwolle was.
Over het geslacht van Ketwich en van Ketwich Verschuur, waarvan hij in Nederland
de stamvader is, zie Wapenheraut 1900 en 1901; T r a n s i s a l a n u s , Het geslacht
van Ketwich en van Ketwich Verschuur (Brussel 1900) en Nederland's Patriciaat I
(1910).
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Bernardt van]
KETWICH (Bernardt v a n ), geb. omstreeks 1610, overl. 27 Dec. 1660; was eerst
secretaris en daarna van 1646 tot zijn dood burgemeester van Oldenzaal en kolonel
der burgerij. In 1631 werd hij wegens de Kerkeraden van het Landgericht gekozen
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tot kerkmeester aldaar en den 6 Oct. 1659 door burgemeesters, schepenen en
raden van Deenter, Kampen en Zwolle benoemd tot rentmeester der kapittel- en
kloostergoederen onder Oldenzaal. Bij resolutie van 11 Mrt. 1657 hebben
burgemeester, schepenen en raad van Deventer hem een glas met het stadswapen
in zijn huis te Oldenzaal vereerd en aan zijn zoon J o h a n , die te Groningen in de
rechten studeerde, eene toelage van vijftig goudguldens voor zijn studie
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toegekend. Bernard v.K. liet uit zijn huwelijk met C h r i s t i n a d e R e y g e r (overl.
22 Sept. 1664) zes kinderen na.
Behalve Bernardt v.K. bekleedden verschillende leden van zijn geslacht te
Oldenzaal openbare ambten o.a. herhaaldelijk dat van secretaris en in het geheel
driemaal dat van burgemeester en meermalen dat van hofrichter, welk ambt reeds
vóór 1500 in dit geslacht was.
Zie: Wapenheraut 1900, 122.
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Dr. Christiaan Jan van]
KETWICH (Dr. Christiaan Jan v a n ), 25 Febr. 1818 te Zwolle geb., overl. te Leiden
22 Dec. 1903; derde zoon van J o h a n n e s v a n K e t w i c h en G e z i n a
B e r e n d i n a Z e b i n d e n . Hij bezocht het gymnasium in zijne geboortestad en
werd in 1838 student te Leiden. Hij legde het candidaats-examen in de letteren af
en studeerde daarna in de theologie, had o.a. als promotor zitting in den Senatus
Theologorum c.s. Minervae Sacrum en werd 15 Apr. 1845 bevorderd tot doctor in
de godgeleerdheid op een diss.: de Simonia. Hij was predikant te Santpoort van
1845 tot 1849 en te Schoonhoven van 1849 tot 1878 en vestigde zich daarna als
emeritus te Leiden. Nog meer dan 25 jaren heeft hij daar geleefd en gewerkt en
zich in verschillende opzichten jegens de stad zijner inwoning verdienstelijk gemaakt
o.a. als voorzitter-regent van het Burgerweeshuis, regent van het Oudemannen- en
Vrouwenhuis en voorzitter der Commissie van oppertoezicht en beheer over de
Kweekschool voor Zeevaart. Bovenal echter verdient vermelding zijne werkzaamheid
als lid en secretaris der Commissie tot beheer van het fonds ter bevordering van
godsdienstonderwijs in vrijzinnigen geest naar de plaats van het huis waar dat
onderwijs wordt gegeven gewoonlijk commissie ‘Middelweg’ genoemd. In deze
hoedanigheid was hij jaren lang met grooten ijver werkzaam en vond gelegenheid,
de vrijzinnige beginselen op godsdienstig gebied, waarvan hij een overtuigd
voorstander was, te bevorderen. Niet minder groot was zijn ijver voor de
nederlandsche Gustaaf-Adolf Vereeniging, die hij vele jaren als lid en secretaris van
het hoofdbestuur heeft gediend. Hoewel tweemaal gehuwd bleef van Ketwich
kinderloos.
Zie: Wapenheraut 1901, 2 en levensbericht in het Leidsch Jaarboekje voor 1905.
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Derk van]
KETWICH (Derk v a n ), oudste zoon van B e r e n d H e n d r i k v a n K e t w i c h
en diens derde echtgenoote J o h a n n a G o s d e y , werd 11 Mei 1750 te Zwolle
geboren. Hij werd student in de godgeleerdheid te Groningen 16 Sept. 1767, was
predikant bij de ned.-herv. Gemeente te Kamperveen en daarna te Opheusden,
waar hij 5 Nov. 1786 bevestigd werd door zijn zwager Ds. E. Chevalier. Hij overleed
aldaar 1 Sept. 1794 en werd 5 Sept. d.a.v. op het koor in de kerk begraven. Hij was
tweemaal gehuwd, in 1779 met B a r t h a J o h a n n a v a n 't O e v e r (1757-1781)
en 10 Nov. 1784 te Amsterdam met G e e r t r u i d a H i l l e g o n d a v a n
P a p e n d o r p , geb. aldaar 18 Mrt. 1755, overl. aldaar 16 Apr. 1825, dochter van
C o r n e l i u s J o h a n n e s v a n P a p e n d o r p en H i l l e g o n d a d e V r i e s
uit welk laatste huwelijk hij zes kinderen naliet.
Zie: Wapenheraut 1900, 194 en Nederland's Patriciaat I (1910).
van Ketwich Verschuur
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[Ketwich, Didericus van]
KETWICH (Didericus v a n ), oudste zoon van J o h a n n e s v a n K e t w i c h en
G e z i n a B e r e n d i n a Z e b i n d e n , 8 Oct. 1816 te Zwolle geb. Als
oud-gezagvoerder ter koopvaardij
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zich te Amsterdam gevestigd hebbende, werd hij in 1870 benoemd tot directeur van
het College Zeemanshoop aldaar, waarvan hij sedert 1857 secretaris was. Hij had
zitting in de Commissie van toezicht over het vervoer van landverhuizers en was
voorzitter van het College tot zedelijke verbetering van gevangenen te Amsterdam.
Hij trad zeer veel op als arbiter in zeezaken en gaf mede den eersten stoot aan de
totstandkoming van het Noordzeekanaal. Hij overleed te Nieuwer-Amstel 13 Nov.
1889. Uit zijn huwelijk met M a r i a C o r n e l i a M u n t e n d a m , dochter van den
middelburgschen kantonrechter N i c o l a a s T h e o d o r u s M u n t e n d a m en
van M a r i a W i l h e l m i n a v a n d e r H o r s t S e r l é , liet hij vier kinderen na.
Zie: Wapenheraut 1901, 1 en Nederland's Patriciaat I (1910).
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Evert van]
KETWICH (Evert van), derde zoon van Hermanus van Ketwich (kol. 671) en Derkje
van Duuren, geb. te Raalte 9 Oct. 1718, ongehuwd overl. in 1782, was van 1757
tot 1774 kerkmeester te Raalte, keurnoot sedert 1741 en van 1743 tot 1773
verwalter-schultus aldaar. Bij resolutie van ridderschap en steden van Overijssel
van 7 Dec. 1786 werden eenige bepalingen vastgesteld betrekkelijk de door hem
nagelaten onroerende goederen.
Zie: Wapenheraut 1900, 163.
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Frederik van (1)]
KETWICH (Frederik v a n ) (1), tweede zoon van B e r e n d H e n d r i k v a n
K e t w i c h en J o h a n n a G o s d e y , werd 27 Mrt. 1752 te Zwolle geb., alwaar hij
18 Mrt. 1809 ongehuwd overl. Hij was groot-expediteur en koopman te Zwolle en
trad als ijverig patriot min of meer op den voorgrond. In Mrt. 1795 was hij
medeontwerper van eene regeling voor de verkiezing van provisioneele
representanten des zwolschen volks, in Oct. van dat jaar gecommitteerde van de
zwolsche burgers bij de regeling van zaken en 30 Jan. 1796 secretaris van dit
college.
Zie: Wapenheraut 1900, 196.
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Frederik van (2)]
KETWICH (Frederik v a n ) (2), tweede zoon van J o h a n n e s v a n K e t w i c h en
G e z i n a B e r e n d i n a Z e b i n d e n , geb. te Zwolle 8 Oct. 1816, overl. te Leiden
14 Febr. 1893 met nalating van twee kinderen. Hij bezocht gedurende drie jaren
het gymnasium te Zwolle doch bij gebrek aan studiezin en groote voorliefde voor
een militaire loopbaan begaf hij zich in 1833 in militairen dienst, werd spoedig 2e
luitenant bij de infanterie en verkreeg in 1841 overplaatsing bij het leger in Ned.-Indië.
In 1857 werd hij bevorderd tot majoor en in 1861 tot luitenant-kolonel en militair
commandant van Palembang. In 1864 verkreeg hij eervol ontslag onder
dankbetuiging voor de bewezen diensten en vestigde zich in Nederland; laatstelijk
woonde hij te Leiden, alwaar hij onder meer president van het bestuur der
Kweekschool voor Zeevaart was.
Zie: Wapenheraut 1901, 2.
van Ketwich Verschuur
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[Ketwich, Herman van]
KETWICH (Herman v a n ), geb. te Zwolle 4 Juni 1827, als zoon van H e r m a n u s
D i d e r i c u s v.K. en C a t h a r i n a E l i s a b e t h v a n M o n n o m . Hij studeerde
aan de polytechnische school te Delft, was na zijne promotie van 1851-1855
werkzaam als ingenieur bij den aanleg van de kanalen der Overijselsche
Kanalisatie-Maatschappij en werd in Juli 1855 benoemd tot ingenieur bij de B.O.W.
in Nederlandsch-Indië, welken dienst hij als hoofdingenieur met pensioen verliet,
waarna hij te Amsterdam en later te Brussel woonde, in welke laatste stad hij
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17 Oct. 1898 overleed. Uit zijn huwelijk met J a c q u e l i n e W i l h e l m i n e
M a r c i a n a V i r g i n i e d e S t u r l e r , dochter van W i l l e m L o u i s en A d r i a n a
R i p p e r d i n a v a n R o y e n werd één zoon geboren.
Zie: Wapenheraut 1901, 5.
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Hermanus van]
KETWICH (Hermanus v a n ), zoon van Barent van Ketwich en Joanna van Vilsteren
(kol. 668), geboren te Raalte 21 December. 1678, overl. aldaar 6 Febr. 1739, werd
in 1700 aangenomen als lidmaat der herv. Kerk. Hij was keurnoot, verwalter schultus
en richter in het schoutambt Raalte; hij is o.a. eigenaar van het allodiaal landgoed
het ‘Raelterwoold’. Zijn geschilderd portret bevond zich omstreeks 1800 nog in de
raadzaal van het gemeentehuis te Raalte, doch is sedert spoorloos verdwenen. Hij
huwde 21 Juli 1709 met D e r k j e v a n D u u r e n , dochter van J o a n n e s en
L u c r e t i a R o u s e , uit welk huwelijk 10 kinderen.
Zie: Wapenheraut 1900, 162; Nederland's Patriciaat I (1910).
van Ketwich Verschuur

[Ketwich, Johan van]
KETWICH (Johan v a n ), uit Emden, werd in 1617 burger van Zwolle, nadat hij 28
Juli 1616 aldaar gehuwd was met M e r c h i e n G o r i s , dochter van den
burgemeester J a n G o r i s . Zijn grootvader J o h a n v a n K e t w i c h had,
waarschijnlijk ter zake van het geloof, Zwolle verlaten en zich te Emden gevestigd,
alwaar hij 8 Mei 1589 werd benoemd tot veertigraad; ook zijn vader Matthias van
Ketwich was hopman en veertigraad te Emden. Johan van Ketwich was in 1633
keurnoot en blijkens resolutie van raad en meente van Zwolle van 26 Februari 1645
en 18 Febr. 1646 hopman, in 1647 schepen en werd 24 April van dat jaar tot
burgemeester van Zwolle gekozen. In het volgend jaar werd hij als zoodanig niet
herkozen doch wel in 1650, toen hij echter bedankte. Niet lang daarna moest hij
met zijn gezin wegens verschillen over te groote vrijzinnigheid in geloofszaken,
Zwolle verlaten en vestigde hij zich weder te Emden. Van den sedert in
Oost-Friesland gevestigd gebleven tak van dit overijsselsche geslacht is het meest
bekend Dr. Jur. M e n t e t u s K e t w i c h (1674-1733), een in zijn tijd beroemd,
veelzijdig ontwikkeld rechtsgeleerde te Emden, wien T j a d e n (Gelehrten
Ost-Friesland's III, 194) eene afzonderlijke biografie wijdt en wiens correspondentie
met Leibnitz nog gedeeltelijk op het archief te Hannover bewaard is.
Zie: Wapenheraut 1900, 109; Jahrbuch für bildende Kunst und vaterländische
Altertümer zu Emden XIV, 494 en v.
van Ketwich Verschuur

[Ketwich Verschuur, Dr. Jan Adriaan van]
KETWICH VERSCHUUR (Dr. Jan Adriaan v a n ), geboren te Zwolle 15 Augustus
1821, overl. te Deventer 6 Juli 1882, was de vierde zoon van J o h a n n e s v a n
K e t w i c h en G e z i n a B e r e n d i n a Z e b i n d e n . Hij en zijn neef Jan Dirk, die
volgt, werden sedert 1827 opgevoed ten huize van hun oom Mr. J a n V e r s c h u u r ,
schepen en later officier van Justitie te Leiden, wiens echt met G e e r t r u i d a
H i l l e g o n d a v a n K e t w i c h kinderloos bleef, en hebben diens geslachtsnaam
bij den hunnen gevoegd, krachtens Kon. Besluit van 17 Juli 1836 No. 97. Hij werd
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in 1840 student te Leiden en promoveerde 20 Sept. 1847 tot doctor in de
geneeskunde op eene dissertatie de Colica saturnina en 27 Juni 1848 tot doctor in
de verloskunde. Na eene wetenschappelijke reis en voortgezette studie te Parijs
en te Weenen vestigde hij zich eerst als geneesheer te Baarn en daarna in 1856 te
Deventer, waar hij een groote praktijk
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had en tevens gemeentegeneesheer was, voorts president der
Gezondheidscommissie en lidsecretaris van den Geneeskundigen Raad in Overijssel
en Drenthe. Nadat hij in 1870 de praktijk had neergelegd, was hij schoolopziener
in het district Deventer en voorts nog in verschillende andere functiën ten algemeenen
nutte werkzaam o.a. als president-curator van het gymnasium en lid-secretaris van
het college van regenten over het huis van arrest.
Hij was 26 Juli 1849 te Alkmaar gehuwd met zijne nicht R o l a n d a H e r m i n a
C o r n e l i a v a n V l o t e n , geboren te Alkmaar 16 Maart 1828, overleden te
Deventer 8 Nov. 1885, dochter van den predikant A r e n d v a n V l o t e n en
G e r h a r d i n a S u s a n n a M a r i a v a n K e t w i c h . Dit huwelijk bleef kinderloos.
Zie: Wapenheraut 1901, 2.
van Ketwich Verschuur

[Ketwich Verschuur, Mr. Jan Dirk van]
KETWICH VERSCHUUR (Mr. Jan Dirk v a n ), geboren te Zwolle 15 Juli 1819, overl.
aldaar 29 Juli 1887, was de oudste zoon van H e r m a n u s D i d e r i c u s v a n
K e t w i c h en C a t h a r i n a E l i s a b e t h v a n M o n n o m . Over zijne opvoeding
bij zijn oom Mr. J. Verschuur en het aannemen van diens geslachtsnaam zie het
voorgaand artikel. Hij werd in 1837 student te Leiden, was in 1841, 42 en 43 praeses
van de commissie tot redactie van den Studenten-Almanak en had in 1843 als
praeses der Juridische Faculteit zitting in het Collegium c.s. Vis Unita Fortior. 30
Juni 1843 promoveerde hij tot doctor in de beide rechten op eene diss. de Judiciis
contraventionum simplicis politiae en 14 Nov. 1844 legde hij het examen als
candidaat-notaris af. Hij sloeg een aanbod om deelgenoot te worden in het
bankiershuis Ketwich en Voombergh van de hand en vestigde zich als advocaat te
Zwolle, terwijl hij van 1845-1853 tevens redacteur was van de Prov. Overijsselsche
Courant. Hij gold voor een zeer scherpzinnig jurist en uitnemend spreker en oefende
eene omvangrijke rechtspraktijk uit. Hij was deken der orde van advocaten in het
ressort van het provinciaal gerechtshof in Overijssel, tal van jaren lid van den
gemeenteraad en van Oct. 1851 tot Sept. 1859 wethouder van Zwolle, rechtsgeleerd
lid van den Geneeskundigen Raad in Overijssel en Drenthe enz. Een voorval dat
in de rechtsgeleerde wereld groote beweging en algemeene verontwaardiging wekte,
was het op 21 Sept. 1881 te zijnen kantore, niettegenstaande zijn nadrukkelijk
protest, vanwege de zwolsche rechtbank ingesteld papieronderzoek, waardoor aan
de onschendbaarheid van het geheim der briefwisseling van een zijner cliënten
ernstig werd tekort gedaan. (Zie hierover o.a. Weekblad van het Recht nos. 4719,
4741, 4786-4789, 4831 en T h .I.B. H i l t e r m a n n , De advocaat als raadsman,
verdediger en getuige in het strafproces (Amst. 1885) 123 en volg.).
Van Ketwich was in Overijssel een der voormannen van de liberale partij, hoewel
hij zich zelf van een werkzaam aandeel aan de groote politiek onthield en zich
nimmer voor een kamerzetel wenschte beschikbaar te stellen, niettegenstaande hij
daartoe door Thorbecke met aandrang werd aangezocht. Deze, zijn oud-leermeester,
tot wien hij in eene zeer vriendschappelijke verhouding stond, vroeg aangaande
overijsselsche personen en toestanden herhaaldelijk zijn advies en ook over
onderwerpen van meer algemeen staatkundigen aard was van Ketwich meermalen
met hem in briefwisseling, evenals met zijne vrienden Kappeyne en van Zuylen van
Nyevelt, met van Hoëvell en anderen.
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18 Aug. 1845 was van K. te Zwolle gehuwd met A l b e r t a A l y d a L u t t e n b e r g ,
geb. te Zwolle 17 Mei 1820, overl. aldaar 10 Oct. 1900, dochter van den zwolschen
secretaris Gerrit Luttenberg, (zie dien naam in dit deel), en van Alida Hendrika
Cavalier, uit welk huwelijk twee zoons werden geboren: Mr. H e r m a n D i r k v a n
K e t w i c h V e r s c h u u r , geb. te Zwolle 17 Aug. 1846, overl. als president van het
gerechtshof te Leeuwarden 12 Jan. 1910 en Mr. G e r r i t H e n d r i k v a n
K e t w i c h V e r s c h u u r , geb. te Zwolle 19 Sept. 1848, advocaat,
kantonrechter-plaatsverv. enz. te Zwolle, overl. aldaar 30 Maart 1883.
Onder meer schreef hij: Iets over de wetgeving betrekkelijk de oude tienden in
Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en Statistiek II, 4de stuk.
Zie: Wapenheraut 1901, 4 en Nederland's Patriciaat I (1910).
van Ketwich Verschuur

[Keulen, Henricus van]
KEULEN (Henricus v a n ), alias a C o l o n i a , Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te
Keulen, overl. te Maaseyck (België) 1483, waarschijnlijk 17 Aug.; hij trad in de orde
der Kruisheeren te St. Agatha bij Kuik, waar hij zich o.a. bezig hield met het inbinden
van boeken voor de bibliotheek des kloosters; van 1471-76 was hij prior van het
klooster Coolen (Kerniel bij Borgloon, België); in 1475 werd hij door den Mag. Gen.
Nicolaas van Haarlem en het kap. der Orde met H e n r i c u s v a n W e s e l , O.S.
Cr. naar Rome afgevaardigd om den jubilee-aflaat te verdienen en aan paus Sixtus
IV de bevestiging van de privilegiën der orde te vragen, hetgeen bij bulle van 27
Mei 1475 werd verleend; 14 Febr. 1476 benoemde dezelfde Mag. Gen. hem tot
prior van het klooster te Maastricht, welk ambt hij tot zijn dood vervulde; hij werd te
Maaseyck, waar hij na een korte ziekte overleed, bij den ingang van het koor
begraven. Hij was begaafd met een buitengewone welsprekendheid en stond bekend
als een der voornaamste redenaars der omgeving.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis I: 1, 132, 138; II, 378-384; H.P.A.
v a n H a s s e l t , Gesch. v.h. klooster d. Kruisheeren te Maastricht in Publ. Limbourg
XXXIX (1903) 15, 21, 43, 100.
Brandsma

[Keulen, Joannes van]
KEULEN (Joannes v a n ), dominicaan. In het jaar 1572 was hij belast met de zielzorg
der parochie Hoornaar bij Gorcum. Toen hij in Juni van dat jaar vermomd binnen
de stad wilde komen, om een pasgeboren kind het doopsel toe te dienen, werd hij
door de Geuzen, die zich van de stad hadden meester gemaakt, gegrepen en op
den Blauwen Toren gevangen gezet. Daar deelde hij de mishandelingen en
kwellingen der gorcumsche geestelijken, werd per schip naar den Briel gevoerd en
stierf daar den marteldood op bevel van Lumey.
Zie: W. E s t i u s , Historie der Martelaren van Gorcum.
G.A. Meijer

[Key, Lieven de]
KEY (Lieven d e ), beeldhouwer en bouwmeester, omstreeks 1560 te Gent geboren,
vertrok met zijn ouders reeds jong naar Engeland en huwde in 1585 met C a t a l y n e
d e C a l u n e te Londen. In het begin van 1591 vestigde hij zich te Haarlem, waar
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hij 3 Juli 1591 tot stadssteenhouwer werd aangesteld. Hij stierf 17 Juli 1627 en werd
24 Juli daarna in de St. Bavokerk te Haarlem begraven.
Het is niet zeker, of hij de ontwerper is van den St. Jorisdoelen, in 1592 te Haarlem
gebouwd, en later als Proveniershuis ingericht. Terwijl Lieven de Key in den dienst
der stad Haarlem was, werden daar gebouwd: in 1598 de Waag aan het Spaarne;
in 1603 de Vleeschhal, nu het
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Archief, aan de Groote Markt; in 1608 het Oude Mannenhuis aan het Groot
Heiligland, later als Weeshuis gebruikt; in 1613 de toren der Nieuwe Kerk; in 1620
de vergrooting der Bakenesserkerk. Deze bouwwerken vertoonen niet alle den
zelfden stijl. en daarom is het mogelijk, dat zij door verschillende meesters ontworpen
zijn. Als de meest eigenaardige scheppingen worden terecht de Vleeschhal en de
toren der Nieuwe Kerk beschouwd. Wanneer deze werkelijk door Lieven de Key
ontworpen zijn, dan is hij een zeer groot kunstenaar geweest.
Weissman

[Keyrfenninck, Albert]
KEYRFENNINCK (Albert), orgelmaker te Nijmegen, stelde nieuwe orgels in de St.
Stephenskerk aldaar (v a n S c h e v i c h a v e n , De St. Stephenskerk te Nijmegen
(1900) 110), dat in 1605 gereed kwam en in 1611 in de r.k. parochiekerk van
Boxmeer (A.F. v a n B e u r d e n in Limburg's Jaarboek III (1897) 182). Zijn zoon
(?) G e r r i t was in 1626 werkzaam aan de orgels in de Groote en Augustijnen Kerk
te Dordrecht (De oude tijd 1870, 206).
De familienaam wordt door van Schevichaven gedrukt K i e s p e n n i n g h , door
van Beurden K i j f p e n n i n g ; zekerheid over de juiste orthografle bestaat niet.
Enschedé

[Keyser, Pieter Dircksz.]
KEYSER (Pieter Dircksz.), of alleen P i e t e r D i r c k s z ., afkomstig van Embden,
gest. op de reede van Bantam 13 Sept. 1596. Na onder portugeesche vlag
verschillende reizen gemaakt te hebben, o.a. naar de ‘Baye van Brasilia’, voer hij
in 1594 op de vloot van Cornelis Cornelisz. van Enkhuizen en Willem Barendtsz.
naar het Noorden. K. verwierf zich verdienste bij de uitvoering van het door Plancius
(wiens leerling hij genoemd wordt) ontworpen plan tot de eerste reis naar Java in
1595 en maakte vervolgens dien tocht mede als opperste piloot en leider door de
onbevaren zee. Na den dood (29 Sept. 1595) van den schipper Jan Dignumsz. van
de Hollandia ter hoogte van Madagascar als schipper moetende optreden, trok hij
zich, hoewel gesteund door den commies van Beuningen, door verzet van den
scheepsraad bij schrijven van 18 Oct. 1595 uit eigen beweging terug. K. deed op
dezen tocht waarnemingen omtrent meer dan 300 sterren op het zuidelijk halfrond
en vormde hen tot nieuwe sterrenbeelden. Na zijn dood, ‘waeraen de Compagnie
groot verlies en achterdeel hadde’, en den terugkeer der vloot in het vaderland,
worden sommige dier sterren aangetroffen op de kaarten van Plancius en verschijnen
zij sinds 1602 op de hemelgloben van W. Jz. Blaeu met den naam van den
ondercommies op dien eersten tocht, Frederik de Houtman, die er bij resolutie der
Staten-Generaal van 28 Juni 1603 eene belooning voor kreeg en de waarnemingen
als de Declinatien van veel vaste sterren vermeerderd uitgaf in een aanhangsel van
14 blz. tot zijn Spraeck ende Woordenboek in de Malijsche ende Madagaskarsche
Talen (Amst. 1603); die van K. alleen zijn ook opgenomen in P. M e r u l a e
Cosmographia (Amst. 1605) pars I, 162, waar de ontdekker P e t r u s T h e o d o r i
genoemd wordt.
Zie: O l b e r s in Schumachers astron. Jahrbuch für 1840 § 240; Kroniek Hist.
Genootschap te Utrecht 1852, 361, 461; d e J o n g e , Opkomst Nederl. gezag I ('s
Grav.-Amst. 1862) 19, 96, 185, 214; II, 188, 197, 297; P.J.H. B a u d e t , Leven en
werken van W. Jz. Blaeu (Utr. 1871) 42, 151; W o l f , Gesch. der Astronomie
(München 1877) 420; Tijdschr. Aardrijksk. Genootschap 1882, 230.
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de Waard

[Keyser, Hendrik Corneliszoon de (1)]
KEYSER (Hendrik Corneliszoon d e ) (1), beeldhouwer en bouwmeester, geb. te
Utrecht 15 Mei
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1565, als zoon van C o r n e l i s D i r k s z o o n d e K e y s e r en C o r n e l i a
H u i b e r t s d o c h t e r v a n N i j k e r k e n , overl. 15 Mei 1621. Hij werd 6 April 1591
te Amsterdam in ondertrouw opgenomen met B e y k e n v a n W i l d e r e n uit
Antwerpen. De Keyser trad 2 Febr. 1595 in dienst der stad Amsterdam en werd
aldaar 19 Juli 1595 als stads-steenhouwer en beeldsnijder beëedigd, terwijl hij
tevens met het maken van de ontwerpen voor alle bouwwerken, die de stad zou
ondernemen, werd belast. Tot zijn dood heeft de Keyser zijn ambt vervuld. Hij is 19
Mei 1621 in de Zuiderkerk te Amsterdam begraven.
Het is niet bekend, waar Hendrik de Keyser zijn opleiding heeft ontvangen.
Sommigen meenen, dat hij een leerling zou geweest zijn van Willem Daniëlszoon
van Tetrode, beeldhouwer en bouwmeester, die, te Delft geboren, in Italië bij
Michelangelo en Giovanni da Bologna zijn kunst had geleerd, en als architect in
dienst van den aartsbisschop van Keulen werkzaam geweest is. Ook Hans Vredeman
de Vries heeft invloed op de Keyser gehad. Reeds 24 Oct. 1591 werd de Keyser
poorter van Amsterdam, doch men weet niet, wat hij vóór 1595 heeft ontworpen of
uitgevoerd. Als bouwmeester is hij de ontwerper van de huizen aan den Vijgendam
te Amsterdam, in 1599 gebouwd, die 1912 gesloopt werden. In 1603 begon de
meester met het bouwen der Zuiderkerk te Amsterdam, die, in 1611 in gebruik
genomen, pas in 1614 haar fraaien toren kreeg. De Montalbaanstoren te Amsterdam
werd in 1606 door de Keyser van een spits voorzien. In hetzelfde jaar bouwde hij
aldaar ook het Oost-Indische Huis, waartoe het in 1554 voltooide Arsenaal werd
vergroot en verbouwd, en het nieuwe Arsenaal, dat thans nog als Militiezaal in
gebruik is. Nadat de Keyser in 1607 naar Engeland gezonden was en de Beurs te
Londen had leeren kennen, maakte hij een ontwerp voor een Beurs te Amsterdam,
hetwelk van 1608 tot 1611 boven het noordelijk deel van het overwelfde Rokin werd
uitgevoerd. In 1838 werd dit beroemde gebouw afgebroken. Van 1615 tot 1618
heeft Hendrik de Keyser te Amsterdam de in 1838 gesloopte Haarlemmerpoort
gebouwd. In het jaar 1616 verbouwde hij het pakhuis der O.Z. Huiszittenmeesters
tot de Amsterdamsche Bank van Leening. Het verbouwen van de St. Anthoniespoort
tot Waag vond in 1617 naar zijn ontwerp plaats; in 1619 werd met den Munttoren
begonnen. In 1620 werd een begin gemaakt met de uitvoering van de Westerkerk,
het voornaamste werk, door Hendrik de Keyser ontworpen. De voltooiing van dit
gebouw vond pas in 1638 plaats en is niet geheel en al naar des meesters ontwerp
geschied. In 1620 werd ook met de Noorderkerk te Amsterdam begonnen. Sommigen
schrijven dit gebouw toe aan Hendrik Jacobsz. Staets, evenwel ten onrechte, daar
het ontwerp voorkomt in het plaatwerk: Architectura Moderna, ofte Bouwinge van
onzen tijt, in 1631 door C o r n e l i s D a n c k e r t s z . v a n S e e v e n h o v e n te
Amsterdam uitgegeven, en waarin de voornaamste ontwerpen van Hendrik de
Keyser zijn op genomen.
De Keyser is ook de ontwerper van den oostelijken gevel, die in 1618 voor het
Stadhuis te Delft geplaatst werd. Bovendien meenen sommigen de bekroning van
den St. Lebuïnustoren te Deventer, in 1613 voltooid, de Waag te Nijmegen van 1612
en den gevel der Oosterkerk te Hoorn van 1616 aan hem te mogen toeschrijven.
Als architect is Hendrik de Keyser een kunstenaar, die het 17de-eeuwsche
Amsterdam van
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belangrijke bouwwerken heeft voorzien. In die bouwwerken is de constructie der
middeleeuwen behouden; de vormen vertoonen nu eens de strengheid der klassieke
Italianen, dan weder de grilligheid der navolgers van Michelangelo. De kunst van
de Keyser weerspiegelt het leven van het begin der 17e eeuw, toen de
amsterdamsche burgers snel rijkdom verwierven en er van hielden, dien door
weelderige bouwwerken te toonen. Na 1625 echter begonnen de zonen dezer
burgers zich hunner waardigheid bewust te worden en zij verlangden een deftiger
bouwtrant, die Jacob van Campen hun gaf.
Vondel dichtte in 1621, onder de Keysers portret, gegraveerd door J. Suyderhoef,
naar een teekening van Thomas de Keyser:
Hier leeft, die leven gaf aen marmer, aen metael
Yvoor, albast en klay; dies laet sich Uytrecht hooren:
Is Roome op Kaysers prat en Kayserlijcke prael
De Kayser van de kunst is uyt mijn schoot ghebooren’.

Van zijn hand zijn verschillende reliëfs boven poortjes te Amsterdam, zooals die
van de Bank van Leening, de St. Anthonieswaag en het Leprozenhuis. Ook het
standbeeld van Erasmus te Rotterdam en het praalgraf voor Prins Willem I in de
Nieuwe Kerk te Delft zijn door Hendrik de Keyser gemaakt. Deze beide werken
waren in 1621, toen hij stierf, nog niet voltooid. Men ziet vooral aan het praalgraf,
hoe een andere, minder bekwame, hand heeft aangevuld wat ontbrak.
Zie: Oud-Holland 1904, 69.
Weissman

[Keyser, Hendrik de (2)]
KEYSER (Hendrik d e ) (2), d e J o n g e , beeldhouwer, was de in 1613 geb. jongste
zoon van den vorige, overl. Sept. 1665. Hij is omstreeks 1635 naar Engeland
vertrokken, waar zijne, in 1613 met N i c h o l a s S t o n e , beeldhouwer, getrouwde
oudste zuster M a r i a toen woonde. Hendrik de Keyser de Jonge huwde in Engeland
met E l i z a b e t h B e l l a m y , doch kwam in 1647, nadat zijn zwager Stone overleden
was, in zijn geboorteplaats Amsterdam terug, waar hij, als weduwnaar, met T r i j n t j e
F r e d e r i k s d . v a n S t e e n w i j k hertrouwde, en 26 Sept. 1665 in de Noorderkerk
begraven werd. Hij heeft aandeel gehad in de uitvoering van de twee vleugels,
waarmede het Oost-Indische Huis te Amsterdam in 1658 werd vergroot. Ook aan
het Trippenhuis aldaar werkte hij in 1661. Van zijn hand zijn een borstbeeld van
Gustaaf Adolf van Zweden, met het jaartal 1634, in het Huis met de Hoofden te
Amsterdam, en de fraaie reliëfs van het voormalig Nieuwe Zijds Huiszittenhuis
aldaar, nu in het Rijksmuseum.
Zie: Oud- Holland 1904, 88.
Weissman

[Keyser, Huibert de]
KEYSER (Huibert d e ), beeldhouwer, geb. 1592, overl. Dec. 1678, zoon van G e r r i t
d e K., een ouderen broeder van den amsterdamschen stadssteenhouwer Hendrik
de Keyser (1) (kol. 674). 10 Febr. 1618 werd hij, wonende te Utrecht, te Amsterdam
in ondertrouw opgenomen met A n n e t j e P i e t e r s . Van zijn werken is niets
bekend. Hij werd 20 Dec. 1678 in de Zuiderkerk te Amsterdam begraven.
Zie: Oud-Holland 1904, 67.
Weissman
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[Keyser, Pieter Hendrikszoon de]
KEYSER (Pieter Hendrikszoon d e ), beeldhouwer en bouwmeester, in 1595 geb.,
overl. Dec. 1676, oudste zoon van Hendrik Corneliszoon de K. (1) (kol. 674), toen
stadssteenhouwer te Amsterdam. Hij werd in 1616 leerling van zijn vader, en volgde
dien na zijn dood in 1621 als stadssteenhouwer op. Pieter de Keyser is drie maal
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getrouwd, eerst met M a g d a l e n a G e e n s , in 1625 met M a g d a l e n a J a c o b s
I n d i s c h e r a v e n en in 1639 met C a t h a r i n a B e g i j n , weduwe van E s a i a s
d e l a T o m b e . Hij is 7 Dec. 1676 in de Noorderkerk te Amsterdam begraven.
Pieter de Keyser is tot 1645 stadssteenhouwer te Amsterdam geweest, doch is
toen, ingevolge minder eerlijke handelingen, ontslagen. Als een welgesteld man
kon hij zich terugtrekken. Als bouwmeester heeft hij de Noorderkerk en de Westerkerk
te Amsterdam, door zijn vader onvoleindigd achtergelaten, voltooid. Ook houdt men
hem voor den uitvoerder der Oude Luthersche Kerk, van het Huis met de Hoofden
en van het huis op de Heerengracht over de Driekoningenstraat te Amsterdam.
Pieter de Keyser was tusschen 1621 en 1640 de meest bekende beeldhouwer in
de Vereenigde Nederlanden. Zijn werk waren de niet meer bestaande grafteekenen
van Willem Lodewijk van Nassau in de St. Jacobskerk te Leeuwarden en van Willem
van Nassau te Heusden. Ook het praalgraf van Piet Hein in de Oude Kerk te Delft
en dat van Erik Stoop in de kathedraal te Skara in Zweden gelden als van hem
afkomstig.
Zie: Oud-Holland 1904, 76.
Weissman

[Keyser, Pieter Thomaszoon de]
KEYSER (Pieter Thomaszoon d e ), beeldhouwer, te Amsterdam in 1646 geboren,
zoon van T h o m a s H e n d r i k s z o o n d e K e y s e r , schilder en beeldhouwer,
en A a l t j e H e y m e r i c x . Hij trouwde in 1677 te Amsterdam met C a t h a r i n a
K l i v e r , werd daar 10 Jan. 1680 stadssteenhouwer en is 6 Mei 1687 in de Zuiderkerk
te Amsterdam begraven.
Zie: Oud-Holland 1904, 82.
Weissman

[Keyser, Thomas Gerritszoon de]
KEYSER (Thomas Gerritszoon d e ), beeldhouwer, geb. te Utrecht in 1597, broeder
van den reeds genoemden Huibert de Keyser. Hij huwde in 1619 te Amsterdam
met A n n e k e n E m a n u e l s v a n D i j k . In 1628 werd hij portier van de
Regulierspoort te Amsterdam, later tooneelspeler en is in 1651, als opzichter der
amsterdamsche Beurs, gestorven.
Zie: Oud- Holland 1904, 68.
Weissman

[Keyser, Willem Hendrikszoon de]
KEYSER (Willem Hendrikszoon d e ), geb. in 1603, derde zoon van den
stadssteenhouwer Hendrik de Keyser (1) (kol. 674). Deze beeldhouwer en
bouwmeester heeft, even als zijn broeders, het talent van zijn vader geërfd.
Omstreeks 1623 vertrok hij naar Engeland, waar hij werk vond bij Nicholas Stone
te Londen, die met zijn zuster Maria was gehuwd. Deze Stone was belast met het
uitvoeren der belangrijke gebouwen, die koning Karel I door Inigs Jones in klassieken
stijl deed ontwerpen.
Willem de Keyser trouwde in Engeland met W a l b u r g a P a r k e r , en bleef daar
werkzaam tot 1640, toen de politieke gebeurtenissen de vreemde kunstenaars
noopten naar het vasteland terug te keeren. In dat jaar, 13 Aug., nam het
amsterdamsche metselaarsgild hem als meester aan. In 1643 voerde hij den gevel
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uit van het huis, dat Joan Poppen toen naar het ontwerp van Philips Vingboons aan
den Kloveniersburgwal over het Oudemannenhuis te Amsterdam liet bouwen. Willem
de Keyser werd 3 Dec. 1647 als stadssteenhouwer van Amsterdam aangesteld
onder bepaling ‘der stadt ten dienste te staen in de teyckenkonst’. Hij heeft Jacob
van Campen geholpen bij het ontwerpen en uitvoeren van het nieuwe stadhuis en
den toren der Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Wegens minder eerlijke handelingen werd Willem de Keyser 20 Feb. 1653 uit zijn
ambt ontslagen.
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Dit verhinderde echter Jacob van Campen niet, den meester voor het uitvoeren der
grafteekenen van Maarten Harpertz. Tromp te Delft en van Jan van Galen te
Amsterdam te gebruiken. In 1658 failliet verklaard, vertrok Willem de Keyser weder
naar Engeland. In 1674 woonde hij nog te Londen. Kort daarop moet hij weder naar
Amsterdam zijn vertrokken, althans in 1678 werkte hij aan het grafteeken van de
Ruyter, waaroverhij in 1680 een rechtsgeding begon.
Wanneer en waar Willem de Keyser gestorven is bleef tot dusver onbekend.
Zie: Oud-Holland 1904, 83.
Weissman

[Keyzer, Ysbrand]
KEYZER (Ysbrand), geb. te Zevenhuizen in 1824, overl. te Apeldoorn 28 Aug. 1896.
Hij werd op 16 Jan. 1849 bevorderd tot doctor in de geneeskunde en later ook in
de heel- en verloskunde. Als geneesheer vestigde hij zich te Maartensdijk bij Utrecht
en verhuisde later naar Middelburg. Bij de reorganisatie van de klinische school
aldaar werd hij benoemd tot lector in de verloskunde, welk vak toen afgescheiden
werd van de anatomie, waarmede het vroeger vereenigd was. Om ziekte van zijne
vrouw, mej. C. v a n A l p h e n van Stavenisse, verhuisde hij naar Apeldoorn. Bij
de opheffing der school in 1866 had hij zijn ontslag als lector gekregen.
Zie: J.C. d e M a n , De geneeskundige school te Middelburg I (ald. 1902) 66-67.
Simon Thomas

[Kien, Johan (1)]
KIEN (Johan) (1), geb. 16 Aug. 1638, overl. te 's Gravenhage 1 Juni 1701, begraven
te Alkmaar, zoon van N i c o l a a s K., commissaris-generaal van de vivres der
Vereen. Nederl., en C a t h a r i n a v a n d e n H o n e r t . Hij trad in 1656 als soldaat
in dienst bij de compagnie van kapitein Beaumont, klom op tot kolonel en verliet als
zoodanig in 1675 den dienst. Nog vaandrig zijnde was hij in Oct. 1660 te Alkmaar
gehuwd met S u s a n n a v a n L a n s c h o t . In 1683 en 84 was hij in die stad
schepen, in Mei 1685 werd hij lid der vroedschap, gedurende 1697 en 98 was hij
er burgemeester. Bovendien werd hij in 1690 naar de Staten-Generaal en in 1700
naar den Raad van State afgevaardigd. Zijne vrouw in het voorjaar van 1682 verloren
hebbende, hertrouwde hij 19 Sept. 1683 met H e l e n a v a n V e e n (overl. 29 Aug.
1711), uit welk huwelijk in Nov. 85 een zoontje en in Jan. of Febr. 1687 een zoontje
en een dochtertje geboren werden. Uit het eerste huwelijk stamden af: Mr. J o h a n
K., 20 Febr. 1701 gehuwd met G e e r t r u i d a G e e s t e r a n u s , schepen van
Alkmaar in 1701, 2, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 20, 21, lid der vroedschap geworden 30
Nov. 1722, zwaar gewond dood op zijne kamer gevonden 1 Mei 1727; N a n n i n g ,
31 Maart 1712 baljuw en dijkgraaf van de Zijpe geworden en overl. 11 Jan. 1725;
en Nicolaas, die volgt.
Over het geslacht zie: Ned. Leeuw XV, 162, 184.
Bruinvis

[Kien, Johan (2)]
KIEN (Johan) (2), gedoopt te Alkmaar 26 Mei 1697, overl. in Juni 1754, zoon van
den volgende, trad in 1714 als vrijwilliger bij de ruiterij in dienst, werd in 1717 cornet,
in 1728 ritmeester bij de garde, in 1735 majoor. Hij ondertrouwde 24 Oct. 1723 (het
huwelijk werd buiten Alkmaar voltrokken) met M a r i a J a c o b a , dochter van
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D a v i d d e B l o i s v a n G i n d e r d e u r e n en E n g e l t j e K o e r t e n , weduwe
van J o h a n B a r c h m a n d e W a a l W u y t i e r s , die een rijk man maar veel
bedlegerig en door podegra gekweld was geweest. Op grond, dat deze in het voorjaar
van 1721 zijne vrouw verlaten had en naar zijne geboortestad Utrecht was
teruggekeerd, verkreeg zij op Kiens verzoek van burgemeesteren 9 Oct.
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1723 dispensatie van den verplichten weduwetijd. Met reden: 9 April 1724 werd
reeds uit hun huwelijk een zoontje gedoopt, dat in dezelfde maand overleed; een
tweede zoontje leefde in 1725 slechts enkele maanden. Sedert werden nog 3
kinderen geboren, evenals de vorige hervormd gedoopt, hoewel de moeder r.
katholiek was. Deze overleed 9 Febr. 1733.
M a r g a r e t h a W i n d e r , 28 Sept. 1733 gehuwd met L u c a s K n u y s e ,
ontvluchtte, 21 Mei 34, hoewel zij 6 maanden zwanger was, haar man, die zich
hierover ten ongunste van Kien uitliet. Deze deed Knuyse 5 Juli bij zich verzoeken,
dwong hem om het gezegde te herroepen en te vergeefs tot een tweegevecht,
diende hem daarop een dracht zweepslagen toe en liet hem onder groot betoon
van beleefdheid weder uit. Maar Knuyse was in zijn eerste schepenjaar en zijne
collega's namen het gebeurde, al kon hij er geen getuigen voor bijbrengen, hoog
op. Zij gaven bevel tot aanhouding van Kien, die zich 11 Juli verwijderde en, na
behoorlijk gedagvaard en niet verschenen te zijn, 23 Dec. veroordeeld werd in de
kosten en tot eene boete van ƒ 3500, ⅔ voor den hoofdofficier en ⅓ voor de
diaconiearmen. De echtgenooten Knuyse zijn 6 April 1737 verzoend.
Kien werd in 1743 kolonel-commandant van het regiment Schaick en in 1747
generaal-majoor.
Bruinvis

[Kien, Nicolaas]
KIEN (Nicolaas), oudste zoon van Johan (1), geb. te 's Gravenhage 19 Nov. 1661,
verdronken te Amsterdam in den Binnenamstel 9 Oct. 1722. Hij werd te Leiden als
student in de rechten ingeschreven 7 Juli 1681, vestigde zich na zijne promotie te
Alkmaar, ondertrouwde 26 Aug. 1691 met M a r g a r e t h a T r o m p , dochter van
H e r p e r t M a a r t e n s z . T., burgemeester van Delft, die hem 5 kinderen schonk
en in Febr. 1705 overleed. Hij werd 3 Maart 1692 op voorspraak van den Stadhouder
tot pensionaris benoemd, was schepen in 1703 en 4, presidentschepen in 1713 en
14 en werd lid der vroedschap 22 Juni 1712. Den 28 Sept. 1699 werd hij door den
Stadhouder begiftigd met het rentmeesterschap van de Egmonden, Zijpe en
Vroonlanden. In 1722 vond de Rekenkamer aanleiding om op al zijne goederen
beslag te leggen en een deurwaarder in het kantoor te stellen, waarna de Staten
van Holland 20 Nov. het ambt mortificeerden en vervolgens de daartoe behoorende
landerijen, tienden en erfpachten deden verkoopen. J. S c h e l t e m a zegt in
Staatkundig Nederland, dat K. als voornaam gunsteling van Willem III een zeer
groot deel aan het bestuur van zaken gehad en bij 's konings dood vele vijanden
gevonden heeft, spoedig zijn pensionarisschap moest missen en in de schepenbank
geplaatst werd, maar dat zijne afzetting als pensionaris hem zoo tegen de borst
was, dat hij zich aan zijne betrekking als schepen weinig gelegen liet leggen. Hij
was - voegt de schrijver er bij - voor zoover men weet de eenige, die te Alkmaar bij
het afsterven van Willem III van zijn ambt verlaten is geworden. De juistheid dezer
voorstelling is zeer te betwijfelen; veeleer is aan te nemen, dat de ambten van
pensionaris en rentmeester niet behoorlijk gelijktijdig te vervullen waren en daaraan
moet toegeschreven worden, dat K. op het einde van 1700 en 1701, telkens voor
niet langer dan één jaar, in het eerste gecontinueerd werd.
Bruinvis

[Kiestra, Jan Jans]
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KIESTRA (Jan Jans), geb. 4 Febr. 1814 te Ytens (Friesland), overl. te Ee 14 Jan.
1891.
18 Apr. 1837 werd hij toegelaten als platte-
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lands-heel- en vroedmeester en 19 Mrt. 1844 verkreeg hij de bevoegdheid van
stedelijk heelmeester. Ruim 50 jaar was hij te Ee als genees-, heel- en verloskundige
werkzaam, maar dat hij niet geheel opging in zijne plattelands-praktijk blijkt uit zijne
nauwkeurige studiën over Hendrik van Deventer, wiens leven hij zoo volledig
beschreven heeft, dat daarbij niet alleen de verdiensten maar ook de fouten van
dezen vermaarden hollandschen verloskundige duidelijk in het licht gesteld werden.
Kiestra heeft getracht de Afd. Friesland der Ned. Maats. t.b.d. Geneesk. het initiatief
te doen nemen om voor van Deventer een standbeeld te doen oprichten, maar
daarvoor vond hij zeer tot zijne teleurstelling geen steun bij zijne medeleden.
In de volgende stukken schreef hij over den grondvester van de wetenschappelijke
verloskunde: Over Hendrik van Deventer in Nieuw prakt. tijdschr. v.d. Geneeskunde
in al haren omvang, uitg. door L. A l i C o h e n 1842, 119, 315, 579; De verloskundige
verdiensten van Hendrik van Deventer in Ned. Tijdschr. v. Verloskunde enz. uitg.
door H.J. B r o e r s e n L.C. v a n G o u d o e v e r IV (1851) 296; Over de uitgaven
van v. Deventers Nieuw Licht in Geneesk. Courant 1851 nrs. 26, 42; Bijdragen tot
de levensgeschiedenis en verdiensten van Hendrik van Deventer in Tijds. d. Ned.
Maats. t.b.d. Geneesk. IV (1853) 25; V (1854) 164; Historische bijdragen aangaande
Hendrik van Deventer in Nieuw prakt. Tijds. Nieuwe reeks I, 119, 315, 579,
Historische bijdrage tot de keering op de billen, ibid. II, 312; Over onvolkomene
symmetrie van den menschelijken schedel, als vermoedelijke praedisponeerende
oorzaak eener enkel luxatie van de onderkaak in Boerhaave. Tijds. v. Genees- HeelVerlos- en Artsenijmengkunde. Nieuwe Serie V (1846) 154; Iets over de ligging der
barende bij prolapsus funiculi umbilicalis in Ned. Weekbl. v. Geneesk. V (1855) 161.
Boekaankondiging: Het leven van Hendrik van Deventer en zijne verdiensten als
verloskundige Acad. Proefs. door B. W a r t e n a in Ned. Tijdschr. v. Geneesk. 1884,
818.
In handschrift in de univers. bibl. te Amsterdam: Brieven aan A.H. Israëls B.
Wartena en C.E. Daniels uit de jaren 1855-1886.
Simon Thomas

[Klarenbeek, Wilhelmus]
KLARENBEEK (Wilhelmus) geb. te Utrecht 1772, priester gewijd omstreeks 1795,
was in 1805 pastoor te Veenendaal en Renswoude, en ging 26 Juli 1807 als pastoor
naar Muiden, alwaar hij 17 Aug. 1833 overleed. Hij schreel: Ware ijver voor de
godsdienst en Kerk naar het voorbeeld van Christus. (Utr. 1806).
Zie: Mengel. v.R. Catholijken 1807, I, 72.
Van der Heijden

[Kleef, Willem]
KLEEF (Willem), geb. te Alkmaar 26 Maart 1713, overl. te Marseille, zoon van den
bouwmeester D a n i ë l W i l l e m s z . K., overl. 27 Jan. 1757, en G e e r t r u i
S i j m o n s d . C o e d i j k , overl. in Dec. 1719. Door den pastoor der statie van S.
Laurens, Johannes Ringers, gedoopt, onderwezen en tot de studie aangespoord,
doorliep hij de latijnsche scholen te Achelen en te Geel, oefende hij zich van 1728
tot 32 onder de priesters van het oratorie te Mechelen, genoot hij tot in Juli 1734
onderwijs in de wijsbegeerte te Leuven, studeerde hij vervolgens in de
godgeleerdheid en werd hij 12 Dec. 1737 tot meester in de vrije kunsten, in Jan. 38
tot bachelier bevorderd en 24 Aug. d.a.v. tot priester gewijd. Sedert fungeerde hij
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dat K. diens opvolger werd en namen daartoe den invloedrijken notaris Heymenbergh
in den arm, maar de aartspriester van den Steen te Haarlem wenschte pastoor
Fraats van Hoorn naar Alkmaar en K. als assistent naar Abcoude te verplaatsen.
De notaris wist te bewerken, dat burgemeesteren, overeenkomstig het verzoek van
het grootste gedeelte der gemeente, K. tot pastoor aanstelden, en verzocht aan den
aartspriester hem voorloopig te vergunnen de pastorale functiën uit te oefenen,
daarbij voegende, dat, werd aan den wensch van burgemeesteren niet voldaan,
eenige priesters ten platten lande, die tegen het laatste placaat ingekomen waren,
tot vertrek zouden worden gedwongen. Van den Steen bezweek noode voor dit
dreigement. De vrienden van K. trachtten nu zijne zending van den nuntius te Brussel
te verkrijgen, en hijzelf schreef om voorspraak naar Leuven, van waar hij echter
eene afkeuring zijner ongehoorzaamheid jegens den aartspriester bekwam.
Heymenbergh deed weder een dreigement van Gecomm. Raden tot kerksluiting
hooren, maar eer de aartspriester daarover kon spreken met den nuntius, zond
deze 30 Juni de suspensie van K. af, hem alleen toelatende de mis te lezen. De
superior van de missie der Minderbroeders te Amsterdam trachtte te bemiddelen
in dien zin, dat een pastoor van eene goede dorpspastorie Alkmaar zou bekomen
en dus plaats maken voor K.; maar burgemeesteren gingen op dit voorstel niet in;
integendeel ontboden zij 10 Sept. de alkmaarsche priesters en gelastten zij hun,
de zending aan K. te bezorgen. Den 17den gaven de priesters ten stadshuize kennis,
dat hunne poging mislukt was, waarop zij vernamen, dat hunne kerken gesloten
zouden worden tot de zending vertoond was. Een tweede brief, een noodkreet, werd
en

daarop gericht aan den nuntius, die den 22 de admissie afzond Algemeene
tevredenheid werd daardoor nog niet verkregen, zoodat de nuntius nog in 1741
moest verklaren, dat niemand het recht had aan de wettigheid eener door hem
verrichte zending te twijfelen, of te onderzoeken om welke redenen die geschied
was. Er zijn van 1740 tot 8 Febr. 1742 niet minder dan 22 groote en kleine geschriften
van bedaarden tot vinnigen inhoud over deze kwestie verschenen, waarvan het
beloop uitvoerig wordt verhaald in Volkome berigt der alkmaarsche Kerkzaake,
voorgevallen in den jaare 1740.... door J o n a s L e e k m a n (Gendt 1741).
K. deed zijn best om de onder zijnen hoogbejaarden voorganger verachterde en
verwaarloosde kerk-ornementen en huiselijke benoodigdheden te vermeerderen
en herstellen, en hij legde nieuwe boeken aan voor de doop-, huwelijks- en
sterfteaanteekeningen, door Sourhuis gedurende vele jaren zijner bediening slechts
op vodjes papier gedaan. Verdienstelijk maakte hij zich vooral door het samenstellen
van een handschrift in folio, thans berustende in de pastorie der S. Laurentius-kerk
(copie in het gemeente-archief), getiteld: Oudheden en Geestelijke Gestigten der
Stad Alkmaar, Mitsgaders de Martel-Dood Van die Persoonen, dewelke omtrend
den jaare 1572. voor de Waarheid en om de belijdenisse van het Roomsche Geloove
gestorven zijn; naar 't welke volgt Een korte beschrijvinge van de opkomste ende
voortgang deezer Pastorije, uit veele oude Handschriften en aantekeningen bij een
versameld Door W i l h e l m u s K l e e f f , Tiende Pastor. Hij maakte daarvoor gebruik
van de aanteekeningen van Adriaan Westphalen, maar zelf spoorde hij ook veel
op.
Ten gevolge van een misval moest hij in den
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avond van 16 Januari 1756 zijne pastorie verlaten. Hij bereikte een hoogen ouderdom
en stierf als dienstdoend priester.
Bruinvis

[Klemens, Martin]
KLEMENS (Martin), was pianohandelaar te Amsterdam. Een instrument met het
adres ‘Pianoforte magazijn van Martin Klemens te Amsterdam’ uit het eerste kwartaal
der negentiende eeuw, in het Museum van Kunstnijverheid te Haarlem, afkomstig
uit den boedel van Mr. H.J. Koenen, raad en wethouder van Amsterdam, overl. te
Haarlem 13 Sept. 1874, geeft in zijn uitwendig aspect een bepaaldelijk fransche
factuur te zien; een door hem gemaakte (?) piano was in veiling Haarlem 31 Aug.
1841 (adv. Opr. Haarl. Crt. 19 Aug. 1841).
Enschedé

[Klerck, Jhr. Guillaume Jean Gérard]
KLERCK (Jhr. Guillaume Jean Gérard), geb. te Luik 13 Feb. 1825, overl. te 's
Gravenhage 17 Jan. 1884, zoon van jhr. R.A. K l e r c k , luitenant-generaal der
infanterie en jkvr. l.J. v a n C i t t e r s , werd in 1839 cadet der genie aan de militaire
academie te Breda en 16 Juni 1843 2e luitenant bij het korps ingenieurs en mineurs.
Na in verschillende garnizoenen gediend te hebben, o.a. te Gorinchem, werd hij in
1856 overgeplaatst naar 's Gravenhage, waar hij o.a. den weg aanlegde van 's
Gravenhage naar de legerplaats Waalsdorp.
Hij werd met 1 Oct. 1861, onder toekenning van onbepaald verlof uit den militairen
dienst, als opvolger van de Bordes benoemd tot secretaris der commissie voor den
aanleg der staatsspoorwegen, waarvan toen leden waren de hoofdinspecteur van
den waterstaat van der Kun en de oud-minister van oorlog generaal van Meurs en
waartoe kort van te voren de Bordes benoemd was.
Op 17 Oct. 1867 werd hij bij het wapen der genie tot kapitein bevorderd en 5 Nov.
van hetzelfde jaar werd hem als zoodanig eervol ontslag verleend. Klerck gaf in
zijne nieuwe betrekking blijk van zooveel werkzaamheid, en speciaal van der Kun
was zoo tevreden over hem, dat hij bij de ontbinding dier commissie (hoofdzakelijk
wegens den minder goeden gezondheidstoestand van van der Kun en het feit, dat
de Bordes zijn ontslag genomen had) met 30 Juli 1863, tot de zeer gewichtige
betrekking van adviseur voor de spoorwegen benoemd werd. Hij kwam hierdoor
wel in het gareel van het departement, daar hij zijn bureau aldaar had, maar toch
was de praktijk, dat hij daarmede eigenlijk het geheele beheer van den aanleg der
staatsspoorwegen op zich nam. Hij heeft deze betrekking 12 jaren met eere bekleed.
Het waren zeer moeilijke tijden, niet alleen moest eene zeer groote hoeveelheid
bestekken behandeld worden, maar ook de te volgen algemeene beginselen, de
richting, de spoorwegbruggen, de onteigeningswetten, de gedeelten der betrekkelijke
staatsbegrootingen, eindelijk de belangen der exploitatie, waaromtrent nog niet veel
ondervinding was, geregeld worden. Was Klerck in de bijzonderheden van den
bruggenbouw zeker niet zoo te huis als de ingenieurs Waldorp, Kool, Michaëlis, van
Diesen en anderen, hij heeft zich met zijn geheele ziel ingewerkt in het geheele
spoorwegwezen, en allen, die met hem te maken hadden, ook de chefs der
exploitatie-maatschappijen, hadden voor hem de hoogste achting, hetgeen niet
weinig bijbracht tot den goeden loop der zaken.
Ook zijne vakgenooten toonden in hem vertrouwen te stellen door hem in 1867
voor een 3-jarig tijdvak tot lid van het bestuur van het Kon. Inst. van Ing. te kiezen;
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Hij was eenige maanden in 1870, en verder van 1871 tot 1874, van 1876 tot 1878
en van 1881 tot 1882 president van dit genootschap.
De minister J. Heemskerk Az., onder wien hij verscheidene jaren gewerkt had,
stelde ook zijne bekwaamheid op prijs, zooals daaruit bleek, dat hij hem, nadat de
minister Enderlein bij de begrooting van de voltooiing van het vestingstelsel voor
1876 in de Tweede Kamer was gevallen, de portefeuille van oorlog aanbood. Deze
werd 1 Feb. 1876 door hem aanvaard, en hoewel hij door zijne drukke betrekking
reeds 14 jaar lang zich geheel buiten bemoeiing met de militaire zaken gehouden
had, werd dit ambt door Klerck met ijver aanvaard. Onmiddellijk werd aangevangen
met het ontwerpen eener militiewet, waarbij het jaarlijksch contingent miliciens op
14000 werd gebracht. Deze werd in de Kamer met bekwamen spoed behandeld,
maar in de vergadering van 16 Jun. 1876 werd art. 1 met 43 tegen 31 stemmen
verworpen, hetgeen ten gevolge had, dat Klerck met 30 Sept. 1876 als minister
aftrad.
In de nu volgende periode van 3 jaren was hij in allerlei betrekkingen werkzaam.
Hij werd voorzitter der militaire spoorwegcommissie, in Sept. 1877 lid van den raad
van 's Gravenhage, en voorzitter van de nederl. commissie voor de parijsche
wereldtentoonstelling van 1878. Hij werd te Gorinchem bij de periodieke verkiezingen
in 1879, toen het aftredend lid Begram verzocht niet in aanmerking te komen, door
de liberale partij candidaat voor de Tweede Kamer gesteld, doch de
anti-revolutionnaire candidaat Keuchenius werd gekozen.
Na het ontslag van het ministerie-Kappeyne ten gevolge van de verwerping van
de kanalenwet-Tak en de daarop gevolgde correspondentie met den koning over
grondwetsherziening werd aan van Lynden van Sandenburg de vorming van een
kabinet opgedragen, en deze bood aan Klerck de portefeuille van waterstaat, handel
en nijverheid aan. Hier was hij in vele opzichten uitstekend op zijne plaats. Hij
aanvaardde het ministerschap 20 Aug. 1879, en het eerste werk, dat hem wachtte,
was het trachten te voldoen aan den wensch van Amsterdam, namelijk het zorgen
voor eene verbinding met den Rijn. Nu de Tweede Kamer met 40 tegen 39 stemmen
het ontwerp-Tak voor den aanleg van verscheidene kanalen had verworpen (na
met dezelfde meerderheid het amendement-van Naamen tot schrapping van een
kanaal in noordelijk Limburg en met 41 tegen 37 het amendement-Sandberg tot
schrapping van het kanaal door de Geldersche Vallei te hebben verworpen), achtte
Klerck het onbestaanbaar met de deferentie aan de volksvertegenwoordiging om
weder met dit kanaal aan te komen. Er moest iets anders worden gekozen. Hiervoor
had hij de keuze tusschen het kanaal van zijn tijdgenoot aan de militaire academie,
Waldorp, dat van van der Toorn en het verruimen en verdiepen van de bestaande
Keulsche Vaart. Klerck koos, m.i. te kwader ure, waarschijnlijk vooral door den
invloed van het aan Tak vijandige kamerlid van Kerkwijk en van den hoofdingenieur
Conrad, bedoelde verruiming en verdieping, en het wetsontwerp daarvoor (het
kanaal werd Merwedekanaal genoemd) werd niettegenstaande zeer felle bestrijding
van de zijde van Tak, Rutgers van Rozenburg, van Tienhoven, verschillende
Amsterdammers en anderen in de beide Kamers resp. met 41 tegen 33 en met 21
tegen 17 stemmen aangenomen.
Een tweede zeer belangrijke wetsvoordracht was die tot verlegging van den
Maasmond. Deze
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voordracht ontmoette bijna evenveel bestrijding als die voor het Merwedekanaal.
Merkwaardig is het, te zien, dat de tegen- en voorstanders van de Maasverlegging
ongeveer dezelfden waren als die van het Merwedekanaal. Het ging in het geheel
niet naar de politieke overtuiging, althans deze was bijzaak. De vooruitstrevende
liberalen stemden allen tegen, evenals de uiterste conservatieven, in het bijzonder
zij, die dergelijke uitgaven te bezwarend voor de financiën van den staat achtten.
De middenstof stemde voor, en het was zeker voor een groot deel vertrouwen in
Klerck, al kwam daar bij sommigen antipathie tegen Tak bij, die oorzaak was, dat
zijne beide voordrachten werden aangenomen. Voor de Maasverlegging kwam er
bovendien nog bij de omstandigheid, dat de waterstand op de Maas juist tijdens de
behandeling (in Jan. 1883) hooger was dan ooit te voren, zoodat velen toen
meenden, dat de waterstanden der bovenrivieren voortdurend zouden stijgen, en
dat daarin op de eene of andere wijze te gemoet gekomen moest worden. De
Maasverlegging, die, toen de uitvoering langer bleek te duren dan gerekend was,
zeer veel afkeuring vond, is ten slotte een bijna volkomen succes gebleken, zoodat
de provincie Noord-Brabant alle reden heeft, de nagedachtenis van Klerck te eeren.
Ieder, hoe hij ook over de beide wetsontwerpen dacht, erkende, dat Klerck ze op
meesterlijke wijze verdedigd heeft.
Eene zaak van zeer groot belang was de organisatie van den waterstaat. De
bezoldigingen der ingenieurs waren nog dezelfde als in 1849, en men had dit trachten
goed te maken door het geven van toelagen voor de uitvoering van werken. Hierbij
heerschte evenwel de grootste willekeur. Bovendien bekwamen sommigen sedert
1875 vergoeding voor reis- en verblijfkosten, anderen slechts één schraal
abonnement, waarop bij behoorlijke plichtsvervulling financieel verlies geleden werd.
Aan minister Heemskerk werd in 1876 een staat van deze toelagen gevraagd, deze
legde dien met verzoek om geheimhouding over, doch de Kamer publiceerde hem.
Klerck bracht de verbetering tot stand. Hij had tevens op de staatsbegrooting voor
1881 de noodige gelden gebracht om de bezoldigingen zoodanig te verhoogen, dat
het verlies der toelagen daardoor eenigszins gecompenseerd werd. Bij deze
reorganisatie werd tevens, daar sommige rechtsgeleerden van oordeel waren, dat
dit door de Grondwet geëischt werd, in alle provinciën de provinciale waterstaat van
dien van het rijk afgescheiden; in Noord-Brabant, Gelderland, Zuid-Holland, Friesland,
Groningen en Drente was dit reeds vroeger gedaan. Verder werd bij den
rijkswaterstaat weder een hoofdinspecteur benoemd, waartoe de inspecteur Caland
werd aangewezen, terwijl tot inspecteurs de hoofdingenieurs Rose en Conrad werden
benoemd.
Nog eene gewichtige door Klerck ingevoerde verbetering, maar waarvan de eer
meer aan den directeur-generaal der posterijen Hofstede toekomt, is de invoering
van den postpakettendienst, die in eene groote behoefte voorzag.
Op 22 Apr. 1883 trad hij met het kabinet-van Lynden af, en in Mei van hetzelfde
jaar kozen de haagsche kiezers hem weder tot lid van den gemeenteraad.
Hij huwde in 1848 jkvr. C.M. d e s T o m b e . Nadat zij in 1873 overleden was,
hertrouwde hij in 1883 met eene nicht zijner eerste vrouw, jkvr. C.H. d e s T o m b e .
Een hartelijk woord ter herdenking van Klerck werd door den voorzitter Conrad
gesproken op
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de vergadering van het Kon. Instituut van Ingenieurs van 12 Feb. 1884. Daarin werd
in het bijzonder vermeld het groote aantal wetten en besluiten, tot stand gekomen
gedurende den tijd, dat hij Min. v.W.H. en N. was.
Zie: Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage van 19 Jan. 1884, bijvoegsel.
Ramaer

[Kleyn, Albert Gerard]
KLEYN (Albert Gerard), 20 Mrt. 1831 te Breda geb. en 15 Sept. 1867 ald. overl. Hij
was de zoon van Mr. G e r a r d K l e y n en J a c o b a V e r h e l l , bezocht reeds
vroeg het gymnasium zijner geboorteplaats, werd na afgelegd staatsexamen op zijn
17de jaar student aan de leidsche hoogeschool en promoveerde 28 Juni 1851 tot
dr. in de rechten op een dissertatie Questiones selectae de Atti Licini jurisprudentia.
Na zijn promotie vestigde hij zich te Breda als advocaat en verheugde zich al spoedig
in een drukke praktijk, die het hem mogelijk maakte na den dood zijns vaders in
1853 voor een goed deel in de behoeften zijner met een aantal kinderen
achtergebleven moeder te voorzien. In 1860 trad hij in het huwelijk met M a t h i l d a
C o n s t a n t i a O c t a v i a v a n d e n K e r k h o f f , en in 62 werd hij benoemd tot
procureur bij de arrondiss.-rechtbank zijner woonplaats. Ondanks vele
ambtsbezigheden vond Kleyn toch den tijd zijn rechtsgeleerde studiën bij te houden
en de vruchten van zijn wetenschappelijken arbeid nu en dan in 't licht te geven.
Zoo schreef hij in 1859-62 een werk, waaraan deskundigen een blijvende waarde
hebben toegekend, get. De regtsoorzaak. Een studie van civielregt, in 2 stukken.
Nagenoeg terzelfder tijd gaf hij uit: Geschiedenis van het Land en de Heeren van
Breda, tot het tijdstip der afscheiding van Bergen-op-Zoom, uit bekende en
onbekende bronnen geput (1861). Drie jaar later een brochure tegen een geschrift
van prof. Goudsmit, get. Nog een woord over de actie van den legataris (1864),
waarmee hij veel lof inoogstte. Verder schreef Kleyn een aantal opstellen in de
Nieuwe Bijdragen voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving (dl. VII, IX, XI, XII, XIII en
XVII), benevens een historische studie Over de bemagtiging van Breda door Prins
Maurits in 1590 in het Programma der festiviteiten ter gelegenheid van het 21ste
Ned. Landhuishoudk. Congres, 1867. De geschiedenis van de stad en het land van
Breda had zijn volle belangstelling, en zijn kennis van de antiquarische
bijzonderheden der baronie mocht inderdaad ongemeen heeten. In het archief van
Breda is menige belangrijke ontdekking door hem gedaan. Ook werd het in de vier
jaren, die hij er over ging, voor 't eerst behoorlijk geordend. Toen hij in 1863 tot
archivaris der gemeente werd aangesteld, verkeerde de inventaris in volslagen
wanorde; in 1867 bij zijn vroegtijdigen dood was een goed deel der stukken
gerangschikt en gecatalogiseerd.
Zie: Levensber. Letterk. 1868, 113.
Zuidema

[Kleynen, Albertus]
KLEYNEN (Albertus), dominicaan, overl. 29 Apr. 1694. Hij nam het ordekleed aan
te Maastricht en studeerde de theologie aan de vermaarde kloosterschool van
Salamanca. In het vaderland teruggekeerd, werd hij in 1675 prior te Maastricht.
Toen de dominicanen in 1678 te Maastricht eene theologische school - ‘studium
formale’ - oprichtten, werd p. Kleynen regent der studiën. In 1680 werd hij aan het
hoofd gesteld der leuvensche kloosterschool, doch de raad van Maastricht zond
den generaal der Orde een suppliek, om den kloosterling te behouden, daar hij met
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ingewilligd. P. Kleynen werd in 1686 doctor van Leuven; ook werd hij benoemd tot
prefect der dominicanen-missie in de Vereenigde Provinciën.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d. G.A. M e i j e r in Publ.
Limbourg, XLVI (1910) 75.
G.A. Meijer

[Klinge, Bernardus of Berent]
KLINGE (Bernardus of Berent), C l i n g h e , behoorde waarschijnlijk tot de familie
Clinge, die men in dien tijd in de regeering van Groningen aantreft. Hij komt de
eerste maal voor als abt van de cistercienserabdij Klaarkamp in 1443, wanneer hij
als visitator der orde met den abt van Aduard openlijk verklaarde dat de abt van Ihlo
heimelijk onrechtmatig, goederen van zijn klooster verkocht had (N a n n i n g a
U i t e r d i j k , Gesch. der Bernardijnen van Aduard (Gron. 1870) 56). Hij bezegelde
met den abt Willem van Dockum een vierjarig vredeverbond tusschen Groningen
en Oostergoo, 1444 Apr. 25. Hij komt nog voor in oorkonden van 1451 en 1452.
Het jaar van zijn dood is niet bekend. In 1465 verkreeg abt Petrus van Klaarkamp
van den bisschop van Utrecht toestemming om de kapel van den uithof der abdij
op Schiermonnikenoog in een parochie te veranderen. Bernardus was dus niet meer
aan het bestuur. De abt Bernardus, die voorkomt in 1467 is een andere. Zie
Bernardus (kol. 138).
D e V i s c h , Bibliotheca scriptorum Ord. Cist. (Col. Agr. 1656) 51, verzekert op
gezag van B u n d e r u s , O.P., dat in de abdij Bloemkamp de Commentaria super
quatuor libros sententiarum door Bernardus Cling, abt van Klaarkamp, bewaard
werden.
Zie: Groot Placaat- en Charterboek van Vriesland I (Leeuw. 1768) 524-526, 543;
Vrije Fries. XII, 401 en v.v.
Fruytier

[Klinkenberg, Jan Werner]
KLINKENBERG (Jan Werner), geb. te Aken 7 of 8 Jul. 1770, overl. in de
cistercienserabdij Val-Dieu bij Visé 29 Apr. 1845, waar hij 14 Mrt. 1791 zijne
kloostergeloften had afgelegd onder den kloosternaam B e r n a r d u s . Na zijne
priesterwijding 21 Sept. 1793 was hij spoedig genoodzaakt met zijne medebroeders
een toevlucht te zoeken over den Rijn voor het geweld van de naderende troepen
der fransche Republiek, 19 Sept. 1794. Hij keerde 2 Oct. terug en bleef na de
suppressie der geestelijke orden de abdij bewonen tot 7 Mei 1798. Toen werd hij
bestuurder van den hof Abshoven te Munstergeleen tot Aug. 1802, wanneer
hij-benoemd werd tot kapelaan te Oirsbeek. Kort daarna verkreeg hij het pastoraat
van Schinveld bij Sittard, waar hij vele jaren als ijverig herder werkte. Zijn eenige
verlangen en streven echter was terug te keeren naar zijn klooster, zooals hij te
kennen gaf in een brief aan paus Pius VII. Ofschoon in 1812, bij het overlijden van
den abt, die de abdij met de bons der monniken had teruggekocht, alles in het bezit
van diens familie kwam, liet hij zijn plan nog niet varen. Na verschillende pogingen
gelukte het hem, gesteund door twee edelmoedige priesters van Luik, N. Henrotte
en E. Burgers, 22 Mei 1840 de kloostergebouwen en de ruïne der kerk, eerst in
1839 ingestort, aan te koopen. Na vele bemoeiingen werd hij 19 Nov. 1844 door
den Visitator der regulieren in België tot overste van Valdieu benoemd. Eindelijk 24
Jan. 1845 keerde hij naar zijne abdij terug om er met drie monniken van de abdij
St. Bernard te Bornhem het kloosterleven te herstellen. Zijn eenig nog in leven zijnde
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medebroeder bleef op zijn pastorie te Aubin Neufchâteau. Klinkenberg overleed op
den feestdag van den stichter van
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Citeaux en werd in de schoone middeleeuwsche kapittelzaal begraven. Valdieu,
thans met zijne prachtige, herstelde kerk een der merkwaardigste abdijen van België,
bewaart met zorg het geschilderde portret van zijn tweeden stichter.
Zie: J.S. R e n i e r , Historique de l'abbaye du Val-Dieu (Verviers 1865) vnl.
100-104, 149, 131; Analecta Juris Pontificis XVII, (1878) 481-83.
Fruytier

[Kloekers, Hendrikadius Zwaantinus]
KLOEKERS (Hendrikadius Zwaantinus), geb. 7 April 1828 te Veenhuizen, waar zijn
vader chef was van een der gestichten, overl. 10 Oct. 1893 te N. Pekela. Zijne
ouders heetten J a n H e n d r i k K l o e k e r s en M a r c h i e n B o u m a n . Na lager
onderwijs te hebben genoten en bij een oom te Koevorden als boereknecht te
hebben dienst gedaan, werd hij klerk bij de registratie te Assen, waar hij onder
invloed van afgescheidenen tot bekeering kwam. Hij ontving verder zijn opleiding
aan den Klokkenberg te Nijmegen en leerde Ds. O.G. Heldring kennen, voor wien
hij in 1846 een aantal huisgezinnen geleidde naar den Anna Paulownapolder, waar
zij zich als kolonisten vestigden. Toen de Chinazendeling Dr. K. Gützlaff in 1850
ons land bezocht, werd door zijn bezielend woord een Chinacomité opgericht, dat
een oproep deed tot opleiding van een zendeling. Kloekers werd als kweekeling
aangenomen en opgeleid in het zendingshuis van het Ned. Zendelinggenootschap.
Met afwijkende gevoelens omtrent den doop verliet hij in 1854 het vaderland.
Nauwelijks te Shangaï aangekomen verloor hij zijn vrouw A n n i c h j e L o u m a n .
Hij liet zich in 1858 doopen en daar het Chinacomité te niet ging, begaf hij zich naar
Engeland. Van daar werd hij in 1859 opnieuw uitgezonden door het
zendelinggenootschap der engelsche Baptisten. Al spoedig rezen er echter
moeilijkheden over de viering van het H. Avondmaal (open of gesloten Communie).
Ten gevolge daarvan kreeg hij in 1865 zijn ontslag. Naar Nederland teruggekeerd
vestigde hij zich te Hemmen en zocht aanraking met de kleine Baptistengemeenten
in Amsterdam, in Breda en in de groningsche veenkoloniën. De gemeente te
Stadskanaal noodigde hem 28 Nov. 1866 uit onder haar te komen arbeiden, wat hij
aannam, onder voorwaarde dat zij een kerk met doopvont liet bouwen en eenige
artikelen van orde aannam. Hij deed 13 Jan. 1867 zijn intrede en 7 Juli 1867 werd
de eerste Baptistenkerk van Nederland geopend. Ten gevolge van zijn huwelijk met
K a r s i n a H o v i n g h W i c h e r s , weduwe van Dr. J.E. Feisser (kol. 441) (23
Sept. 1870), vestigde hij zich metterwoon te N. Pekela, maar bleef de gemeente te
Stadskanaal nog dienen tot 26 Sept. 1875. Toen werd onder zijn leiding ook te N.
Pekela een gemeente geconstitueerd, die 9 Sept. 1877 een nieuwe kerk kreeg. In
1884 ontstonden in die gemeente geschillen wegens de gewijzigde inzichten van
Kloekers over de verzoening door Christus, met dit gevolg dat het in 1885 tot een
scheiding kwam. Een deel der gemeente vergaderde sedert dien tijd op een andere
plaats. Eerst na Kloekers' dood kwam het tot vereeniging. Hij was medewerker van
het baptistisch maandblad Titus (1870-72) en redacteur van het weekblad de
Christen, orgaan der Unie van gemeenten van gedoopte christenen in Nederland,
waarvan het eerste nummer 15 Jan. 1882 verscheen. Tot het vormen van genoemde
unie gaf hij mede den stoot in 1881.
Hij schreef: Open Brief aan Dr. J.H. Gunning over Waarheid in de taal (Pekela
z.j.); Jezus alleen (Pekela z.j.). Het plaatsvervangend Lijden van onzen Heere J.
Christus (z.j.). Zijn portret komt
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voor in het feestnummer van de Christen op 5 Juli 1906 en is ook in 1854 op steen
geteekend door H. Ringeling.
Zie: G.A. W u m k e s , Opkomst en vestiging van het Baptisme in Nederland (Sneek
1912).
Wumkes

[Kloetinge, Cornelius van]
KLOETINGE (Cornelius v a n ), alias d e C l o t i n g e n , Ord. S. Crucis, geb. te
Kloetinge (Zeel.), overl. 12 Oct. 1512 te Hoei (België) en aldaar voor het hoogaltaar
der kloosterkerk begraven; hij trad in de orde der kruisheeren te Goes, werd later
prior aldaar, daarna hoogleeraar in de godgeleerdheid en prior in het klooster te
Hoei, eindelijk 12 Nov. 1500 27ste magister-generaal der Orde. Kort daarop
verleende de universiteit van Leuven hem den graad van doctor in de
godgeleerdheid. Geschriften van hem werden vroeger bewaard in het klooster te
Hoei. Onder de schrijvers echter, wier werken later van Hoei naar de
universiteitsbibliotheek van Luik overgingen, komt zijn naam niet voor, wel echter
die van A r n o l d u s v a n K l o e t i n g e . Daar in het werk van J. B a n e l t , Gloriosi
Corporis C. Odiliae .... Translatio bij vermelding van een Sermo de S. Odiliae ....
translatione van den Mag. Gen. Cornelius van Kloetinge deze ook Arnoldus genoemd
wordt, zijn misschien de twee te Luik bewaarde werken Sermones de sanctis per
totum annum ex variis auctoribus collecti en Sermones de tempore atque festis, op
naam van Arnoldus van Kloetinge, aan Cornelius toe te schrijven, te meer daar zij
werden geschreven in het klooster te Hoei in den zelfden tijd (einde 15de en begin
16de eeuw), dat Cornelius van Kloetinge daar leefde. Behalve bovengenoemde
Sermo de S. Odilia etc., uitgegeven bij B a n e l t t.a.p., is nog van hem bekend een
Relatio de Apparitionibus fr. Cornelii a Septem Montibus (Siebenburg) O.S. Cr.,
waarvan een uittreksel o.a. te vinden is in C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S.
Crucis ('s Hertogenb. 1858) II, 172 vv.
Vgl.: C.R. H e r m a n s t.a.p. I: 1, 57, 107, 143; I: 2, 1 vv. 139; II, 271, 464; P.L.
S a u m e r y , Délices du Pays de Liège II (Luik, 1740) 60 vv.
Brandsma

[Kluppel, Jan Andries]
KLUPPEL (Jan Andries), geb. te Enkhuizen 14 Jan. 1786, overl. te Alkmaar 16 Aug.
1862, zoon van mr. A n d r i e s J a c o b K., schepen, weesmeester en thesaurier,
en S u s a n n a A l e t t a E l i s a b e t h S n o e c k . Na de latijnsche school in zijne
geboortestad bezocht te hebben, werd hij 15 Sept. 1803 te Leiden ingeschreven
als student in de rechten. Hij promoveerde aldaar 9 Juli 1807 op eene dissertatie
de Crimine Stellionatus en vestigde zich als advocaat te 's Gravenhage. In het
volgende jaar werd hij benoemd tot secretaris van Enkhuizen, alsmede van de
weeskamer aldaar en tot griffier van schepenen. In 1811 werd hij bij het vredegerecht
in het eerste kanton Alkmaar, in plaats van den benoemden maar bedankt hebbenden
J.P. Poppelman, griffier en in Juni als zoodanig beëedigd; 21 Febr. 1812 met mrs.
H.J. v.d. Graaff en B. van Laar lid van het Comité consultatif voor de gestichten van
liefdadigheid in het arrondissement Alkmaar, 19 Sept. 1818 rechter in de rechtbank
van eersten aanleg, 20 Aug. 1825 rechter van instructie, einde Mei 1833 president,
in deze waardigheid bevestigd 16 Sept. 1838 bij de invoering der nieuwe rechterlijke
organisatie. In den stedelijken raad werd hij 10 Oct. 1818 benoemd door het
kiescollegie, 13 Febr. 1824 door den koning, 9 Sept. 1851 door de kiezers. In 1840
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van de commissie van toezicht op het gesticht Meerenberg. In 1822
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werd hij hoofd-ingeland, in 1826 heemraad van de Zijpe, in 1825 hoofd-ingeland
van de Heerhugowaard, in 1837 van wege de stad Alkmaar hoogheemraad van
den Hondsbossche en Duinen tot Petten, van welk waterschap de koning hem reeds
in Januari van het volgende jaar tot dijkgraaf benoemde. Hij beijverde zich voor het
bijeenbrengen, doen afschrijven en drukken van stukken betrekkelijk dit aanzienlijk
dijkscollegie, loopende over de jaren 1388-1598. Daarvan verschenen in folio in
1857 Verzameling van Stukken, in 1862 eene Nalezing, in 1881 nog een Vervolg
op de Nalezing. Door dezen arbeid verwierf hij zich in 1859 het lidmaatschap van
de Maatschappij der Nederl. Letterkunde te Leiden. Te Alkmaar was K. 3 Nov. 1829
ook benoemd tot secretaris der directie van de onafgedane boedelzaken der
voormalige weeskamer, in 1820 tot curator der latijnsche school, in welke betrekking
hij volhardde tot 1855, toen hij als voorzitter met zijne collega's op hun eenparig
verzoek ontslagen werd. Hij had zitting in allerlei commissiën, in plaatselijke,
classikale en provinciale kerkbesturen, vierde 26 Oct. 1858, toen voorzitter zijnde,
zijn 50-jarig lidmaatschap van het ‘Nut’, bij welke gelegenheid hem een kristallen
met zilver gemonteerde schenkkan werd aangeboden, gelijk hem een zilveren bokaal
was vereerd toen hij 7 Maart van dat jaar zijne 50-jarige werkzaamheid in
onderscheidene rechterlijke betrekkingen mocht beleven.
K. huwde 7 Maart 1813 met A g a t h a P e t r o n e l l a V o n k , overl. 21 Febr.
1821; en 15 Juli 1824 met P e t r o n e l l a F r a n c i s c a H e n r i c a F a b r i t i u s ,
overl. 17 Dec. 1876, weduwe van G e r a r d d e W i j s , griffier der rechtbank, overl.
13 Febr. 1820. Uit het eerste huwelijk liet hij 3 kinderen na, uit het laatste slechts
één zoon. Zijn portret bestaat in steendruk.
Zie: Levensb. Letterk. 1863, 75.
Bruinvis

[Kluppel, Karel Lodewijk]
KLUPPEL (Karel Lodewijk), geb. te Delft 24 Dec. 1792, gest. te Eibergen 18 Juni
1852, werd in 1824 notaris te Den Helder, waar hij in zijn snipperuren verzen begon
te maken (zie voorrede II, Ernst en Luim, A'dam 1841). Later werd hij in gelijke
betrekking te Amsterdam (Aug. 1840) benoemd en bleef daar als notaris werkzaam
tot Mei 1848.
Hij schreef: De Loods, fragm. in dichtmaat (Helder 1835); Fabelen en vertelsels
in dichtmaat, benevens uitgelezene gedachten van vermaarde mannen en vrouwen
(Amst. 1835); Ernst en luim. Dichtstukjes (Amst. 1841); Mengelpoëzy (Dev. 1850);
Gedachten en beelden, benevens logogryphen en charaden. Proza en poezy (Dev.
1852).
Zie: Register der Protokollen van Notarissen (Amst. 1860) i.v.
Greebe

[Klijnveld, Hermanus]
KLIJNVELD (Hermanus), geb. te Amsterdam 8 Juli 1853, overl. te Bethulie (Oranje
Rivier kol.) 21 Juni 1907; genoot zijne opleiding eerst in zijn vaderstad en van zijn
negende tot zijn zestiende jaar op een kostschool te Beverwijk, waarna hij op een
handelskantoor werd werkzaam gesteld, daar hij in godgeleerde studie, voor welke
hij bestemd was, geen lust bleek te hebben. In het eind van Oct. 1859 vertrok hij
naar Zuid-Afrika en zette in het begin van Jan. 1860 te Kaapstad voet aan wal. Daar
bleef hij eenige dagen, om vervolgens in het gezelschap van een ‘tochtganger’ naar
Colesberg te gaan, waar hij 18 maanden werkzaam was in het kantoor van zijn
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in April de dochter van den predikant J.P. P e l l i s s i e r aldaar. In 1871 werd hij tot
lid van den Volksraad
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gekozen en reeds in de eerste zitting, die hij bijwoonde, benoemd in de commissie,
die het protest tegen de annexatie der diamantvelden zou opstellen, dat, in een
aantal vreemde talen vertaald, over Europa moest worden verspreid; wat echter
achterwege bleef, toen het bleek, dat aan de annexatie niets te veranderen was en
op zijn voorstel besloten werd, om in de willekeurige daad van de Kaap-Kolonie
onder protest te berusten. Later zat hij in commissies voor belangrijke zaken als het
tolverbond, de spoorwegen, de nauwere vereeniging met de Transvaal, enz. Helder
en koel van hoofd, welsprekend, begaafd met een ruime mate van gezond verstand,
onafhankelijk van geest, oefende hij een machtigen invloed op den Volksraad. In
de eerste dagen van 1896 werd hij door Pres. Steyn, samen met den heer Abr.
Fischer, afgevaardigd, om de transvaalsche regeering van advies te dienen in de
verwikkelingen, die het gevolg waren van den Jameson-inval.
In de zitting van 1897 vierde hij zijn 25-jarig lidmaatschap van den Volksraad en
werd hij door zijn medeleden, als blijk van achting, vereerd met een gouden
snuifdoos.
In het jaar 1900 was hij reeds ziekelijk, en niet meer geschikt om een belangrijk
aandeel in de handelingen van den Raad te nemen. Toen evenwel moest beslist
worden over het wel en wee van den Vrijstaat, door zich geheel solidair te verklaren
met de Transvaal, was de wakkere oude man weer op zijn post en bleef daar tot
het einde toe.
Zie: de Zuid-Afrikaansche Post van 9 Juli en 18 Juli 1907.
de Savornin Lohman

[Knap, Jan Jakob]
KNAP (Jan Jakob), in zijn tijd geliefd rechtzinnig predikant, geb. 27 Juni 1806, overl.
29 Maart 1865. Zoon van G e r r i t K n a p , broodbakker te Amsterdam en
C a t h a r i n a V i s . Hij was leerling van de latijnsche school en het athenaeum te
Amsterdam, student te Leiden, deed proponentsexamen 7 Mei 1829; gehuwd met
C a t h a r i n a C h r i s t i n a v a n R e e n e n . Hij heeft 117 beroepen gehad en werd
predikant te Valkenburg (1829-32), Heerde (1832-36), waar onder invloed van Ds.
Brummelkamp te Hattum zijn geestelijk leven aanmerkelijk verdiept werd;
Aarlanderveen (1836-43), Doornspijk (1843-44), Fijnaart (1844-45), Heeg (1845-53),
Oud-Alblas (1853-55), Putten (1855-56), Opheusden (1856), Vlissingen (1856-60),
Losdorp (1860-62), Woudsend (1862-65). Vooral in Friesland leeft zijn naam in
gezegend aandenken voort. Hij was een boetprediker, die de volkszonden bij den
naam durfde noemen. Vele preeken gaf hij in het licht. Zijn meest bekend boekje is
Het eenzaam bidden, dat in 1885 voor de 5de maal werd herdrukt. Hij redigeerde
drie stichtelijke tijdschriften, n.l. Broederlijke Woorden, Christelijke Toespraken, en
Hebt gij mij lief?
Zie: G.A. W u m k e s , It Fryske Réveil yn portretten (Sneek 1911) 107-125; v.
P o p t a , Feuilleton in de Geref. Kerk 1912.
Wumkes

[Knuivers, Tobias]
KNUIVERS (Tobias), in 1807 geb., was een verdienstelijk hoofdonderwijzer, eerst
te Ratum (gem. Winterswijk) en daarna te Enkhuizen, waar hij van 1838 tot 1878
als zoodanig werkzaam was en 20 Jan. 1886 overl. Zijn jeugd bracht hij te Winterswijk
door, waar hij voor het onderwijs werd opgeleid en vanwaar uit hij op 16-jarigen
leeftijd de akte van bekwaamheid voor den vierden rang behaalde. Later werd deze
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ook door het schrijven van voor dien tijd uitmuntende leerboeken, waarvan wij
noemen: Geschiedenis des
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Vaderlands voor meer gevorderde leerlingen (1843; 14de dr. 1867); Aardrijks- en
geschiedkundige beschrijving van het koningrijk der Nederlanden voor de jeugd
(1847); Verkorte geschiedenis des Vaderlands; tot zelfoefening (1849, 2 dln.);
Handboek voor beoefenaars van de geschiedenis des Vaderlands. Met eene kaart
(1851); Voornaamste gebeurtenissen en merkwaardige personen uit de Alg.
geschiedenis (7de dr. 1874); Algem. Geschiedenis (1853-59, 3 dln.; 2e dr. 1875);
Schetsen van den maatschappelijken toestand, de staatsregeling, beschaving enz.
van het Ned. Volk (1861); Hoofdgebeurtenissen uit de Algem. Geschiedenis van
1815-1869 (1869); Oud-Enkhuizen of het merkwaardige jaar 1572 herdacht (1872).
Verder schreef hij met J.E. H e l g e : Beginselen der Natuurkunde. Een leesboek
(4e dr. 1861) en Blikken op het gebied der technologie. Een leesboek over
handwerken en bedrijven (1859).
Zuidema

[Koc, Roelof]
KOC (Roelof), ook C o c k , als. zoon van den burchtheer van Yzendoorn in
Gelderland aldaar geboren, komt meestal voor als K o c v a n Y s e n d o r e n , ook
als v a n Y s e n d o r e n of v a n Y s e n d e r e n alleen, met den gelatiniseerden
voornaam R o d o l p h u s , overl. in Maart 1410. In 1356 verkreeg hij door afstand
van zijn broeder W a l t e r u s d e Y s e n d e r e n een prebende in het kapittel ten
Dom van Utrecht. Een pauselijke bul van 1371, waarbij hem een dignitas, personatus
seu officium in genoemd kapittel gereserveerd werd, noemt hem K o c d e
Y s s e r d e r e n . Proost van het kapittel van St. Pieter geworden, legde hij 27 Juli
1376 als zoodanig den eed af. Reeds spoedig daarna zag hij zich wegens niet
behoorlijke uitkeering van de gewone maandelijksche uitdeelingen aan de leden
van het kapittel in groote moeilijkheden daarmede gewikkeld. De strijd liep zoo hoog,
dat hij 3 Sept. 1379 in het beheer der proosdijgoederen geschorst werd en, toen
zelfs nu de prelaat het hoofd niet in den schoot legde, 15 Nov. daaraanvolgende
zelfs als proost. Nog bleef hij onwillig en 7 Jan. 1380 volgde daarop zijn
excommunicatie door het kapittel. Het geschil eindigde daarop door een
scheidsrechterlijke uitspraak van den bisschop, den deken van Oudmunster en
Gerardus Vrenke, kanunnik van St. Marie. Deze uitspraak wees voorloopig de
administratie der proosdijgoederen toe aan het kapittel. In 1389 bracht bisschop
Floris van Wevelichoven in deze regeling eenige wijziging uithoofde van de moeite
en de uitgaven door den proost gedaan tot terugverkrijging der proosdijgoederen.
Hij was bovendien vicaris-generaal van bisschop Floris. In 1392 voerde hij te Rome
met zekeren Alfardus de A een proces over een prebende in het kapittel van St.
Pieter. Waarschijnlijk is het deze proost, die in 1378 als R o d u l p h u s d e
Y s e n d o r n aan de universiteit te Orleans was. Een andere R o d o l f u s d e
Y s e n d o r e n werd 19 Maart 1429 te Rostock als student ingeschreven.
Zie: S. M u l l e r F z ., Catalogus v.h. archief v.h. kap. v. St. Pieter, 84-86;
d e z e l f d e , Regesten v.h. kap. v. St. Pieter, register; G. B r o m , Bullarium
o

o

Trajectense n . 1945; d e z e l f d e , Archivalia in Italië I, n . 1491; Archief Aartsb.
Utrecht I, 170; XXIV, 208; K. H ö h l b a u m , Mittheil. a.d. Stadtarchiv von Köln XVII,
128; Versl. en Meded. O. Vad. R. I, 473; J.G.C. J o o s t i n g , Bronnen v.d. gesch.
der kerkel. rechtspraak (O. Vad. Rbr. II: 14) 429 v.v.; W. B r o c k (Hs. Rijksarchief
Utrecht D. 1355).
van Kuyk
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[Kock, Pieter Bernard]
KOCK (Pieter Bernard), geb. 1773 te Emmerik, overl. 22 Maart 1830 te Breda. In
1793 trad hij als cadet in nederlandschen dienst. Gedurende den veldtocht van 1794
was hij ordonnans bij den Erfprins en woonde de verovering van Landrecies, het
ontzet van Charleroi, de gevechten van Waterloo en bij het kanaal van Leuven naar
Mechelen bij. 8 Juli '95 tot onderluitenant benoemd, werd hij op 31 Aug. '99 tot 1sten
luitenant der artillerie benoemd. 8 Aug. werd hij als kapitein geplaatst bij de troepen
van den generaal van Helden, met de bewaking en verdediging der kusten belast.
In 1809, tijdens de landing der Engelschen, stond hij met zijn artillerie onder de
bevelen van den generaal Dumonceau. Bij de inlijving van Holland werd hij op 29
Nov. 1810 tot 2den kapitein, 17 Aug. 1811 tot 1sten kapitein en 2 April tot
luitenant-kolonel bevorderd. In dien tusschentijd was hij met het Groote Leger naar
Rusland getrokken en diende bij de artillerie van den luitenant-generaal de Seroux.
In 1813 en 14 bevond hij zich met Seelig in het berende Maagdenburg. In Nederland
teruggekeerd werd hij 24 Juni 1814 als kapitein der artillerie ingedeeld, 9 Nov. 1818
majoor en 1 Aug. 1826 luitenant-kolonel. Hij overleed als gouverneur van de K.
Militaire Academie.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie IV, 274 noot.
Eysten

[Kock, Hendrik Merkus baron de]
KOCK (Hendrik M e r k u s baron d e ), geb. te Heusden 25 Mei 1779, overl. te 's
Gravenhage 12 April 1845, zoon van J.C. d e K o c k , bankier te Parijs en aldaar
in 1794 als slachtoffer van het schrikbewind gevallen, en M.P. M e r k u s , werd reeds
op 15-jarigen leeftijd als 2e luitenant bij den gen. Daendels geplaatst, maar ging 15
Oct. 1795 in burgerl. dienst over als klerk bij het Comité van Openbaar Welzijn; 1
April 1797 werd hij commies bij het min. v. oorlog te 's Gravenhage, deed als
secretaris dienst bij verschillende buitenlandsche missie's en werd in Maart 1801,
aanvankelijk als luit. t. zee, secretaris der bataafsche vloot onder den vice-adm. de
Winter; 23 Aug. 1803 fiskaal en secretaris van de vloot onder den vice-adm. Verhuell;
24 Mei 1804 kapitein t. zee tit. fung. chef van den staf dier vloot, in welke functie hij
in een der tegen de Engelschen gevoerde gevechten gewond werd aan het been;
26 Jan. 1806 volgde zijne benoeming tot opperequipagemeester bij de marine,
beoosten de Kaap de Goede Hoop. In Febr. 1807 te Batavia aangekomen, werd
de K. 1 Maart d.a.v. benoemd tot mil. commt. over Java's oosthoek, Madoera en
Grissee; 13 Jan. 1808 tot kolonel en adjt. van den gouv.-gen. Wiese en 11 April
1809 tot brigadier en commt. der mil. divisie te Semarang; 20 Jan. 1810 werd hij
chef van den gen. staf der marine en van de mobiele divisie te Batavia. In franschen
dienst overgegaan, werd hij op 10 Aug. 1811 benoemd tot chef van den gen. staf
van het leger en moest hij, als gemachtigde van den gouv.-gen. Janssens (I kol.
1211), de capitulatie van overgave van Java en onderhoorigheden sluiten, ten
gevolge waarvan hij 17 Sept. 1811 krijgsgevangen werd en Febr. 1812 in Engeland
aankwam.
3 Dec. 1813 uit zijne gevangenschap ontslagen, werd hij 25 Jan. 1814 benoemd
tot kol. tit. bij de inf.; 29 Jan. d.a.v. tot commt. van de vesting 's Hertogenbosch; 18
Oct. 1814 tot chef van den gen. staf van het voor Java bestemde korps; 21 April
1815 tot gen.-majoor, terwijl hij 19 Juli 1815 optrad als chef van den staf van het
commando in de zuidel. departn. onder Prins Frederik.
De K. vertrok 31 Aug. 1816 naar Java, kwam
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1 Mei 1817 aldaar aan en was van 24 Febr. - 28 Aug. 1818 gouverneur der Molukken,
waar - na den juist gedempten opstand - een krachtig bestuur werd vereischt. 5 Mei
1819 werd hij commandt. der troepen in Oost-Indië. Hij voerde in 1821 de 2e
expeditie naar Palembang aan (zie bij Mr. G.A.G.P. bar. v.d. Capellen, I kol. 569
vlg.) die met een schitterenden uitslag werd bekroond. 26 Nov. 1821 werd de K.
benoemd tot luit. gen. en 8 Mei 1822 tot luit.-gouvern.-gen. met zitting in den Raad
van Indië en met bepaling, dat hij in geval van overlijden of vertrek van den
gouvern.-gen. als zoodanig voorloopig zou optreden. Van 1 Jan. tot 4 Febr. 1826,
toen de commiss.-gen. de Bus de Gisignies (kol. 282) zijne functie aanvaardde,
voerde de K. dan ook als waarnemend gouvern.-gen. het bestuur. over Ned.-Indië.
Toen in Juli 1825 de opstand in Midden-Java onder Dipa Nĕgara was uitgebroken,
werd de K. met uitgebreide volmacht daarheen gezonden; allereerst begaf hij zich
naar den soesoehoenan van Soerakarta ten einde te voorkomen, dat deze de zijde
der opstandelingen koos. Hierin slaagde hij, zoodat diens troepen dan ook met de
nederlandsche samenwerkten tot bestrijding der opstandelingen. Tegen deze kon
de K. eerst met kracht optreden, toen in Sept. de troepen uit Celebes ter beschikking
kwamen; het door de opstandelingen ingesloten Djokja werd ontzet, maar
niettegenstaande ook in het voorjaar van 1826 verschillende voordeelen werden
behaald en de kraton te Plèréd op 16 April en andermaal op 9 Juni werd genomen,
was, vooral door het succes 30 Juli door Sentot, een der aanvoerders van de
opstandelingen, behaald bij Lengkong, alwaar een aantal djokjasche prinsen,
waaronder de voogden van den jongen Sultan, in hunne handen vielen, na een jaar
strijdens, de toestand niet verbeterd. Het jaar 1826 eindigde met weinig goede
vooruitzichten; zelfs werd Soerakarta nu en dan bedreigd; ernstige ziekten, die
talrijke offers vorderden, waren onder de troepen uitgebroken; overal waar de militaire
macht der Nederlanders zich niet vertoonde, staken de opstandelingen het hoofd
weder op en daarom besloot de K. in de onderworpen districten een aantal bentengs,
bestand tegen den aanval van een inlandschen vijand, te doen aanleggen; zij
moesten dienen tot handhaving van de rust in die districten en als steunpunten voor
de mobiele colonnes, die den vijand overal bestreden.
In Mei en Juni 1827 kwam een nederl. expeditionnair korps van ruim 3000 man
ter versterking aan; deze troepen leden echter zeer zware verliezen door het klimaat.
In de maanden Juli en Augustus d.a.v. werd hevig gestreden; Kedoe werd geheel
van vijanden gezuiverd en de opstand in den loop van het jaar tot Djokjokarta en
Bagelèn beperkt. Aangeknoopte onderhandelingen leidden tot niets. Een opstand
in Rembang, in Nov. 1827 uitgebroken, werd in Jan. d.a.v. gedempt.
In 1828 hielden de muitelingen zich nog staande in Ledok en het zuiden van
Djokjokarta; in Augustus werd Dipa Nĕgara uit de streek tusschen Opak en Progo
verdreven. Nieuwe onderhandelingen, door de opstandelingen aangeknoopt, liepen
andermaal op niets uit. In Nov. werd de oorlog hervat; na de gevangenneming van
Kjai-Medjô, een der voornaamste aanvoerders der muiters, werd door diens
tusschenkomst op nieuw onderhandeld, maar de eischen, door Dipa Nĕgara gesteld,
bleven onaannemelijk en zoo werd in April 1829 andermaal de oorlog hervat. De
K., die reeds eenmaal in 1827 voorwaardelijk teruggeroepen was, ontving
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nu bevel, om, nadat hij het commando aan generaal Bischoff (I kol. 354) zou hebben
overgegeven, naar Nederland terug te keeren, doch door het overlijden van dezen,
zag hij zich verplicht zijne taak voort te zetten.
Hardnekkig werd nu gestreden; Geger werd in Juli na hevig gevecht genomen
en op 6 Aug. een overwinning bij Tangkilan behaald. Dipa Nĕgara was genoodzaakt
zich naar Bagelen te begeven en 17 Sept. ontkwam hij bij Séloek ternauwernood
de gevangenneming. Gedurende deze maanden verminderde zijn aanhang zeer;
16 Oct. ging zelfs Sentot met zijn manschappen in nederl. dienst over en aan het
eind van 1829 was hij een zwerveling geworden, wien slechts weinige getrouwen
waren overgebleven.
Van alle zijden vervolgd, vroeg Dipa Nĕgara in Febr. 1830 om een onderhoud
met gen. d.K. Daar deze tijdelijk te Batavia was (de gouvern.-gen. van den Bosch
(kol. 222) had op 16 Jan. het bestuur aanvaard) werd hij door den kol. Cleerens op
16 Maart ontvangen; toen de K. 28 Maart te Magelang kwam, vertrok Dipa Nĕgara
daarheen met groot gevolg. Wegens de vasten weigerde hij aanvankelijk over zaken
te spreken; intusschen verzamelde hij steeds volk om zich en liet hij zich ook ‘Sultan’
noemen. Toen bleek welke hooge eischen hij bleef stellen, deed de K. hem op 28
Maart gevangen nemen.
Men heeft de K. hiervan een grief gemaakt, aangezien Dipa Nĕgara was gekomen
om te onderhandelen. Deze quaestie is uitvoerig besproken (zie: E.B. K i e l s t r a
in Gids 1885, II, 417; Tijdspiegel 1896, III, 290; 1898, I, 84; Onze Eeuw 1911, IV,
374; d e K l e r c k , De Java-oorlog V, Hoofdst. 10). Van een man met het karakter
van de K. moet aangenomen worden, dat hij handelde, zooals hij meende te moeten
doen.
Het was de K. een grief, dat zijne verhouding tot den commiss.-gen. du Bus de
Gisignies niet aangenamer was; dat hij den indruk had, dat deze hem geen volkomen
vertrouwen schonk. Niet alleen bestond tusschen hen verschil van gevoelen omtrent
het bedrag der militaire uitgaven, maar ook deed du Bus aan de K. blijken, dat hij
met diens leiding der operatiën niet ingenomen was. Door den oorlogstoestand op
Java was de K. uit den aard der zaak veelal afwezig van den zetel van het bestuur
en nam hij daardoor ook aan de werkzaamheden der indische regeering slechts
weinig deel.
Op dringend verzoek van den nieuwen gouvern.-gen. van den Bosch bleef de K.
na de gevangenneming van Dipa Nĕgara zijne medewerking verleenen tot regeling
van den toestand in de Vorstenlanden. 15 Mei 1830 ging hij te Semarang scheep
naar Batavia om 8 Juni d.a.v. terug te keeren naar Holland, waar hij 21 Oct.
aankwam. Enkele dagen later werd hij bevorderd tot Ridder Grootkruis in de Mil.
Willemsorde en 22 Maart 1831 benoemd tot opperbevelhebber der troepen in
Zeeland, in welke functie, die hij tot 1836 bleef bekleeden, hij het nederl. gebied
tegen elke onderneming der Belgen wist te beveiligen.
1 Dec. 1836 werd de K. benoemd tot min. van binnenlandsche zaken, welke
hooge betrekking hij tot 1 Juni 1841 vervulde. Op 12 Mei te voren was hij benoemd
tot Minister van Staat en Kanselier der beide Orden; 8 Jan. volgde zijn benoeming
tot lid van de Eerste Kamer der Staten-Gen., in welke functie hij tot zijn overlijden
bleef.
De K. is ongetwijfeld een der grootste krijgsbevelhebbers uit onze indische
geschiedenis geweest. Door zijn edel karakter en zijne vriendelijkheid jegens een
ieder was hij algemeen bemind;

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

695
de daarmede gepaard gaande waardigheid en rechtvaardigheid maakten hem
uitermate geschikt om eene opgestane bevolking tot onderwerping te brengen.
10 Jan. 1835 werd hij verheven in den nederl. adelstand met den titel van baron,
overgaande op zijne wettige mannelijke afstammelingen bij recht van eerstgeboorte;
in 1844 werd hij voorzitter van de Ridderschap van Noord-Brabant.
De K. was 3 Mei 1807 te Batavia gehuwd met L.W.G. barones v o n B e l f i n g e r
(weduwe van den pruisischen majoor v o n S c h w e c k o w ) geb. te Berlijn in 1788,
overl. te Magelang 28 Dec. 1828, dochter van W. baron v o n B e l f i n g e r te
Prestantin (Pommeren) en van A.G. L o d i s i o . Uit dit huwelijk sproten zes zoons
en vijf dochters.
Zie: M.A.v. R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverns.-Gen. en Commissn.-Gen.
van Ned.-Indië ('s Gravenhage 1891) en de aldaar opgegeven bronnen; J.W.v.
S y p e s t e i n , enz. Biographisch album met portret (Rotterdam 1860); P. M i j e r ,
Jean Chrétien Baud geschetst (Utrecht 1878) 132-140, 281-283; J.J. M e i n s m a ,
Geschiedenis van de Ned. O.I. bezittingen II ('s Gravenh. 1873) 198, 223-237;
Tijdschrift voor Neerl. Indië 4e Jaarg. I. 1; P.J.F. L o u w e n E.S. d e K l e r c k , De
Java-oorlog 1825-30 (Batavia, 's Gravenh. 1894-1909) I Hoofdst. 10 en volgg., II-VI.
Rooseboom

[Koeck, Jan Heimensz.]
KOECK (Jan Heimensz.), vestingbouwkundige, na 1648 krijgsbouwmeester der
stad Amsterdam, bij wiens portret Jan Vos het volgend vers maakte:
Dus ziet men 't beeldt van Koeck, die zoo veel Starke Steeden
Hielp breeken door zijn arm en bouwen door zijn raadt,
Zijn wakkre dapperheidt en oorlogs-schranderheden
Verstrekten 't Spaansche heir een harde harnasplaat.

Koeck bouwde in 1655 de nieuwe Regulierspoort, later als Waag ingericht, aan het
einde der Reguliersbreestraat te Amsterdam. In 1662 begon hij met de omwalling
van Amsterdam, waardoor de halvemaanvorm der stad, in 1613 slechts ten deele
tot stand gekomen, voltooid werd.
Weissman

[Koesoema Adi Natta, Pangeran]
KOESOEMA ADI NATTA (Pangeran), zoon van den regent van Soemedang; begon
zijn ambtelijke loopbaan als schrijver in de koffiepakhuizen te Buitenzorg. In die
betrekking en later als tjoetak te Tjikalong, trok R a d e n S o e r a N e g a r a , gelijk
de Pangeran toen nog heette, wegens zijn grooten ijver en geschiktheid voor den
dienst, de aandacht van den commissaris over den inlander Guitard. Hij werd dan
ook in 1791 benoemd tot tweeden regent van Soemedang, waardoor de verstoorde
orde en rust in dat regentschap spoedig werden hersteld. Kort daarop werd Soera
Negara, op voordracht van Guitard's opvolger, N. En gelhard, tot regent van
Soemedang benoemd, met toekenning van het predicaat Toemenggoeng, en later
van Adipati, een en ander wegens zijn ondubbelzinnige, daadwerkelijke blijken van
trouw aan het europeesche bestuur in tijden van onrust. In het jaar 1816 ontstonden
op de landen Indramajoe en Kandanghauer onlusten, die al weder door de ijverige
medewerking van den regent spoedig werden onderdrukt en waarvoor hij den rang
van Pangeran bekwam, onder den naam Koesoema Adi Natta. De verdienstelijke
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regent, die ook veel bijdroeg tot de vermeerdering der welvaart van de door hem
bestuurde inlandsche bevolking, overleed 29 Juli 1828.
Zie: Handel. en Geschriften Ind. Genootschap II (1855) 283 vgg.
Muller
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[Koitenbrouwer, Gaert]
KOITENBROUWER (Gaert), in de nijmeegsche rekenboeken naar zijn
westphaalsche geboorteplaats meestal genoemd G a e r t v a n D u l c k e n , was
de maker van het kunstvolle schepengestoelte in de voorzaal van het nijmeegsche
raadhuis.
Dit kunstwerk werd door hem ‘in daghueren’ vervaardigd 1554-1555. Aan hout
kostte het ƒ 346, terwijl van Dulcken met zijn medearbeiders ƒ 638-3 st. ontvingen.
Deze medearbeiders zullen geweest zijn de ‘kystensnyders’ J o h . v a n G o c h ,
J o h . v a n R i n c k e l s f o i r t en J o h . C r e m e r , van Afferden, die in 1553,
benevens W i l l e m W i l l e m s z . van Venlo, in 1554 het nijmeegsche burgerschap
verwierven. Van denzelfden beroemden meester is ook de nog in ongeschonden
staat bewaarde hoofddeur van het raadhuis, met meesterlijk snijwerk in het bovenste
gedeelte, uitgevoerd in 1553, en betaald met ƒ 94. Verder de archiefkast of
zoogenaamde ‘blok’ ten raadhuize, waarin der stads privilegiën, charters en andere
belangrijke stukken worden bewaard. Dit meubel, een massieve eikenhouten kast,
zonder eenige versiering, wekt welverdiende bewondering door zijn soliden arbeid
en practische inrichting. Vervaardigd in 1560, werd het aan van Dulcken met ƒ 109,
1 braspenning, 4 groot betaald. Ook de met snijwerk en spreuken versierde kap
van den schoorsteen in de tegenwoordige secretarie is kennelijk een werkstuk van
dezen meester. Vermoedelijk mag hem eveneens worden toegeschreven een
tochtportaal aan de N.W. zijde der St. Stephenskerk te Nijmegen, in de 17e eeuw
samengesteld uit de overblijfselen van de vroegere koorstoelen der kanunniken en
gedateerd 1577.
Het jaar van 's mans geboorte en van zijn overlijden is onbekend.
van Schevichaven

[Kok, Andreas]
KOK (Andreas), gedoopt te Alkmaar 18 Jan. 1739, overl. te Utrecht 29 Dec. 1814.
Hij was een zoon van A. K o k , stads-bode, en M a r i a d e K o n i n g , werd 5 Juli
1756 te Leiden student in de godgeleerdheid en proponent zijnde in Apr. 1763
beroepen als predikant te Bergen (bevestigd 20 Juni). In Nov. 1775 riep men hem
naar Winkel (bevestiging 2 Jan. 1776), in Sept. 1776 naar Durgerdam, waarvoor hij
bedankte. 14 Sept. 1777 vertrok hij naar de Beemster, in 1778 naar Deventer, in
1782 naar Utrecht, alwaar hij in 1814 zijn emeritaat verwierf.
Van hem zag het licht: Het tweede Eeuw-getij van Bergens kerk-verwoesting,
gevierd in het herbouwd kerkkoor aldaer, op den XXIsten van Sprokkelmaand, des
jaars MDCCLXXIV, met eene leerreden over Psalm XLVI vers IX (Alkm. 1774). De
noten aan deze rede toegevoegd bevatten een schat van mededeelingen van
geschieden oudheidkundigen aard; Neerlands Lotgevallen in Kerk en Burgerstaat
gedurende de XVIIIde Eeuwe, in eene Historische Eeuw-rede, Geschetst en
herdacht, op den 31 December 1800 in de Doms-Kerk der Stad Utrecht (tweede
druk Utr. 1801). Dit werkje lokte een zevental geschriftjes uit, door ‘een Katholiek’,
J. Both Hz. en J.J. le Sage ten Broek, in 1801 en 2 te Amsterdam, Utrecht en
Rotterdam verschenen.
Bruinvis

[Kok, Gerrit]
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KOK (Gerrit), geb. te Amsterdam 4 Dec. 1828, overl. aldaar 17 Dec. 1899, lid der
firma Gebr. Kok, vioolmakers van het Conservatorium te Amsterdam, had een groote
internationale vermaardheid als kenner en reparateur van oude strijkinstrumenten.
Leerling van den franschen instrumentmaker Bernardel had diens broeder L.
Bernardel in Amsterdam in of omstreeks 1841 een soortgelijke zaak begonnen. Na
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diens overlijden (1847) opende Kok met zijn broeder J a n W a r n a a r K o k (overl.
1889) 6 Maart 1848 een eigen werkplaats.
Zie: Adresboek van Amsterdam 1841/2 i.v. Bernardel; Wereldkroniek 30 Dec.
1899 (met portret); Weekblad v. muziek 1899, 450; L e t z e r , Muzikaal Nederland
93.
Enschedé

[Kolff, Gualtherus]
KOLFF (Gualtherus), verdienstelijk nederl.-indisch journalist en uitgever, 8 Nov.
1826 te Gouda geb. en 29 Apr. 1881 te Leiden overl. Hij begon zijn loopbaan als
boekverkoopersbediende in de zaak van G.B. van Goor te Gouda, in welke stad hij
ter bevrediging van zijn letterkundigen smaak een klein gezelschap oprichtte, waar
men zich oefende in 't voordragen van verzen enz.; tevens redigeerde hij hier den
door zijn patroon uitgegeven Goudschen Almanak. Later kwam hij in de zaak van
den uitgever K. Fuhri te 's Gravenhage, voor wiens Kunstkronyk hij een tijdlang
reisde. In 1850 vertrok Kolff naar Indië, om werkzaam te zijn bij de firma van Haren
Noman te Batavia, waarin hij reeds twee jaar later deelgenoot werd, terwijl hij in
1857, bij 't uittreden van den firmant Noman, deze zaak voor eigen rekening
voortzette, onder den naam G. Kolff & Co. Ook in Samarang had hij een
uitgeverszaak, in vereeniging met J.H. de Groot aldaar. Met H.J. L i o n e . a. was
Kolff een der baanbrekers op 't gebied der indische journalistiek. Hij heeft vooral er
het zijne toe bijgedragen dat de indische couranten, vroeger weinig meer dan enkel
advertentie-bladen, tot den rang van staat- en letterkundige nieuwsbladen werden
opgeheven. Een meer dan gewone werkkracht heeft K. gedurende zijn 18-jarig
verblijf in Indië ontwikkeld. Tot zijn voornaamste uitgaven van dien tijd behooren de
Algem. Atlas van Ned. Indië door baron M e l v i l l v a n C a r n b e e ; verder De
Oostpost, De Vorstenlanden, Bromartani (een javaansch weekblad), De Java-Bode,
De Locomotief, Het Bataviaansch- en het Soerabayaansch Handelsblad. Voorts
een aantal novellistische en enkele wetenschappelijke werken. Toen K. in 1868
naar Holland terugkeerde, droeg hij zijn bloeiende zaken te Batavia, Samarang en
Soerabaya aan anderen over en vestigde zich metterwoon te Leiden, waar hij echter
zijn volle aandacht aan de belangen van den boekhandel bleef wijden. In staat om
onbezorgd te leven, schepte hij er behagen in om anderen zooveel mogelijk voort
te helpen en nuttige instellingen te ondersteunen. Voorts was hij een trouw bezoeker
van congressen en andere bijeenkomsten voor den boekhandel, terwijl hij zijne zaak
te Batavia voortdurend uitbreidde. Persoonlijk bezocht hij gaarne de groote centra
van den boekhandel: Leipzig, Weenen, Parijs, Londen enz. De indische boekenmarkt,
vroeger weinig meer dan een tokozaak, heeft veel aan Kolff te danken; zij werd door
hem op een hooger peil gebracht. Behalve de bovengenoemde dagen weekbladen,
gaf hij, meest in zijn latere periode, nog uit: romans en novellen van M e l a t i v a n
J a v a (pseudoniem van M a r i a S l o o t ); P e r e l a e r , de Bonische expeditie;
P e r e l a e r , Ethnographische beschrijving der Dajaks; V e r s t e e g , Maleische
Atlas; P r u y s v a n d e r H o e v e n , Woord over Sumatra; U i l k e n s , De dochter
van den toovenaar; F i l e t , Plantkundig woordenboek van Ned. Indië; G r a s h u i s ,
Holl.-Maleisch Woordenboek; voorts het Indisch Militair Tijdschrift en het Tijdschrift
van het Binnenlandsch Bestuur. Verder tal van leer- en leesboeken, prenten enz.,
ten behoeve van de indische scholen, want de firma Kolff & Co. was gedurende een
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reeks van jaren belast met de levering van schoolboeken e.a. leermiddelen aan de
gouvernements lagere scholen in Indië.
In het jaar van Kolff's dood werd te zijner eer het ‘Kolff-fonds’ opgericht, een
vereeniging te Leiden gevestigd, die zich ten doel stelt hulpbehoevende indische
families met raad en daad bij te staan, weduwen en weezen hulp te verleenen, voor
de opvoeding van kinderen van afwezige ouders zorg te dragen enz.
Van zijn portret bestaat een anonieme lithographie.
Zie: Levensber. Letterk. 1881, 303; Nieuwsblad voor den Boekhandel 1881, 201,
en 1889, 335.
Zuidema

[Kolk, Jacobus Lodewijk Conradus Schroeder van der]
KOLK (Jacobus Lodewijk Conradus S c h r o e d e r v a n d e r ), kleinzoon van den
volg. en bekend mineraloog, werd geb. 25 Aug. 1865 te Zutfen als zoon van W i l l e m
H e n d r i k S. v.d. K. (1836-15 Juli 1867) en C a t h a r i n a E l i s a b e t h
W i l h e l m i n a H i e k e L a n d . Na aanvankelijk huisonderwijs genoten te hebben,
bezocht hij later het gymnasium te Utrecht en in 1881 dat te Leiden. Hier werd hij
ook als student ingeschreven en promoveerde hij 13 Juni 1891 tot doctor in de aarden delfstofkunde op een proefschrift getiteld: Bijdrage tot de kennis der verspreiding
onzer kristallijne zwervelingen. In den winter van 1891/92 toegelaten tot
privaat-docent te Leiden, werd hij in 1892 leeraar in de natuurkunde en de natuurlijke
historie aan de H.B.S. voor meisjes te Deventer en op 16 Febr. 1895 hoogleeraar
in de aard- en delfstofkunde aan de toenmalige polytechnische school te Delft. Na
een langdurige ziekte overleed hij te 's Gravenhage 17 Juni 1906.
Als hoogleeraar wist hij bij zijn talrijke leerlingen groote belangstelling op te wekken
voor het door hem gedoceerde vak. Zijn methode tot bepaling van den brekingsindex
van mineraalkorreltjes, aanvankelijk in het buitenland weinig toegepast, mag zich
meer en meer in een algemeene belangstelling verheugen en neemt langzamerhand,
naast de oudere, klassieke methoden de haar toekomende plaats bij het
determineeren van mineralen in. De waarnemingen over de kleur der zoogenaamd
ondoorschijnende mineralen getuigen van een scherp onderscheidingsvermogen.
Zijn onderzoekingen over de sympathie en antipathie der elementen in de
stollingsgesteenten en over het verband tusschen hardheid en splijtbaarheid bij
mineralen betreffen meer algemeene, theoretische vraagpunten.
Veel heeft hij gedaan tot bevordering van het tot stand komen van een nieuwe
geologische kaart van ons land zonder nochtans tijdens zijn leven een positief
resultaat te bereiken.
Hij was gehuwd (20 Dec. 1893) met A l v i n a C e c i l i a B e a t a t e n S i e t h o f f .
Hij schreef: Eine eigenthümliche Folge des Pleochroismus in Gesteinsschliffen
in Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. VII (1890) 30; Onderzoek naar de verspreiding der
kristallijne erratica in de Noord-Oostelijke provinciën van Nederland (19 Sept. - 23
Oct. 1890) in Versl. en Neded. Kon. Akad. afd. Natuurk. 3de Reeks VIII (1891) 337;
Mededeeling in Handel. 3e Nederl. Natuur en Geneesk. Congres (3 en 4 April 1891)
370; Bijdrage tot de kennis der verspreiding onzer kristallijne zwervelingen. Diss.
(Leiden 1891); Verslag eener proeve van geologische karteering in de omstreken
van Markelo in Juli en Augustus 1891 verricht in Versl. en Meded. Kon. Akad. afd.
Nat. 3e Reeks IX (1892) 131; Ueber die Vortheile schiefer Beleuchtung bei der
Untersuchung von Dünnschliffen im parallelen
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polarisirten Lichte in Zeitschr. f. wiss. Mikrosk VIII (1891) 456; Ueber eine Methode
zur Beobachtung der optischen Interferenzerscheinungen im convergenten
polarisirten Lichte, insbesondere in Gesteinsschliffen in Zeitschr. f. wiss. Mikrosk.
VIII (1891) 459; Note sur une étude du diluvium faite dans la région de Markelo in
Bull. Soc. Belge de Géol. de Pal. et d' Hydr. VI (1892) 73; Verslag over eenige
kristallijne zwervelingen uit de omstreken van Markelo in Versl. en Meded. Kon.
Akad. afd. Nat. 3e Reeks IX (1892) 436; Het geologisch karteeren en de nuttige
zijde daarvan voor de agronomie in Tijdschr. Ned. Heidem. IV (1892) 184; Verslag
over eenige geologische onderzoekingen in den zomer van 1892 in Versl. Kon.
Akad., afd. Wis- en Natuurk. 1892/3, 35; Beiträge zur Kenntniss der Mischkrystalle
von Salmiak und Eisenchlorid in Zeitschr. f. phys. Chemie XI (1893) 167; De
doelmatigste inrichting van een onderzoek onzer zwervelingen in Hand. 4e Nederl.
Natuur- en Geneesk. Congres (7 en 8 Apr. 1893) 399; Een en ander over een
toekomstige geologische kaart van Nederland in Album der Natuur 1893, 353;
Voorloopig rapport eener geologische karteering der omstreken van Deventer in
Versl. Kon. Akad. afd. Wis- en Natuurk. 1893/4, 90; Beitrag zur mikrochemischen
Auffindung von Nickel in Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. X (1893) 451; Proeve eener
geologische karteering der omstreken van Deventer in Verhand. Kon. Akad. 2e
o
Sectie III (1894) n . 14; Een en ander over onze toekomstige Geologische kaart in
N.R. Crt. 28 April 1894; Over kalkhoudende gronden in Nederland in Tijdschr. Ned.
Heidem. VI (1894) 32, 80; Een en ander over het bepalen van het stelsel van
kristallijne stoffen door middel van een mikroskoop met nikols in Maandbl. voor
o
Natuurwetenschappen 1894 n . 4; Het ‘Rapport in zake het opsporen en gebruik
van Mergel hier te lande’ en de toekomstige Geologische kaart in Tijdschr. Nederl.
Heidem. VI (1894) 77; Bijdrage tot de karteering onzer zandgronden. I. in Verh. Kon.
o
Akad. 2e Sectie IV (1895) n . 4; Beitrag zur Kartirung der quartären Sande in Neues
Jahrb. f. Min. 1895, I, 272; Een mogelijke oorzaak der ongelijke vruchtbaarheid in
duinen en geestgronden in Tijdschr. Ned. Heidem. VII (1895) 13; ‘Geen Pessimisme
in zake van het mergelzoeken’ in Tijdschr. Nederl. Heidem. VII (1895) 50; Over de
Geologische kaart van Nederland in Hand. 5de Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres
(19 en 20 Apr. 1895) 555; Zur Systembestimmung mikroskopischer Krystalle in
Zeitschr. f. wiss. Mikrosk. XII (1895) 188; ook afzonderlijk verschenen o.d.t.: Kurze
Anleitung zur mikroskopischen Krystallbestimmung (Wiesbaden 1898);
Mikroskopische Studien über Gesteine aus den Molukken. I. in Samml. des geol.
Reichsmus. in Leiden Serie I, Bd. V, 70; een uittreksel verscheen o.d.t.: Beiträge
zur Kenntniss der Gesteine aus den Molukken. I. in Neues Jahrb. f. Min. 1896, I,
152; Doppelverbindungen von Anilin mit Metallsalzen (I) in Zeitschr. f. analyt. Chem.
XXXV (1896) 297; Die Niederländische geologische Karte in Zeitschr. f. prakt. Geol.
1896 afl. 4; De schelpen en de afneming onzer kust. Voorloopige mededeeling in
Tijdschr. Ned. Heidem. VIII (1896) 49, 74; Beispiel einer praktischen Verwendung
der Gehaltbestimmung quartärer Sande in Zeitschr. f. praktische Geologie. 1896
afl. 5; Beiträge zur Kartirung der quartären Sande in Zeitschr. d. deutsch. geol. Ges.
XLVIII (1896) 773; Bijdrage tot de karteering onzer zandgronden. II. in Verh. Kon.
o
Akad. 2e Sectie V (1897) n . 7; Eine Bemerkung zu der Mittheilung von R. B r a u n s :
Eine mikrochemische Reaction auf Salpetersäure in Neues Jahrb. f.
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Min. 1897, I, 219; Het quantitatief Mineralogisch Onderzoek onzer Zandgronden in
Hand. 6de Nederl. Natuur en Geneesk. Congres (23 en 24 Apr. 1897) 402; Rede
uitgesproken den 25 Maart 1898 bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt in
de mineralogie en geologie aan de Pol. School in Delftsche Studentenalm. 1899;
Bijdrage tot de karteering onzer zandgronden. III, in Verh. Kon. Akad. 2e Sectie VI
o
(1898) n . 4; Inleiding tot de bepaling van Mineralen onder het mikroskoop (M.J.
Couvee, Delft 1898; niet in den handel); Mikroskopische Studien über Gesteine aus
den Molukken. II. in Samml. des geol. Reichsmus. in Leiden Serie I Bd. VI, 1; een
uittreksel verscheen als Beiträge zur Kenntniss der Gesteine aus den Molukken. II.
in Neues Jahrb. f. Min. 1899, II, 84; Bijdrage tot de Mineraaldeterminatie in Hand.
7e Ned. Natuur- en Geneesk. Congres (6-9 April 1899) 431; Tabellen zur
Mikroskopischen Bestimmung der Mineralen nach ihrem Brechungsindex (Wiesbaden
1900; 2e druk door E.H.M. B e e k m a n M z n . ibid. 1906); Mikroskopische Studien
über Gesteine aus den Molukken. III. in Samml. des geol. Reichsmus. in Leiden
Serie I Bd. VI, 77; een uittreksel verscheen in Centralbl. f. Min. 1900, 373; Over de
kleur der zoogenaamd ondoorschijnende mineralen in doorvallend licht in Versl.
Kon. Akad. IX (1900/1) 158; Der Strich der sogenannt opaken Mineralien in Centralbl.
f. Min. 1901, 75; Ueber die Farbe des ausgeriebenen Strichs des Bornits in Centralbl.
f. Min. 1901, 519; Over het begin eener nieuwe Geologische kaart van Nederland
in Versl. Kon. Akad. afd. Wis- en Natuurk. X (1901/2) 222; De la Détermination du
Systeme cristallin d'un cristal microscopique in Archives Néerl. des Sciences exactes
et naturelles 1901, 341; Over hardheid in verband met splijtbaarheid voornamelijk
o
bij mineralen in Verh. Kon. Akad. 2e Sectie VIII (1902) n . 2; Staring en het
Steenkolenvraagstuk in Zuid-Limburg in Versl. Kon. Akad. afd. Wis- en Natuurk.
(1901/2), 731; De Beoefening der geologische wetenschappen in Nederland.
Openingsrede der 4e sectie van het 9e Natuur- en Geneeskundig Congres te den
Haag, behalve in de Handelingen van dat Congres opgenomen in Tijdschr. Kon.
Ned. Aardrijksk. Gen. 2e Ser. XX (1903) 465; Over Sympathieën en Antipathieën
der elementen in de stollingsgesteenten (I) in Verh. Kon. Akad. 2e Sectie IX (1903)
o
n . 8; Waarom Oude Talen? Onze Eeuw IV: 4 (1904) 147.
Zie: In memoriam in Tijdschr. Aardrijksk. Gen. 2e S. XXII (1905) 759; J. L o r i é ,
ibid. 1052; H.G. v a n d e S a n d e B a k h u y z e n in Versl. Kon. Acad. Wet., Afd.
Wis- en Natk. XIV, 63 (24 Juni 1905); S. H o o g e w e r f f in de Ingenieur 22 Juni
1905 (met portret); J.A. G r u t t e r i n k in Chemisch Weekblad II (1905) 601 (met
portret); d e z . in Jaarb. Delftsche Mijnbouwk. Ver. 1904/5.
Molhuysen

[Kolk, Jacobus Ludovicus Conradus Schroeder van der]
KOLK (Jacobus Ludovicus Conradus S c h r o e d e r v a n d e r ), geb. te Leeuwarden
14 Maart 1797, overl. te Utrecht 1 Mei 1862. Zijn vader was H e n d r i k W i l l e m
v a n d e r K o l k , geneesheer te Leeuwarden en later secretaris bij de grietenij te
Wommels bij Bolsward, de zoon van J a c o b u s v a n d e r K o l k juris et med.
doctor.ZijnmoederwasW i l h e l m i n a P h i l i p p i n a C a t h a r i n a S c h r o e d e r ,
dochter van den uit Marburg afkomstigen hoogleeraar in de rechten te Groningen,
Lodewijk Conradus Schroeder.
Schroeder van der Kolk ontving zijn eerste opleiding te Wommels, en daarna bij
den predikant Koning te Dronrijp. Op 15-jarigen leeftijd werd
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hij student in de geneeskunde te Groningen, waar hij begon met zich, meer dan de
meesten, bezig te houden met de vakken van zuivere natuurwetenschap. Tweemalen
werd hij als student met goud bekroond wegens het beantwoorden van prijsvragen,
de eerste: Quae sunt emolumenta praeci pua, quae ex calorico latente seu ligato
aeris et aquae ad oeconomiam animalem redundant?’, de tweede over de stolling
van het bloed, welk onderwerp ook de stof leverde voor de dissertatie: Sanguinis
circulantis historia cum experimentis ad eam illu strandum institutis, waarop hij 17
Juni 1820 tot medicinae doctor werd bevorderd. Op dezelfden verkreeg hij het
doctoraat in de verloskunde. Na eenige maanden als praktiseerend geneesheer te
Hoorn gevestigd te zijn geweest, werd hem de betrekking van inwonend geneesheer
in het Buitengasthuis te Amsterdam opgedragen. Daar beoefende hij, naast de
geneeskunde in engeren zin, met grooten ijver de anatomie, zoowel van het door
ziekte veranderde als van het normale lichaam. Toen, in 1826, de hoogleeraar in
anatomie en physiologie aan de hoogeschool te Utrecht, Bleuland, aftrad, werd
Schroeder van der Kolk tot diens opvolger benoemd. Hij aanvaardde dit ambt op 2
Februari 1827.
De faculteit der geneeskunde te Utrecht telde in dien tijd drie leden: B.F. Suerman,
voor pathologie en chirurgie, J.I. Wolterbeek voor inwendige geneeskunde en
verloskunde en een hoogleeraar voor anatomie en physiologie, terwijl bovendien
het lid van de faculteit der wis- en natuurkunde, de hoogleeraar N.C. de Fremery,
aan de studenten in de geneeskunde onderwijs gaf in medicina politica, medicina
forensis en in pharmacie. De studenten vonden niet veel gelegenheid en opwekking
tot wetenschappelijke beoefening der geneeskunde, te minder daar een niet
onbelangrijk deel van den tijd der hoogleeraren door partikuliere geneeskundige
praktijk in beslag werd genomen. Schroeder van der Kolk bracht hierin een
belangrijke verbetering. Hij bracht - in tegenstelling met zijn ambtgenooten, die zich
tot waarneming aan het ziekbed en lectuur van oudere schrijvers bepaalden - de
methoden der natuurwetenschappen ten dienste der geneeskunde in toepassing.
Hij behandelde de anatomie van den mensch in verband met het samenstel van
andere gewervelde dieren, hij onderzocht organen en weefsels niet alleen met het
bloote oog, maar ook met behulp van het, toen nog door vele geneeskundigen
geminachte mikroskoop, hij bestudeerde de verrichtingen van het dierlijk lichaam
door opzettelijke proefnemingen, hij gaf afzonderlijke lessen in pathologische
anatomie en wekte zoo door zijn onderwijs zijn leerlingen tot zelfstandig onderzoek
op, waarbij hij hun met de grootste hulpvaardigheid ter zijde stond. Daarvan leveren
een groot aantal dissertatiën, onder zijn leiding bewerkt, waaronder zeer belangrijke,
het bewijs. Door zijn eigen onderzoekingen werd S. v.d. K. ook in buitenland weldra
roemvol bekend. Reeds in 1829 werd hij tot lid benoemd van de ‘Gesellsch. f.
Naturwiss. und Heilk. zu Heidelberg,’ welk eerbewijs later door een groot aantal
gelijksoortige werd gevolgd. Zijn werk, dat zich over een groot gebied uitstrekte,
was allereerst van ontleedkundigen aard en als zoodanig zoowel voor de zoölogie
als voor de geneeskunde van beteekenis. Ook voor de praktijk van het
ziekenonderzoek deed hij een gewichtige ontdekking door (1845) aan te toonen,
dat de vernieling van longweefsel bij teringlijders zich openbaart door de
aanwezigheid van gemakkelijk te herkennen, elastieke vezelen in de sputa.
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Een zeer hooge verdienste heeft S. v.d. K. zich verworven door zoowel de
behandeling van krankzinnigen als de studie der psychiatrie in Nederland op een
geheel nieuwe leest te schoeien. In het Buitengasthuis te Amsterdam had hij de
gelegenheid gehad talrijke krankzinnigen waar te nemen. Een van zijn eerste
geschriften (1825) gaf reeds blijk van zijn belangstelling in deze groep van zieken.
Toen hij, in 1827, te Utrecht kwam, werd hij terstond uitgenoodigd in het college
van regenten van het krankzinnigengesticht aldaar zitting te nemen. Hier, zooals
overal elders in Nederland, was van een geneeskundige behandeling der
krankzinnigen geen sprake. De lijders werden in ‘het Dolhuis’ opgeborgen, uiterst
gebrekkig verpleegd, niet zelden mishandeld, bij feestelijke gelegenheden voor het
publiek, ter bespotting, tentoongesteld en wel als beklagenswaardig, maar niet als
zieken beschouwd. S. v.d. K. nam de benoeming tot regent aan, om invloed te
kunnen oefenen ter verbetering. Weldra had hij zijn mede-regenten de overtuiging
bijgebracht dat krankzinnigen als zieken beschouwd en behandeld moeten worden,
en dat dus een geheele hervorming van het gesticht noodzakelijk was. Het gelukte
S. v.d. K. geldelijke bijdragen voor de reorganisatie van verschillende kanten te
verkrijgen en vooral kon de zaak krachtig worden aangevat toen, in 1831, de
stedelijke en de provinciale regeering een aanzienlijke som aan het gesticht
toelegden, vooral uit erkentelijkheid omdat S. v.d. K. een beroep als hoogleeraar te
Amsterdam had afgeslagen. Het gesticht, waarvan hij zelf de geneeskundige leiding
op zich nam, stond nu binnen korten tijd als een zegenrijke inrichting bekend. De
aandacht der regeering werd er door getrokken, die S. v.d. K. uitnoodigde haar van
raad te dienen omtrent de regeling van de verpleging en behandeling van
krankzinnigen voor geheel Nederland. De memoriën naar aanleiding van deze
opdracht door S. v.d. K. ingediend, werden door de regeering met een gouden
medaille beloond en vormden den grondslag van de in 1841 ingevoerde wet
betreffende de gestichten voor krankzinnigen. Zoo slaagde S. v.d. K. er in te
bewerken, dat niet slechts te Utrecht, maar in geheel Nederland, de onmenschelijke
‘dolhuizen’ plaats maakten voor inrichtingen tot geneeskundige behandeling van
krankzinnigen. Een krachtigen stoot om de openbare meening van de
noodzakelijkheid daarvan te doordringen gaf hij door zijn redevoering in 1834 bij de
overdracht van het rectoraat uitgesproken, die weldra ook in de nederlandsche taal
werd uitgegeven. ‘Zijn roepstem,’ zegt zijn levensbeschrijver W. V r o l i k (Kon. Akad.
v. Wet). hieromtrent ‘klonk wijd en zijd’.
De nieuwe inrichting van het krankzinnigengesticht stelde S. v.d. K. in staat ook
zijn leerlingen in het onderzoek en de behandeling van krankzinnigen, door
aanschouwelijk onderwijs, in te wijden. Hij bepaalde zich daarbij niet tot de kliniek,
maar toonde zich ook als psychiater geheel een man van de natuurwetenschap.
Om op den duur een beter inzicht in de stoornissen in de verrichtingen der hersenen
mogelijk te maken, zocht hij vóór alles nauwkeuriger kennis van het samenstel van
het centrale zenuwstelsel te verkrijgen. Hij verrichtte verscheidene onderzoekingen
omtrent den bouw der hersenen, van den mensch en ook van hoogere dieren. Voor
het onderzoek met het mikroskoop wendde hij zich bij voorkeur tot het ruggemerg,
later ook tot het verlengde merg. Zijn bevindingen daaromtrent maakte hij in twee
omvangrijke verhandelingen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

703
door de Kon. Akad. v. Wet. uitgegeven en daarna ook in het duitsch en in het
engelsch vertaald, openbaar. De hoogst belangrijke ontdekking op dit toen bijkans
geheel onbekende gebied van den samenhang der zenuwvezelen van de voorste
wortels met de groote vertakte cellen van de voorste horens van het ruggemerg,
heeft hij in de eerste van die twee verhandelingen (Over het fijnere samenstel en
de werking van het ruggemerg (1854) 28) nauwkeurig en met groote stelligheid
beschreven en door afbeeldingen toegelicht. Deze ontdekking vond aanvankelijk
weinig geloof, maar is door de onderzoekingen van latere jaren met betere
hulpmiddelen dan waarover S. v.d. Kolk in zijn tijd kon beschikken, volkomen
bevestigd.
Aan den anderen kant verzuimde hij de klinische studie der psychiatrie geenszins.
Op rijke ervaring steunend, schreef hij een leerboek over dit vak, waarvan hij echter
de uitgaaf niet heeft beleefd. Het verscheen, kort na zijn overlijden, door de zorg
van zijn leerling, jhr. F.A. H a r t s e n . Spoedig zag een duitsche, eenige jaren later
ook eene engelsche vertaling van dit werk het licht.
S. v.d. K. stond bij zijn tijdgenooten in hooge achting, niet alleen om zijn groote
verdiensten voor de wetenschap, maar ook wegens zijn edel en beminnelijk karakter.
Met warmte is hiervan getuigd, door mannen als Harting, Opzoomer, van der Lith
en vele anderen. Niet het minst krachtig door W. Vrolik, den amsterdamschen
hoogleeraar, met wien hij eerst, naar aanleiding van anatomische onderzoekingen,
een heftigen strijd voerde. Na een persoonlijke kennismaking besloten de beide
geleerden het onderzoek over het voorwerp van hun strijd (het betrof den bouw van
het indische spookdier, toen stenops genoemd) gezamenlijk voort te zetten. Er
ontstond overeenstemming en weldra een vriendschap voor het leven, waarvan
o.a. nog verscheidene gemeenschappelijke onderzoekingen het uitvloeisel waren.
Dat hij ook in den kring van zijn leerlingen en daarbuiten een algemeen bemind
en geëerd man was, bleek bij de viering van zijn 25-jarig professoraat, op 28 Februari
1852 en na zijn, na een korte ziekte, onverwacht overlijden. Op 29 Mei 1865 werd
op het kerkhof te Utrecht, onder groote belangstelling, een monument ter eere van
zijn nagedachtenis, met een toespraak van prof. C.W. Opzoomer, onthuld.
Behalve uit zijn onvermoeiden strijd voor de tot dusver zoo jammerlijk misdeelde
krankzinnigen, spreekt de beminnelijke, liefderijke aard van S. v.d. K. ook uit de
wijze waarop hij deelnam aan de bemoeiingen van de Ned. Ver. t. Afschaffing van
den sterken drank en meer nog uit een aantal populaire geschriften, waarin hij, van
het standpunt van den natuuronderzoeker, getuigenis aflegde van zijn geloof en er
naar streefde anderen daarvan te doordringen. Eenige daarvan zijn na zijn dood,
in één bundel, opnieuw uitgegeven, onder den titel: Ziel en lichaam in hunne
onderlinge verhouding geschetst. Vol geestdrift wordt hier telkens weer de schoone
doelmatigheid der natuur betoogd en door tal van voorbeelden toegelicht, terwijl
met dankbaren eerbied gewaagd wordt van de ‘harmonische en wijze beschikking’
waardoor bij den mensch lichaam en ziel met elkander in verband zijn gebracht.
Maar, hoe sterk zijn geloof was, met hoeveel liefde hij zich, blijkens deze geschriften,
aan bespiegeling ter wille van zijn optimistische levensbeschouwing overgaf, in zijn
werk als natuuronderzoeker heeft S. v.d. K. nooit aan bespiegeling den voorrang
gegund.
Van de in zijn tijd nog zooveel invloed hebbende
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duitsche natuurphilosophen, die van bespiegeling uitgingen en de waarneming in
de tweede plaats stelden, is hij zijn leven lang een tegenstander geweest.
S. v.d. K. is in 1830 in den echt getreden met Mejuffrouw G. E l i s a b e t h
S c h r ö d e r (2 Aug. 1813 - 12 Febr. 1853), de dochter van den hoogleeraar J.F.L.
Schröder te Utrecht, en Margaretha Anthonia Heemskerk. Uit dit 2e huwelijk o.a.
een zoon W i l l e m H e n d r i k , de vader van den voorg.
Geschriften: De sanguinis circulantis historia cum experimentis ad eam
illustrandam. Dissertatie (Groningen 1825); Een merkwaardig voorbeeld van
herstelling eener krankzinnige met eenige algemeene daarbij verkregen resultaten
in Geneesk. Bijdr. door P r u y s v.d. H o e v e n 1825; Observationes
anatomico-pathologici et practici argumenti. Fasc. I (Amst. 1826); Oratio de
anatomiae pathologicae praecipue subtilioris studio utilissimo et ad morborum
naturam investigandam maxime commendando (Traj. ad Rhen. 1827); An inquiry
into the medical properties of jodine, more particularly in dropsy; also an account
of the utility of local-bloodletting in hydrothorax and bronchitis. Partly translated from
the latin by C.J.B. A l d i s (London 1832); *Over het verschil tusschen doode
natuurkrachten, levenskrachten en ziel (Utrecht 1835); *Over de verwaarloozing
der vereischte zorg ter leniging van het lot der krankzinnigen in ons vaderland
(Utrecht 1837, redevoering in de latijnsche taal uitgesproken op 26 Maart 1837);
Levensschets van G.D. Schröder in Ned. Lancet 1838; Marretje Moonen van
brandstichting beschuldigd en wegens brandstichtingszucht vrijgesproken (Utrecht
1840); Toespraak aan zijne leerlingen, na het afsterven van A.C.G. Suerman (Utrecht
1840); Over chorioiditis als oorzaak van glaucoma in Verh. Gen. t.b.v. genees- en
heelk. (Amst. 1841); Bijdrage tot de anatomie van den Stenops Kukang (Nycticebus
javanicus) in Tijdschr. v. Nat. Gesch. en Physiol. VIII (1841); Antwoord op eenige
aanmerkingen welke op deszelfs bijdrage tot de anatomie van den Stenops Kukang
door den Hoogleeraar W. Vrolik gemaakt zijn, Ibid. XI (1844); Drie voorlezingen
over het verband tusschen lichaamsen zielskrachten bij mensch en dier (Utrecht
1843); Natuurkundige nasporingen over de meerdere of mindere waarschijnlijkheid,
dat het menschelijk geslacht van eenen stam afkomstig zij in Waarheid in Liefde
1845, 1; Over het aanwezen van veerkrachtige longvezelen in sputa van phthisici,
als een zeker teeken van het bestaan eener vomica in Ned. Lancet. 1845; Eenige
aanmerkingen op de voorloopige aanteekeningen van den Heer Gobée, omtrent
het voorkomen van veerkrachtige vezelen in de sputa van tuberculeuse longlijders,
Ibid. 1845; Mémoire sur l'anatomie et la physiologie du Gastrus Equi in Kon. Ned.
Inst. 1845; Over ziekten en ontaardingen der lever in Aant. Utr. Gen. 1845; Over
het nut van de onderscheidene deelen der hersenen en over de wijze waarop de
verschillende werktuigen van grijze stof door de witte stof of mergdraden onderling
verbonden en als tot eenheid gebragt worden, Ibid. 1846; Over Mala parasitica in
het algemeen en Scirrhus, Carcinoma, Fungus medullaris en haematodes in Aant.
Utr. Gen. 1847; Over het verband tusschen de gevoels- en bewegings-zenuwen in
Kon. Ned. Inst. 1847; Over het fijnere maaksel van het zenuwstelsel en wel bijzonder
van de grijze stof in Aant. Utr. Gen. 1848; Recherches d'anatomie comparée sur le
genre Stenops d. Illiger, (met W. V r o l i k ) in Bijdr. t.d. dierk. uitgeg. door Natura
Artis Magistra 1848; Ontleedkundige nasporingen over de
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hersenen van den Chimpansé (met W. V r o l i k ) in Kon. Ned. Inst. 1849; Over den
invloed van sterken drank op het lichaam (Utrecht 1850); De mijlpaal, of wat hebt
gij als afschaffers van sterken drank in 1850 gedaan? (Amst. 1851); Nasporingen
omtrent vaatvlechten bij onderscheidene diervormen (met W. V r o l i k ) in Gen.
Natura Artis Magistra 1848; en in het Fransch Ann. d. Sc. nat. 1851; Over het
maaksel.der menschelijke placenta en van haren bloedsomloop in Kon. Ned. Inst.
1851; Waarneming betreffende eene melancholica met neiging tot suicidium in Ned.
Lancet 1851; *Over de zelfstandigheid der ziel, gestaafd door eene beschouwing
van den mensch in zijne verschillende ontwikkelingsperioden in Album der Natuur
1852; Over den oorsprong en de vorming van tubercula pulmonum in Ned. Lancet
1852; Waarneming van eene atrophie van het linker halfrond der hersenen in Kon.
Ned. Inst. 1852; Uras calcis in de rokken der slagaderen bij knobbeljicht in Ned.
Lancet 1853; Vernauwing van het darmkanaal nabij de valvula coli veroorzaakt door
ingeslikte kersensteenen, Ibid. 1853; Verblijf van groote doorgeslikte voorwerpen
in het darmkanaal, zonder belangrijke nadeelige gevolgen, Ibid. 1853; Over de
vorming en verspreiding van kankercellen in den omtrek van kanker en het gewicht
hiervan bij het doen eener operatie, Ibid 1853; Merkwaardig geval van broedermoord
tengevolge van krankzinnigheid, Ibid. 1853; † Anatomisch onderzoek over het fijnere
samenstel en de werking van het ruggemerg in Kon. kad. v. Wet. 1854; Over de
verandering in den bloedsomloop bij het kind na het beginnen der ademhaling in
Aant. Utr. Gen. 1855; Waarneming eener chronische maagkramp in Ned. Lancet.
1855; Myelitis met verschijnselen van borstaandoening, Ibid. 1855; *Moederliefde
in de natuur in Album der Natuur 1858; † Over het fijnere maaksel en de werking
van het verlengde ruggemerg en over de naaste oorzaak van epilepsie en hare
rationele behandeling in Kon. Akad. v. Wet. 1858; Verslagen over den staat der
gestichten voor krankzinnigen in Nederland (7 deelen, 1844-1859); Over de allantois
en hare vorming en veranderingen in den mensch. in Kon. Akad. v. Wet. 1860;
Bijdrage over het eigenaardig maaksel van de lever bij den olifant in verband tot het
gemis eener galblaas, Ibid. 1861; Note sur l'encéphale de l'orang-outan (met W.
V r o l i k ) Ibid. 1861; Handboek van de pathologie en therapie der krankzinnigheid.
Uitgegeven door jhr. F.A. H a r t s e n (Utrecht en Amst. 1863); vertaald in het Duitsch
door T h e i l e (Braunschweig 1863) en in het Engelsch door R u d a l l (Melbourne
1869).
De met * gemerkte geschriften zijn, na den dood van den schrijver opnieuw
uitgegeven in één bundel, onder den titel: Lichaam en ziel, in hunne onderlinge
verhouding geschetst (Utrecht 1864). Van de twee met † gemerkte verhandelingen
verscheen een vertaling in het Duitsch door T h e i l e (Braunschweig 1859) en in
het Engelsch door M o o r e (Londen 1869).
Van zijn portretten noemen wij den steendruk van P.W. v.d. Weyer in den
Utrechtschen Studentenalmanak van 1849, en de kopergravure van D.J. Sluyter.
beide naar schilderijen van J.H. Neuman.
Zie: W. V r o l i k in Jaarb. kon Akad. Wetensch. 1862, 161; L.E. B o s c h Sr. in
Utr. Volksalm. 1863, 242; J.P.T v a n d e r L i t h in Utr. Stud. Alm. 1863, 729; C.W.
O p z o o m e r in Alm. Nut v. 't Algemeen 1863. 61.
Pekelharing

[Königsmarck, Conrad Christoffel graaf van]
KÖNIGSMARCK (Conrad Christoffel graaf v a n ), gesneuveld 10 Nov. 1673. Zweed
van geboorte was hij in 1672 luit.-gen. der inf. in staatschen dienst,
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zoon van den bekenden zweedschen generaal. Tijdens den tocht van prins Willem
III naar Maastricht had deze het opperbevel over de troepen in het kamp van
Bodegraven aan K. overgedragen. Bij den aanval van 10.000 Franschen uit Woerden,
die op 27 Dec. 1672 Holland binnenrukten, verliet K. het kamp van Bodegraven en
trok terug naar Leiden, waardoor Bodegraven en Zwammerdam verwoest konden
worden. K. vond de poorten van Leiden voor zich gesloten; Cornelis Hop en andere
gedeputeerden gelastten hem onverwijld naar Alphen terug te keeren (zij keurden,
evenals de prins, den terugtocht op Leiden zeer af), de Goudsche Sluis tot het
uiterste te verdedigen en een linie te bezetten die hem was aangewezen. K.
sneuvelde bij het beleg van Bonn.
Zijn portret is gegraveerd door M. Merian.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land II 92, 100, 107, 130.
Eysten

[Koning, Bernardus]
KONING (Bernardus), geb. 1778, overl. 1 Juli 1828 te Rijswijk. Hij trad in 1804 als
predikant op bij de hervormde Gemeente te Hurwenen, vanwaar hij in 1807 vertrok
naar Akersloot bij Alkmaar. Daar vond hij in 1809 een inrichting uit tot verlichting
met gas, verkregen uit steenkolen op andere wijze, dan in Engeland geschiedde.
Hij voerde n.l. in de retorten stoom, zoodat hij een mengsel van steenkolengas en
watergas (waterstof + kooloxyde) verkreeg. 24 Mei 1816 werd door hem als proef
verlicht het ‘Diakonie Oude Mannen- en Vrouwenhuis’ te Amsterdam ten overstaan
o.a. van leden der Eerste Klasse van het Kon. Ned. Instituut der Wetensch.; bij een
herhaling der proef, 23 Sept. van dat jaar, waren o.a. de koning en de koninkl. familie
tegenwoordig. De leden van genoemd Instituut, van Marum, Vrolik en van den Ende,
brachten een gunstig rapport uit, waarin de voordeelen van Koning's werkwijze
waren vermeld. Ongeveer een jaar te voren was reeds door de leden van het
Instituut, van Swinden, Florijn, Goudriaan en C. Brunings Jr. een verslag uitgebracht
aangaande een door Koning uitgevonden gasmotor (door hem hydrophore genoemd)
en was door hen aan den koning voorgesteld, hem een gratificatie te verleenen van
ƒ 1000, om hem in staat te stellen zijn toestel op behoorlijke grootte te vervaardigen.
In 1817 legde hij het predikambt neder en werd hij benoemd tot adviseur bij de
administratie voor het onderwijs, de kunsten en wetenschappen aan het Dep. van
Binnenlandsche Zaken, welke betrekking hij tot zijn dood bekleedde.
Van zijn hand verschenen de volgende publicaties: Noodig berigt voor den
Nederlander wegens eene nieuwe verbeterde wijze van kunstverlichting door middel
van vlamvatbaar gas uit steenkolen (Amst. 1816); Verhandeling over gaslicht door
F. A c c u m (vertaald en met aanmerkingen voorzien; 1816?); Verhandeling over
de oorzaak van de zelfontvlamming van den phosphorus in het luchtledige in Nieuwe
Verh. Zeeuwsch Genootsch. d. Wetensch. 1824, IV, st. 2.
Zie verder: Versl. openb. verg. 26 Aug. 1817 v.d. Eerste Kl. v.h. Kon. Ned. Inst.
der Wetensch.; G.P. Z a h n J r ., De geschiedenis der verlichting van Amsterdam
(1911) 26; en W.P. J o r i s s e n in Chem. Weekbl. IX (1912) 420, 549 en in Het Gas,
Juni 1912.
Jorissen

[Koningh, Abraham de]
KONINGH (Abraham d e ), of d e C o n i n c k , geb. 1586 of 1588 te Belle in
Vlaanderen. Van zijn vader is niets bekend, zijn moeder heette N e e l k e n
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C a t h e r i n e C l e i n c a n . Om den geloove uitgeweken,
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vinden wij hem in het begin der 17de eeuw in Amsterdam, bekend als dichter,
uitgever, boeken kunstverkooper wonende ‘op de Beurs, in den Konings-Hoet’.
Zuid-Nederlander, was hij lid der brabantsche kamer 't Wit Lavendel, welker factor
hij mooglijk was, omdat hij het Spel der Intrede voor het referein-feest te Vlaardingen
(1617) maakte, waarmee hij een tweeden prijs won. In 1613 nam hij deel aan het
landjuweel te Leiden, ‘particulier’ deed hij mee aan den wedstrijd der
‘Wijngaertrancken’ te Haarlem, terwijl hij in hetzelfde jaar met Kolm en Sergeant lid
was der jury in den wedstrijd door 't Wit Lavendel zelf uitgeschreven. Met de leden
der Eglentier onderhield hij vriendschappelijke betrekkingen, ondanks de vijandige
houding der beide amsterdamsche kamers. Vondel en Bredero schreven lofdichten
voor zijn Jephthah, voor B r e d e r o 's Lucelle (1616) komt een gedicht voor van zijn
hand en voortdurend uitte hij zich in gunstigen zin over andere leden der Eglentier.
Als uitgever is hij o.a. bekend door de uitgave der zinneprent 's Lands Welvaren,
met het bekende portret van Willem Barendsz. (± 1614), en van een prent van P.
S e r w o u t e r s (1615). In 1616 gaf hij Liedekens uit van J a n Q u e t s t r o y , het
jaar daarna R o d e n b u r g h 's Celia en Prospero en Otto en Galdrade. Als
tooneeldichter is hij niet zonder verdienste en merkwaardig tevens, omdat hij met
zijn werk tusschen den ouden en nieuwen tijd instaat. Wat vorm en maat betreft
nieuw, daarnaast het oude door ‘sinnekens’ en allegorische personagien, door een
spel van sinne als Tweede Dochtersspeeltjen (ongedrukt) en: 't Spel van Sinne,
vertoont op de tweede lotery van d'arme Mannen ende Vrouwen Gasthuys (Amst.
1616). De stof voor 4 zijner spelen ontleende hij aan het Oude Testament: Achabs
Treurspel (Rotterdam 1618; andere dr. Rotterdam 1621), waarschijnlijk reeds in
1610 of 1612 geschreven, een echt rederijkersstuk; Jephthahs ende zijn eenighe
dochters Treurspel (Amst. 1615; andere dr. Amst. 1628 en Amst. z.j.), naar den
vorm een classieke tragedie. Misschien is het stuk ouder dan 1615. Vervolgens
Simsons Treurspel (Amst. 1618); en van 1616, in handschrift, Hagars Vluchtte ende
Weder-komste. Aan het Nieuwe Testament ontleende hij het in hs. bewaarde
Maegden-spel over de gelijkenisse Christi van 't Koningrijke der Hemelen bij de vijf
wijse ende vijf dwase Maegden. Ten slotte nog een historisch stuk, eveneens
ongedrukt: Tragedi-comedi over de Doodt van Henricus de Vierde, geschiedt 14
May 1610, grootendeels een allegorie. Over het geheel is het komisch element in
zijn werk het best en getuigt van waarnemings-talent. Door zijn Jephthah en Simson
kan hij invloed op Vondel gehad hebben. In 1618 vinden we nog 'n
Nieuw-jaer-liedeken en een paar Houwelijks-Refereynen van hem, daarna niets
meer. Waarschijnlijk is hij omstreeks dezen tijd gestorven. Zijn zinspreuk was: ‘Blijft
volstandich’ en ‘Staet vast int geloove’.
Zie: Oud-Holland XXII (1904) 155-176; T e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der
nederl. Letterk. I (1908) 490 vlg.
Ruys

[Kool, Johan Arthur]
KOOL (Johan Arthur), geb. te Danzig (van welke plaats zijne moeder afkomstig
was) 3 Maart 1816, overl. te 's Gravenhage 4 Juni 1873, was de zoon van A. K o o l ,
kolonel der genie en M.A. S c h l a n d e r . Hij bracht zijne eerste levensjaren door te
Luxemburg, in welke toen duitsche bondsvesting zijn vader gedetacheerd was van
1817 tot 1829. Deze omstandigheid was oorzaak, dat Kool de duitsche taal volkomen
meester was, hetgeen hem in zijn verdere loopbaan zeer te stade is gekomen.
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Op 6 Dec. 1830 werd Kool aangesteld tot cadet der infanterie aan de K.M.A. te
Breda, aan welke inrichting echter de lessen, in verband met de uitgebroken
belgische revolutie, waren geschorst. Op verzoek zijns vaders, toen majoor
eerstaanwezend ingenieur van de in staat van beleg verkeerende vesting Bergen
op Zoom, was hij als cadet werkzaam op diens bureau.
In Aug. 1832 werd Kool na vergelijkend examen als cadet overgeplaatst bij het
wapen der genie, waarvoor, zooals toen werd bepaald, de studiën voorloopig zouden
plaats hebben aan het Instituut der Marine te Medemblik. Na voltooiing zijner studiën
aldaar werd hij, als de eerste zijner klasse, met 6 anderen op 3 Oct. 1836 aangesteld
tot 2en luitenant der genie. Hij kwam in garnizoen te Breda, van waar hij in 1839
werd overgeplaatst naar Maastricht. 3 Nov. 1843 werd hij bevorderd tot 1en luitenant.
15 Nov. 1845 werd hij door de maatschappij voor den aanleg van een spoorweg
tusschen Aken en Maastricht, na bekomen militair verlof, aangesteld tot ingenieur
en meer hepaaldelijk belast met den bouw van het gedeelte van den spoorweg op
nederlandsch gebied. In Pruisen maakte men bezwaar tegen het verleenen van de
bevoegdheid om aldaar bouwwerken uit te voeren zonder de desbetreffende
examens in dat land te hebben afgelegd. Zijne bemoeiingen voor het gedeelte van
den bouw in Pruisen hadden dus geen officieel karakter. In verband met financieele
moeilijkheden werd de bouw van den spoorweg vertraagd, zoodat de opening eerst
in Oct. 1853 kon plaats hebben. Gedurende al dien tijd had Kool als officier verlof
of was hij op nonactiviteit. Voor den bouw van den spoorweg waren, wegens het
heuvelachtig terrein in Zuid-Limburg, vrij belangrijke grondverplaatsingen noodig,
terwijl een groot aantal kleine kunstwerken moest worden gemaakt. Daarmede
doorliep Kool een leerschool, waarvan hij groot nut heeft getrokken voor zijn verdere
loopbaan. Op 1 Nov. 1853 trad hij weder in actieven dienst als officier der genie,
met Maastricht als garnizoensplaats. Inmiddels was in Juni van dat jaar door de
Aken-Maastrichtsche spoorwegmaatschappij besloten tot het doortrekken van den
spoorweg naar Hasselt, tot het verkrijgen van aansluiting aan het belgische
spoorwegnet. Toen de daarvoor noodige vergunningen van de regeeringen waren
verkregen, verzocht Kool ontslag uit den militairen dienst, hetwelk hem op 18 Aug.
1854 eervol werd verleend, en trad hij definitief, onder den titel van hoofdingenieur,
bij de spoorwegmaatschappij in dienst. Het belangrijkste kunstwerk, dat voor de lijn
Maastricht-Hasselt moest worden gemaakt, was de spoorwegbrug over de Maas
even benoorden Maastricht. Kool was zoodoende de eerste nederlandsche ingenieur,
die een spoorwegbrug van gewalst ijzer had te ontwerpen en uit te voeren. (Zie over
dezen brug C. D r i e s s e n in de Ingenieur, 8 Oct. 1904).
De bouw van den spoorweg Maastricht-Hasselt leverde overigens geene
belangrijke bijzonderheden op. Hij had met voortvarendheid plaats, zoodat de
spoorweg reeds 1 Oct. 1856 werd ingewijd. Kool bleef in dienst bij de
Aken-Maastrichtsche spoorwegmaatschappij, welke ook den reeds bestaanden
spoorweg Hasselt-Landen van den belgischen staat in exploitatie overnam. Toen
de wet betreffende den aanleg van spoorwegen door den nederlandschen staat
was tot stand gekomen, werd Kool met ingang van 1 Oct. 1860 benoemd tot
eerstaanwezend ingenieur, ter standplaats Maastricht, voor de lijn Maastricht-Venlo.
Bij den aanleg van dezen spoorweg had men
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te kampen met hevige aardschuivingen nabij Elsloo, in verband met ondergrondsche
waterloopen. De baan moest aldaar worden aangelegd in de westelijke
bergglooiingen beoosten de Maas. In de lijn Maastricht-Venlo kwamen behalve de
brug over de Maas te Venlo geene kunstwerken van bijzondere beteekenis voor.
De aanleg was in vollen gang in den herfst van 1863, toen Kool werd bevorderd tot
ingenieur in algemeenen dienst bij den aanleg der staatsspoorwegen, ter standplaats
's Gravenhage, ter vervanging van J.G.W. Fijnje. Hij werd toen belast met de
algemeene leiding van den bouw der zuiderlijnen. Hem werd in 1867 de titel verleend
van hoofdingenieur bij de staatsspoorwegen.
Toen de aanleg der staatsspoorwegen enkele jaren in gang was, bleek meer en
meer de wenschelijkheid van den bouw van eene brug over het Hollandsch Diep
bij Moerdijk. In het begin van 1866 werd door den minister Thorbecke eene
commissie benoemd om in zake den overtocht van het Hollandsch Diep voorstellen
te doen. Deze commissie bestond uit Kool, zijn ambtgenoot Waldorp en de
eerstaanwezende ingenieurs van den Bergh en Michaëlis; zij kwamen na onderzoek
van de vraag, of ook met stoomvlotten in de gemeenschap over het Hollandsch
Diep ware te voorzien, tot het besluit, dat in alle opzichten, ook ten aanzien van de
uitgaven in verband met exploitatie, de bouw van eene brug raadzaam was. Die
bouw werd dan ook aan de volksvertegenwoordiging voorgesteld en bij de wet van
6 Juli 1867 bepaald. De uitvoering geschiedde onder de leiding van de vermelde
commissie en onder het dagelijksch toezicht van van den Bergh. Onder anderen is
van Kool persoonlijk afkomstig de gebezigde wijze van fundeeren van brugpijlers,
ingeval de rivierbodem met naast onderliggende lagen niet stevig genoeg is om de
pijlers daarop te doen dragen en er alzoo onderheiing van de pijlers noodig is, zooals
het geval bleek te zijn voor de bruggen bij Rotterdam, bij Dordrecht, en over het
Hollandsch Diep. Bij de eerst- en laatstvermelde bruggen is voor enkele pijlers (voor
het eerst in Nederland) de pneumatische fundeeringswijze toegepast, waar de
onderliggende vaste zandlagen te diep waren gelegen om heipalen te kunnen
bezigen.
Toen met ingang van 1 Jan. 1872 aan zijn ambtgenoot Waldorp verlof uit 's rijks
dienst werd verleend, naderde het in 1860 aangenomen spoorwegnet zijne voltooiing
en werd Kool tevens belast met de leiding betreffende de noorderlijnen; de
voornaamste hierbij nog te verrichten werkzaamheden betroffen de voortzetting van
de werken voor den spoorweg benoorden Amsterdam door het IJ.
Kool is mede werkzaam geweest in het belang onzer koloniën. Vanwege den
minister de Waal werd in 1869 door hem met den toenmaligen hoogleeraar aan de
Polytechnische school te Delft, N.H. Henket, een onderzoek ingesteld, in hoever
een smalle spoorwijdte van 1 à 1.10 M. voor de behoeften van vervoer op Java toe
te passen en uit een economisch oogpunt aan te bevelen zoude zijn. Het daarvoor
opgemaakt verslag, waarvoor een uitgebreide studie noodig was, meer bepaaldelijk
om de bezuinigingen te becijferen, welke door den aanleg van smal spoor in
bergachtige terreinen konden worden verkregen, heeft bij de keuze van de
spoorwijdte der na dien tijd gemaakte spoorwegen in Nederlandsch-Indië grooten
invloed uitgeoefend.
Mede werd door den minister de Waal in 1870 aan Kool en den ingenieur van
den Waterstaat
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in Nederlandsch-Indië, P.J. Siedenburg, opgedragen, een onderzoek in te stellen
naar eene bij Brighton gemaakte transport-kabellijn (wire-tramway), welke gemaakt
was als proef van eene uitvinding voor dit goedkoop transportmiddel, waarvoor in
Engeland en andere landen patent was genomen. In Juni 1870 werd Kool tot lid
van het bestuur van het Kon. Inst. van Ingenieurs gekozen. Hij bleef dit tot zijn
overlijden.
In 1872 werd hij door een slepende ziekte (algemeene slijmvliesontsteking)
aangetast, waarvoor vergeefs in de badplaats Ems genezing werd gezocht. Zijn
toestand ging gaandeweg achteruit en hij overleed na een jaar lijden.
Kool was een groot liefhebber van muziek en een goed pianospeler, hij
componeerde zelf wel pianomuziek en liederen. Hij huwde in 1840 C.J. v a n d e r
H o e v e n , die in 1856 overleed en bij wie hij 4 kinderen had.
Kool had een hooggaand gevoel van plichtsbesef en vorderde ook strenge
plichtsbetrachting van zijne ondergeschikten, doch tevens was hij iemand van
zeldzame vriendelijkheid en hulpvaardigheid, hetgeen wordt gememoreerd in eene
levensbeschrijving van J.H. N i v e l in de Ingenieur van 3 Aug. 1895, die als jongeling
op zijn bureau was werkzaam gesteld.
Men heeft van hem: Beschrijving van de ijzeren traliebrug over de Maas bij
Maastricht in Verh. K. Inst. v. Ing. 1858-59 (ook in het Fransch uitgegeven, Parijs
en Luik 1858); met N.H. H e n k e t : Onderzoek over smalle spoorwijdte op Java
(Rotterd. 1870); en met P.J. S i e d e n b u r g : De transportkabel (Rotterd. 1871).
Ramaer

[Koopman, Jan Coenraad]
KOOPMAN (Jan Coenraad), zoon van M. K o o p m a n en J.C. L e B l a n c , werd
geb. te Amsterdam 21 Maart 1790 en overl. te Utrecht 21 April 1855. Hij werd 3
April als cadet ter zee aangesteld, onderscheidde zich op zeer jeugdigen leeftijd in
verschillende zeegevechten, waarna in Aug. 1808 zijn benoeming tot luitenant ter
zee volgde. In dien rang werd hem het bevel eener kanonneerboot opgedragen,
terwijl hij, na 1 Jan. 1817 bevorderd te zijn tot luit. ter zee 1e kl., in West-Indië dienst
deed. In 1819 vertrok K. naar Oost-Indië, en nam in April 1821 deel aan
krijgsverrichtingen tegen Palembang; hem viel de eer te beurt de tijding der
overwinning mondeling te mogen mededeelen aan de hoogste autoriteiten in Indië
en Nederland. 8 Mei 1822 werd hij bevorderd tot kapitein-luit. ter zee en diende van
1824-27 als 1e officier aan boord van Z. Ms. schip Holland, deel uitmakende van
het eskader in de Middellandsche Zee. 1 Oct. '28 vertrok K. als commandant van
de korvet de Komeet opnieuw naar Indië, nam deel aan expeditiën tegen Amboina
en Saparoea en bezocht met den commissaris Mr. P. Merkus de Molukken, ter
bestraffing van de oproerlingen en beteugeling der zeerooverij. In Maart 1830 werd
K. belast met het overbrengen aan den koning van de tijding der beëindiging van
den Java-oorlog en de gevangenneming van Dipo Nĕgara. 18 Sept. te Vlissingen
binnengeloopen, werd hij belast met het bevel over Z. Ms. scheepsmacht voor
Antwerpen. Uit zijn geschrift: Zr. Ms. zeemacht voor Antwerpen 1830-1832,
opgedragen aan zijn wapenbroeders (Utrecht, 1853) blijkt hoezeer het den
voortvarenden K. speet, aldaar zoo'n geruimen tijd werkeloos te hebben moeten
verblijven. Na zijn terugkeer uit fransche krijgsgevangenschap, werd K. in April '31
bevorderd tot kapitein ter zee en vielen hem velerlei onderscheidingen ten deel, zoo
officieele als van de zijde der nederlandsche natie. In den aanvang van '35 vertrok
hij, als bevelvoerder van het schip Diana, wederom naar
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Indië en werd in Sept. 1835 benoemd tot commandant der zeemacht aldaar. In deze
functie had K. een belangrijk aandeel in de werkzaamheden der commissie voor
het projecteeren eener krijgskundige verdediging van Java, de vestiging van een
maritiem etablissement, enz. 1 Aug. 1838 droeg K. zijn commando over aan den
schout bij nacht Lucas, vertrok naar Nederland en werd 10 Maart '39 benoemd tot
commandant van het Kon. Instituut voor de Marine te Medemblik, welke betrekking
hij vervulde tot 1 Mei 1847, na inmiddels in Dec. 41 tot schout bij nacht titulair, en
in 42 tot id. effectief bevorderd te zijn. Nog werd K. in 21 Juni 1848 benoemd tot lid
van het Hoog Militair Gerechtshof, en hem tevens de rang van vice-admiraal
verleend. Zijn portret is o.a. door N. Pieneman naar J.W. Pieneman op steen
geteekend.
Zie: Handel. en Geschriften Ind. Gen. III (1856) 357 vgg.
Muller

[Koorders, Daniël]
KOORDERS (Daniël), oost-ind. ambtenaar en beoefenaar van 't Soendaneesch,
12 Aug. 1830 te Maarssen geb. en 26 Jan. 1869 te Bennekom overl. Hij was de
zoon van S i j f e r t H e n d r i k s z . K o o r d e r s en J o h a n n a J a c o b a
B r o e d e l e t . Zich onderscheidende door buitengewone geestesgaven, studeerde
hij op schitterende wijze aan de utrechtsche hoogeschool zoowel in de rechten als
in de letteren en de theologie en promoveerde in twee faculteiten. De titels zijner
theol. en jur. dissertaties zijn: Spec. theol. de pugna theologiam inter atque
anthropologiam in Ecclesiae Christianae doctrina (1857) en Spec. jur. continens
quasdam juris publici animadversiones (1860). Maar zijn loopbaan leverde niet de
vruchten op, die men daarvan verwacht had, vooral ten gevolge van zijn
levensgedrag. Koorders werd eerst oost-indisch ambtenaar, later - in Maart 1868 lid der Tweede Kamer Stat.-Gen., afgevaardigd door 't hoofdkiesdistr. Haarlem. In
de politiek was hij toen tot verbazing van velen die hem kenden, ten minste op
koloniaal gebied, de conservatieve beginselen, ja zelfs die van Groen van Prinsterer,
toegedaan en trok hij de aandacht door zijn welsprekendheid en doorzicht in
staatkundige kwesties; maar ook hier had hij niet het succes dat men verwacht had,
al wekte zijn optreden dikwijls opzien.
Behalve een aantal brochures en artikelen in dagbladen en tijdschriften, schreef
Koorders: De herstelling der Roomsche bisdommen in Nederland en de houding
van het ministerie Thorbecke (1853); De Aprilbeweging. Een historische studie
(1854) en De antirevolutionnaire staatsleer van Groen van Prinsterer uit de bronnen
ontwikkeld (1860).
Ook zijn echtgenoote, M a r i e H e n r i e t t e K o o r d e r s , geb. B o e k e , 29 Mei
1837 te Amsterdam geb. en 7 Nov. 1887 te Salatiga overl., is als schrijfster bekend
o.a. door Ons eigen boek (1874) en eenige vertalingen, als De wonden der
maatschappij. Schetsen uit het Engelsche volksleven, vertaald uit het Eng. van J.
G r e e n w o o d (1870).
Zuidema

[Kooy, Joannes van Woensel]
KOOY (Joannes v a n W o e n s e l ), geb. te Amsterdam 20 Mrt. 1878, bezocht
inrichtingen van onderwijs in binnen- en buitenland, maakte studie van
staathuishoudkunde en bekwaamde zich praktisch in oeconomie en zuivelbereiding.
In 1902 vestigde hij zich metterwoon op het landgoed ‘Oud Bussum’, waar hij o.a.
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een belangrijke model-boerderij stichtte en, man van ideëele gezindheid en rusteloos
streven, 29 Aug. 1903 overleed.
Van zijn hand verscheen: Geoorloofde contractbreuk? Een woord naar aanleiding
van de spoorweg-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

712

stakingen (Haarlem 1903) en in samenwerking met zijne echtgenoote D a v i d a
W i l h e l m i n a H a c k e , met wie hij 13 Sept. 1901 gehuwd was: Geschiedenis van
het moderne Socialisme, bewerkt naar het Engelsch van T h . K i r k u p (Utr. 1902).
Gewin

[Kooijmans, Cornelius]
KOOIJMANS (Cornelius), geb. te Dreumel 1 Jan. 1849, gest. te Zwolle 16 Dec.
1881. Hoofd der r.k. school te Zwolle sedert 1874, medewerker aan het kath.
schoolblad Ons Recht, uitstekend onderwijzer, goed stijlist.
Hij schreef: Lees- en spreekoefeningen voor de laagste klasse van R.K. scholen
(7e dr. Zwolle 1874); Serie leesboeken: 1. Voor de kleintjes. Leesboek voor de
laagste klas van R.K. scholen (7de dr. 1904); 2. Blijde kinderen. Leesboekje voor
de laagste klas van R.K. scholen (10e dr. 1909); 3. Deugd en Vreugd. Leesboekje
voor de hoogste afdeeling der laagste of de laagste afdeeling der Middelklas van
R.K. scholen (13de dr. 1910); 4. Sterrenlicht. Leesboekje voor de Middelklas van
R.K. scholen (13de dr. 1907); 5. Zaadkorrels. Leesboekje voor de Middelklas van
R.K. scholen (11de dr. 1907); 6. Kruisbloemen. Leesboek voor de hoogste afdeeling
der middel- of de laagste afdeeling der hoogste klas van R.K. scholen (12de dr.
1909); 7. Lofwerk. Leesboek voor de hoogste klas van R.K. scholen (9de dr. 1907);
8. Mozaiek. Leesboek voor de hoogste klas van R.K. scholen (6de dr. 1905), alle
te Zwolle uitgegeven; Kijkjes alom. Verscheidenheden op het gebied van land- en
volkenkunde (5de dr. Zwolle 1908); Leesboek voor de hoogste afdeeling der laagste
klasse (Zwolle 1874;) Leesboek voor de hoogste klasse (2 dln. Zwolle 1874); 500
opgaven voor het rekenen uit het hoofd ten dienste der hoogste klasse van lagere
scholen (3de dr. 1882).
van Meegeren

[Koster, Assuerus]
KOSTER (Assuerus), klokkegieter, geb. te Amsterdam 1604, Sept. 1661 overl. en
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam begraven; zoon van den volg. Hij ging 27 Jan.
1626 met de stad Amsterdam eene overeenkomst aan, waarbij hij zich voor drie
jaren verbond om alle van stadswege hem opgedragen werken spoedig en goedkoop
af te leveren. Hij leverde o.a. in Noord-Holland vele werkstukken. 5 Aug. 1626 huwde
hij V r e d a v a n B o e c h o l t ; zijn oudste zoon Gerrit (2) volgt. Later sloot hij zich
bij de remonstranten aan.
Zie: Bijdr. Bisdom Haarlem XXXIV, 430-431.
van der Loos

[Koster, Gerrit (1)]
KOSTER (Gerrit) (1) werd na den dood van Cornelis Ammeroy (kol. 33) 27 Nov.
1606 tot gietmeester van Amsterdam aangesteld. Van hem hangt eene klok o.a. te
Harenkarspel. Hij was de vader van den voorg.
Zie: Bijdr. Bisdom Haarlem XXXIV, 430.
van der Loos

[Koster, Gerrit (2)]
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KOSTER (Gerrit) (2), de oudste zoon van Assuerus Koster, geb. 3 Oct. 1627 te
Amsterdam en dienzelfden dag in de Oude Kerk gedoopt. Bij zijn huwelijk 30 Nov.
1654 met M a r i a G o r s s i u s wordt hij ‘stadts schutgieter’ genoemd. In
Noord-Holland o.a. hangen van Gerrit Koster drie klokken, twee te Aalsmeer en een
te Volendam.
Zie: Bijdr. Bisdom Haarlem XXXIV, 431.
van der Loos

[Koster, Willem]
KOSTER (Willem) werd 24 Oct. 1834 te Boskoop geboren en overl. 7 Juli 1907 te
Utrecht. Zijn eerste opleiding ontving hij te Boskoop, waar hij de fransche school
bezocht. Hij onderscheidde zich zoozeer door vlugheid en leergierigheid, dat zijn
ouders besloten hem voor den geleerden stand op te leiden. Nadat het aanvankelijk
denkbeeld hem predikant te doen worden was losgelaten, werd hij voor de studie
der geneeskunde
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bestemd. Daartoe werd de eenvoudigste weg gekozen. Op 16-jarigen leeftijd kwam
hij als leerling bij Dr. J. van Nes, een zeer geacht geneesheer te Noordwijk. Na daar
een jaar te hebben doorgebracht, bezocht hij de klinische school te Rotterdam, waar
o.a. Molewater, Polano en Schmidt zijn leermeesters waren. Van zijn verblijf te
Rotterdam maakte hij tevens gebruik om latijn en grieksch te leeren en
achtereenvolgens het staatsexamen, dat toen voor de toelating tot de hoogeschool
werd gevorderd, en de examens in de faculteit der geneeskunde aan de hoogeschool
te Leiden af te leggen. Na de bevoegdheid tot uitoefening der geneeskunst te hebben
verkregen, werd hij aangesteld tot 2den heelmeester aan het Stedelijk Ziekenhuis
te Rotterdam. In 1859 werd hij benoemd tot 2en prosector bij het anatomisch kabinet
te Leiden, waar toen H.J. Halbertsma hoogleeraar was in anatomie en physiologie.
Kort na het aanvaarden dezer betrekking werd hij, op 4 November 1859, tot med.
doctor gepromoveerd, na verdediging van een proefschrift, bevattende: Drie door
den schrijver waargenomen ziektegevallen.
Weldra was Koster in ruimen kring bekend als een man van grooten aanleg,
uitmuntend zoowel door de scherpte van zijn geest als door de veelzijdigheid van
zijn kennis. Uit zijn geschriften leerde men hem, ook buiten Leiden, kennen als een
verdienstelijk en veel belovend patholoog en anatoom. Toen in 1862 Schroeder van
der Kolk te Utrecht overleed, werd Koster - terwijl Donders het onderwijs in
physiologie op zich nam - tot zijn opvolger aangewezen. 26 Sept. 1862 aanvaardde
hij het hoogleeraarsambt te Utrecht, met een redevoering getiteld: De aard van het
onderwijs in de algemeene ziektekunde. Zijn onderwijs betrof, behalve het in dezen
titel genoemde vak, ook de normale en pathologische anatomie en de gerechtelijke
geneeskunde.
Te Utrecht nam Koster al spoedig een aanzienlijke plaats in, allereerst aan de
hoogeschool, waar zijn wetenschappelijk werk en zijn onderwijs hoog werden
gewaardeerd, maar ook, door zijn belangstelling in alles wat om hem heen gebeurde,
door zijn fijnen smaak voor letteren en schoone kunsten, door zijn geestig woord,
in het maatschappelijk leven.
In 1866 trad Koster in het huwelijk met mejuffrouw Th.M. K a r s t e n , een dochter
van den hoogleeraar Karsten te Utrecht.
In den tijd toen Koster zijn wetenschappelijk werk begon, was in de ontleedkunde
de beschrijvende richting de heerschende - de morphologische, die zich op zooveel
breeder standpunt plaatste, werd eerst eenige jaren later, vooral door Gegenbaur,
ingewijd. De eenvoudige beschrijving van den bouw van het menschelijk lichaam,
waarvan het voornaamste reeds, door een studie niet van jaren maar van eeuwen,
tot klaarheid was gebracht, kon Koster's naar de oplossing van nieuwe vraagstukken
strevenden geest niet voldoende bevredigen. De belangrijkste van de onderzoekingen
door hem als anatoom verricht betreffen de vorming van het ei in het ovarium van
den mensch en de bewegingen van den onderarm, onderzoekingen waarbij het
duidelijk uitkwam, dat de bouw der organen werd bestudeerd met het doel de
verrichtingen daarvan beter te leeren kennen. Met voorliefde hield Koster zich met
de studie der pathologische anatomie en physiologie bezig. Dat blijkt uit de
redevoering waarmede hij het hoogleeraarsambt aanvaardde, uit talrijke
mededeelingen van zijn hand in het Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde, in de Verslagen
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der Kon. Akad. v. Wetensch., waarvan hij in 1866 lid werd, en evenzoo uit de
redevoering waarmede hij op 26 Maart het rectoraat der hoogeschool aan zijn
opvolger opdroeg. In deze redevoering betoogde hij met nadruk de wenschelijkheid
van een afzonderlijken leerstoel voor pathologische anatomie en physiologie. Eerst
8 jaren later heeft hij dien wensch vervuld gezien, maar hij zelf kon toen het aan
dien leerstoel verbonden werk niet meer op zich nemen. In het einde van 1875 werd
hij, ten gevolge van een infectie bij een lijkopening, door een ziekte aangetast die
hem aan den rand van het graf bracht. De gevolgen daarvan is hij nooit geheel te
boven gekomen. In 1876 werd zijn leerling Talma tot hoogleeraar in algemeene
pathologie en pathologische anatomie benoemd, terwijl Koster het onderwijs op
zich bleef nemen in anatomie en in gerechtelijke geneeskunde, het vak, waarover
hij in 1870 een leerboek had uitgegeven, waarvan in 1877 een tweede druk
verscheen.
Ofschoon hem in 1880 een lector in anatomie ter zijde werd gesteld, was het hem
toch, ondanks groote, steeds zwaarder wordende inspanning, op den duur niet
mogelijk zijn arbeid als hoogleeraar vol te houden. Bij de viering van zijn 25-jarig
professoraat werd hem, naast tal van andere blijken van vereering en vriendschap,
door de regeering een langdurig verlof tot herstel van krachten aangeboden. Het
verlof werd aangenomen, maar gaf niet zooveel baat als daarvan was gehoopt.
Koster vroeg zijn ontslag en verkreeg dat op 21 Juni 1888 op de meest eervolle
wijze.
Koster verliet korten tijd daarna Utrecht, naar het scheen als een gebroken man.
Toch bleek zijn geestkracht hem niet te hebben verlaten. Hij vestigde zich te
Hilversum en slaagde er in, nu hij bevrijd was van de zorgen voor het onderwijs en
van het werk in prepareerzaal en museum, zich allengs weer met ernstige studie
bezig te houden. Allereerst drongen vraagstukken van
geneeskundig-maatschappelijken aard, waaromtrent hij ook vroeger zich meermalen
in het openbaar had uitgelaten, hem er toe de pen weder op te nemen. Zijn
veelomvattende kennis en zijn neiging tot wijsgeerig onderzoek stelden hem in staat
ook tal van andere onderwerpen in behandeling te nemen. Een orgaan en tevens
een prikkel om de uitkomsten van zijn arbeid publiek te maken, vond hij in de
Wetenschappelijke Bladen, waarvan hij in 1892 de redactie, met Dr. v a n O v e n ,
op zich nam. Korten tijd daarna keerde hij, voldoende hersteld, te Utrecht, terug.
Zoo bleef hij, ofschoon ‘emeritus’, zich in ruimen zin aan het hooger onderwijs wijden,
zoodat op 26 Sept. 1902 hem door een grooten kring van vereerders, oprechte
hulde kon worden gebracht, als den man, die 40 jaren het professoraat eervol had
bekleed.
Zijn laatste werk, Kant's noumenale wereld en de zinnelijke waarnemingen, was
bij zijn overlijden geheel gereed, maar het verschijnen daarvan heeft Koster niet
meer mogen beleven.
Geschriften: (Het Ned. Tijdschr. v. Geneeskunde is aangeduid met N.T.G., het
Ned. Archief v. Natuur- en Geneeskunde met N.A.N.G., de Verslagen der Kon.
Akademie v. Wetensch. met K.A.W.): Ruptura intestini coeci traumatica. N.T.G.
1859; Drie door den schrijver waargenomen ziektegevallen (Diss. Leiden 1859);
Waarneming eener liesbreuk, waarbij de breukzak grootendeels achter den buikwand
lag. N.T.G. 1860; Over de werking der ademhalingsspieren, inzonderheid der MM.
intercostales. N.T.G. 1860; De menschelijke voet. Blikken in het leven
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der natuur (1861); De reactie op het gebied der cellenleer. N.T.G. 1862;
Grondbeginselen der natuurkunde van den mensch. Vrij bewerkt naar het fransch
van J. B é c l a r d en anderén (Tiel 1862); De aard en het onderwijs in de algemeene
ziektekunde. Redevoering ter aanvaarding van het hoogleeraarsambt te Utrecht
(Leiden 1862); De beteekenis van het woord cel en de invloed daarvan op physiologie
en pathologie. N.T.G. 1862; Zintuigelijke waarneming. Blikken in het leven der natuur
(1863); Iets over het begrip van ziekte en ziektekunde. N.T.G. 1863; Een laatste
woord aan Prof. Schrant. N.T.G. 1863; Het Hooger Onderwijs en de geneeskunde.
Eene beschouwing naar aanleiding der redevoering van Prof. Evers te Leiden
(Utrecht 1864); De aard der oppositie tegen de medische wetsontwerpen. Antwoord
aan ‘Iemand die niet mee wil doen’ en anderen (Utrecht 1865); De grieven der
Hoogeschool tegen de ontwerpen van wet op de Geneeskundige Staatsregeling
enz. (Utrecht 1865); Brief aan Dr. H. Boursse Wils, over zijn woord ter verdediging
der nieuwe wetten op het Geneesk. Staatstoezicht enz. (Utrecht 1865); Bijdrage tot
de kennis der diffuse nieuwvorming van bindweefsel, ook met het oog op de
elephantiasis dura. N.A.N.G. 1865; De pathogenie der cystoide nieren. N.A.N.G.
1865; De morphologische beteekenis van het achterhoofdsbeen en de twee bovenste
halswervels. N.A.N.G. 1865; Twee gevallen van tumor cerebri. N.A.N.G. 1865;
Canalis spheno-palatinus. N.A.N.G. 1865; Ongewone slijmvliesplooien van den
menschelijken darm. N.A.N.G. 1865; Bijzondere vorm der lever. N.A.N.G. 1865;
Anomalie in de vertakking der arteria coeliaca. N.A.N.G. 1865; Paracystitis
suppurativa. N.A.N.G. 1865; Volledige versmelting van den M. pectoralis major en
deltoideus. N.A.N.G. 1865; Zeldzame oorzaak van galbraking. N.A.N.G. 1865; Twee
gevallen van bruine huidverkleuring met ziekelijke aandoening der bijnieren. N.A.N.G.
1866; Over piszuur-infarct en aangeboren niercystoid. N.A.N.G. 1866; Pyelonephritis
in een hoefijzernier. N.A.N.G. 1866; Een paar opmerkingen over het bestudeeren
van de oorzaken der cholera. N.A.N.G. 1866; De gansche gele dooier van het vogelei
te vergelijken met het zoogdiereneitje. N.A.N.G. 1866; Musculus coraco-clavicularis.
N.A.N.G. 1866; Ligging der arteria anonyma aan den hals vóór de luchtpijp. N.A.N.G.
1866; De musculus biceps brachii in betrekking tot den musculus pectoralis major.
N.A.N.G. 1866; Musculus anconaeus quintus? N.A.N.G. 1866; Levensbericht van
Hidde Justusz. Halbertsma in Jaarboek K.A.W. 1866; Remarque sur la signification
du jaune de l'oeuf des oiseaux, comparé avec l'ovule des mammifères. Arch. Néerl.
1866; Bijdragen tot de kennis van het mechanisme van 't ligchaam. N.A.N.G. (ook
in het fransch, Arch. Néerl.) 1867; Oratio de facultatis medicae in academiis nostris
ordinatione, ad pathologiae imprimis studium hucusque neglectum, vindicandum et
perficiendum (Trajecti ad Rhenum 1868); Het uittreden der ongekleurde bloedcellen
door de vaatwanden en de ziekteprocessen, welke daarvan het gevolg zyn. N.A.N.G.
1868; Ontstaan van het aangeboren niercystoid. N.A.N.G. 1868; Fibroma aan de
basis cerebri en langs de wortels van sommige hersenzenuwen. N.A.N.G. 1868;
Verdere onderzoekingen over ontsteking en ettervorming in sommige weefsels.
N.A.N.G. 1869; De pathogenie der apoplexia medullae spinalis. N.A.N.G. 1869.
Recherches sur l'épithelium de l'ovaire des mammifères après la naissance et sur
la relation de l'ovaire avec le péritoine. Arch. Néerl. 1869; Het epithelium
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van het ovarium. N.A.N.G. 1870; Rapport over een schedel en beenderen te Stolwijk
opgegraven. K.A.W. 1870; Ontleedkundige onderzoekingen en waarnemingen.
K.A.W. 1870; De embryogenetische afkomst der arteria bronchialis dextra en de
beteekenis daarvan voor de vergelijkende ontleedkunde en de pathogenie. K.A.W.
1870; Leerboek der gerechtelijke geneeskunde voor artsen en rechtsgeleerden (Tiel
1870, 2de en vermeerderde druk 1877); Ontleedkundig onderzoek van de verkalking
der nierpyramiden. K.A.W. 1872; Verdere onderzoekingen omtrent de vorming van
Folliculi Graafiani in het ovarium van den volwassen mensch. K.A.W. 1872; Die
Pathogenese der Endarteriitis. K.A.W. 1874; De verdediging der teleologie in den
laatsten tijd in de Gids 1877; Busken Huet's Italiaansche reisaanteekeningen in de
Gids 1877; Het voorkomen van lucht in de longen van pasgeboren kinderen. N.T.G.
1877; De gemeenschap der aderen aan de rugvlakte van den duim met den aderboog
in de diepte van de handpalm, en iets over de rugslagaderen van den duim. K.A.W.
1879; Klassieke studie tegenover americanisme in de Gids 1880; Bijdrage tot de
kennis van het mechanisme der bewegingen in het elleboogsgewricht. N.T.G. 1880;
Het klimaat der Riviera. N.T.G. 1881; De bewegingen der ulna bij pro- en supinatie
der hand. N.T.G. 1882; Onnauwkeurige cijfers, twijfelachtige feiten, uiteenloopende
redeneeringen. N.T.G. 1883; Kantteekeningen op het Verslag aan den Min. v.
Binnenl. Zaken van de Commissie, die van 1 Aug. 1883-1884 de practische
geneeskundige examens heeft afgenomen. N.T.G. 1884; Latijn en Grieksch
wenschelijk voor de opleiding onzer geneeskundigen? N.T.G. 1886; Ontwikkelingsleer
en ziektekunde. N.T.G. 1886; Een paar vraagstukken op maatschappelijk
geneeskundig gebied van belang. N.T.G. 1890; Herstellingsoorden. N.T.G. 1890;
Progressief liberalisme. Voordracht enz. (Amsterdam 1891); De
ontdekkingsgeschiedenis van de ‘Wet van Bell’. N.T.G. 1891; Verontrustende cijfers.
N.T.G. 1891; Geneeskundig-maatschappelijke belangen. N.T.G. 1891; Het ontwerp
tot wijziging der ‘Artsenwet’, ingediend bij de 2de Kamer der Staten Generaal. N.T.G.
1892; De toeneming der krankzinnigheid. N.T.G. 1893; Sociaalmedische
vraagstukken. N.T.G. 1894; Voorbereidend geneeskundig onderwijs. N.T.G. 1898;
De wetten der erfelijkheid en het toenemen der krankzinnigheid (Haarlem 1900);
De ontkenning van het bestaan der materie en de moderne physiologische
psychologie (Haarlem 1904); Subjekt en objekt bij zintuigelijke waarneming (Haarl.
1906); Kant's noumenale wereld en de zinnelijke waarnemingen (met een portret
van den schrijver) (Haarl. 1907).
Verder een groot aantal mededeelingen en beschouwingen over velerlei
onderwerpen in de Wetenschappelijke Bladen, van 1892 tot 1906.
In deze lijst zijn de zeer talrijke aankondigingen en besprekingen van geschriften,
door Koster, vooral in het Ned. Tijdschr. v. Geneesk. en in de Wetensch. Bladen,
in het licht gegeven, niet opgenomen. Slechts moge een uitzondering worden
gemaakt voor een, in 1860, Ned. T.v. Gen. IV, 282, verschenen aankondiging van
een werk van J. v a n d e r H o e v e n , Catalogus craniorum diversarum gentium,
omdat Koster hierin een nieuwe en vernuftige wijze van schedelmeting, ter bepaling
der prognathie, voorstelt. Gelukkig is dit voorstel, ondanks de uiterst bescheiden
wijze van publicatie, niet onopgemerkt gebleven. De anthropologen hebben er met
veel waardeering gebruik van gemaakt.
In den Utrechtschen Studentenalmanak van 1868 staat zijn photographisch portret.
Pekelharing
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[Kosters, Willem Hendrik]
KOSTERS (Willem Hendrik), geb. 3 Oct. 1843 te Enschede, gest. 19 Dec. 1897
aldaar. Zijne ouders waren dr. J a n K o s t e r s , geneesheer, en G e s i e n a
M a r g a r e t h a B u d d e . 29 Juni 1868 promoveerde hij te Leiden op een
academisch proefschrift over De historie-beschouwing van den Deuteronomist met
de berichten in Genesis- Numeri vergeleken. Achtereenvolgens was hij predikant
in de hervormde gemeente van Rockanje, Heenvliet, Barendrecht, Neede en
Deventer, waar hij bleef tot dat hij in 1892 de opvolger werd van den hoogleeraar
A. Kuenen te Leiden, waar hij zijn ambt aanvaardde met eene rede over Het
godsdienstig karakter van Israëls historiografie.
Te voren waren door hem in het Theol. Tijdschr. verhandelingen geplaatst,
betrekking hebbende op O. T.ische onderwerpen. Sinds 1884 nam hij mede deel
aan de vertaling van het O.T., later als ‘de Leidsche’ bekend geworden, met Oort,
Hooykaas en Kuenen. In 1894 deed hij eene studie het licht zien: Het herstel van
Israël in het Perzische tijdvak, welke een nieuw licht deed opgaan, veel instemming
maar ook veel tegenspraak vond. Wederom in het Theol. Tijdschr. gaf hij zijne
verdediging. Voor de Kon. Acad. van Wet. schreef hij eene verhandeling over De
historische achtergrond van de psalmen van Salomo (4e r., 2e dl.).
Hij was gehuwd met J o h a n n a H e r m i n a Z i g e l e r , gest. 1879; later met
Maria Antonia Korteweg.
Zie: H. O o r t in Levensb. Letterk. 1898, 230.
Herderscheê

[Koyter, Volcker]
KOYTER (Volcker), of C o i t e r , geb. te Groningen 1534, gest. 1600, heeft
gestudeerd onder Eustachio, Fallopia en Aldrovandi te Bologna en behoort tot de
beste anatomen van zijn tijd. Zoowel de gewone menschelijke als de vergelijkende
ontleedkunde en de embryologie vonden in hem een gelukkig beoefenaar. O.a.
verrichtte hij zeer merkwaardige onderzoekingen aan het slaapbeen, ontdekte den
corrugator supercilii en was een der voorloopers van de leer van het ontstaan der
zoogdieren uit eieren. Uit een aanzienlijke familie gesproten liet hij zich door ‘groote
aanbiedingen’ verlokken om zich in Neurenberg te vestigen. Vóór dien tijd had hij
te Bologna nog les in de ontleedkunde gegeven. Later ging hij tot den militairen
dienst over, vooral gedreven door zijne zucht om lijkopeningen te doen. Hij zou ook
lijfarts van paltsgraaf Lodewijk van Beieren, geweest zijn. Hij heeft verschillende
zeer belangrijke werken nagelaten. De zeer geroemde en schoone afbeeldingen
daarin zijn genomen naar door hemzelf vervaardigde teekeningen. De ossibus et
cartilaginibus humani corporis. Tabulae c. Explicationibus (Bonon. 1566); Externarum
et internarum principalium humani corporis partium Tabulae, atque anatomicae
exercitationes observationesque variae, novis, diversis ac artificiosis figuris illustratae
(Norimb. 1573); Diversorum animalium sceletorum explicationes. Iconibus artificiosis
et genuinis illustratae, etc. (Norimb. 1575); Ossium infantis historia, is ook gevoegd
bij H. E y s s o n i i Tractatus de ossibus infantis cognoscendis etc. (Groning. 1659);
Tabulae externarum partium humani corporis, in quibus unaquaeque pars variis
nominibus et etymologiis breviter - explicatur (Bonon. 1564); De observationibus
anatomic. et chirurgic. (Norimb. 1573).
Zijn anoniem geschilderd portret is in het Museum te Weimar. Een ander van
1575 is in 1669 gegraveerd door J.F. Leonart.
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Zie: H. C o n r i n g i i In universam artem medicam singulasque ejus partes
introductio (Helmestad. 1687); G. H a r v e i Exercitationes
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de generatione (Amst. 1651) 54; W.E. L u d e k i n g , Levensberichten en
lettervruchten van Nederlandsche geneeskundigen (Brielle 1847) I, 38 v.v.; E.
I s e n s e e , Geschiedenis van de Geneeskunde enz. vert. d.L. A l i C o h e n (Gron.
1843) 394 v.v.; H. H a e s e r Leerboek van de Geschiedenis der Geneeskunde,
vert. d.A.H. I s r a e l s (Utrecht, Amst. 1859) 430 v.v.A.
Geyl

[Kraayvanger, Frederik Stephanus]
KRAAYVANGER (Frederik Stephanus) werd 1810 geboren te Steenderen, overl.
Jan. 1873; volgens zijne begeerte opgeleid tot geestelijke der r.k. Kerk en opgenomen
in de orde der Franciscanen. Na eerst geruimen tijd in verschillende kloosters te
hebben vertoefd, was hij in verschillende plaatsen van ons land kapelaan. Na jaren
van strijd verliet hij Febr. 1863 de r. kath. Kerk en werd hij bevestigd als lidmaat der
ned.-herv. Kerk. Door de Evangelische Maatschappij in Mei 1863 aangesteld als
evangelist, nam hij die betrekking, zijne woonplaats kiezend te Haarlem, een tiental
jaren waar.
Zie: W.R. P o o l m a n , Onze Pater (1874) en de tweede uitgave van dat werkje:
G.J. v a n W o e r d e n , Fred. Steph. Kraayvanger (Zalt-Bommel 1910).
Meindersma

[Krabbendam, Jan]
KRABBENDAM (Jan), geb. te Heiloo op het landgoed Nijenburg, waar zijn vader
tuinman was, 19 Febr. 1803, overl. te Alkmaar 16 Dec. 1884. Reeds als kind kwam
hij te Alkmaar, waar hij zich in 1827 als zadelmaker vestigde en door eigen studie
het weinige wist aan te vullen, wat hij in zijne jeugd geleerd had, en eene goede en
nuttige plaats onder zijne medeburgers vermocht in te nemen. Met een compagnon
dreef hij ook eene wagenmakerij. Hij huwde 27 Mei van dat jaar N e e l t j e
G a g e s t e y n , welke 11 Nov. 1872 overleed, hem 4 volwassen kinderen nalatende.
K. voelde zich vooral aangetrokken door de geschiedenis des vaderlands en
daaruit putte hij de stof voor zijne talrijke romans, die door de critiek niet gespaard
werden maar nochtans talrijke lezers vonden. Behalve deze plaatste hij novellen in
den Almanak voor Blijgeestigen, het Nederlandsch Magazijn en het Leeskabinet
(daarin in 1863: Acht dagen stoomens. Naar België, door België en terug). Het
aantal zijner pennevruchten, groot en klein, beliep 72.
De titels der romans zijn: Vier dagen op reis of de zevende October (Amst. 1832);
Lektuur voor blijmoedigen (Amst. 1834); Eleonora van Lichtevelde of de blinde uit
den bouwval (Amst. 1834); Willem Berkveld of de kleine bedelaar (2 dln., Amst.
1835); Catharina Rembrands of het beleg van Alkmaar in 1573 (Amst. 1835); Tegen
stroom is het kwaad roeien of drie maanden uit het leven van Jonas Waterbeers
(Amst. 1836); De Vrijwilliger of de belegering van Groningen in 1672 (Amst. 1837);
De non of de ondergang van de abdij van Rijnsburg (Amst. 1837); De Vrijbuiter
(Amst. 1837, 2 dln.); Jonker Frans van Brederode (Amst. 1839); Schaduwstukken
(Alkm. 1839); Olivier van Noort (Amst. 1843); Claes Compaen (Nieuwed. 1844, 2
dln.); Het Huis te Laegh of de Witte Wijven (Alkm. 1849, 2 dln.); De Musketier,
Schetsen uit de geschiedenis der grondvesting van Batavia (Alkm. 1851); Peter van
Vlooswijck, Maanlichten en Nachtschaduwen (Amst. 1854, 2 dln.); Frans de
wapensmid (Alkm. 1859, 2 dln.); Sebalt de Jonge, Walcheren in 1572-74 (Dev.
1865); De Rosbaard, een verhaal uit de aanvang onzer worsteling met Spanje (Dev.
1867).
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Zie: C.W.B. in Alkmaarsche Courant 1884 nr. 152; F r e d e r i k s e n v.d.
B r a n d e n , Biogr. Woordenboek i.v.
Bruinvis
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[Kramers, Jacob Janszoon]
KRAMERS (Jacob Janszoon), bekend lexicograaf, 28 Sept. 1802 te Dordrecht geb.
en 26 Apr. 1869 te Gouda overl. Hij was eerst onderwijzer te Vreeswijk, later
instituteur te Schoonhoven, doch vestigde zich in 1847 met der woon te Gouda,
waar hij een 20tal jaren uitsluitend voor de firma G.B. van Goor Zonen werkte.
Behalve eenige schoolboeken e.d. schreef hij: Algem. Kunstwoordentolk (1847; 4de
dr. 1875; 5de dr., herz. en vermeerd. door H. Z o n d e r v a n 1912); Verkorte
woordentolk (1848; 9de dr. 1874); Geogr. Woordenboek der geheele Aarde (1852-55;
2de dr. herzien door J. J u r r i u s e n E. Z u i d e m a 1876-83); Geogr.-Statist.-Hist.
Handboek (1849; 2 dln., 2de dr. herzien en bijgewerkt door E. Z u i d e m a 1884-89);
Nouveau dict. franç.-holl. et holl.-franç. (1858-62; 2de dr. bezorgd door H.F.W.
B o n t e 1878-83) en Technolog. Woordenb. in vier talen (1866-74).
Zijn portret is door Maria Chenay in hout gesneden.
Zuidema

[Kramers, Johannes Hendrik]
KRAMERS (Johannes Hendrik), verdienstelijk onderwijs- en opvoedkundige, 5 Juli
1823 te 's Gravenhage geb. en 13 Febr. 1896 te Rotterdam overl. Na vier jaren het
gymnasium zijner geboorteplaats te hebben bezocht, werd hij onderwijzer op de
school van Görlitz te Rotterdam en vervolgens bij P. de Raadt op Noorthey. Zich
alzoo practisch bekwamende, verloor hij de studie niet uit het oog: achtereenvolgens
legde hij na zijn eerste onderwijzers-examen dat voor Wiskunde, Fransch, Engelsch
en Duitsch af, behaalde daarna den 2den en eindelijk, 10 Oct. 1848 ook den 1sten
rang (wet op 't L.O. van 1806). In 1849 werd Kramers door de Raadt, die zelf op
Klein-Stadwijk was gaan wonen, aangesteld tot inwonend directeur van zijn huis
voor opvoeding en onderwijs op Noorthey, en twee jaar later volgde hij zijn patroon
als directeur van genoemde inrichting op. In 1880 werd het 60-jarig bestaan der
kostschool van Noorthey gevierd, bij welke gelegenheid Kramers een Herinnering
daarvan uitgaf. Bij den dood van de Raadt in 1862 had hij een levensbericht van
zijn voorganger in het licht gegeven (1863), Na de hervorming van het voorbereidend
hooger onderwijs hief K. in 1882 zijn inrichting op, en vestigde zich metterwoon in
Rotterdam, waar hij, tot arrondissements-school-opziener benoemd, tot zijn dood
bij het onderwijs werkzaam bleef.
Zuidema

[Kras, Wijnant]
KRAS (Wijnant) was in het laatst van de 16e eeuw achtereenvolgens schoenlapper,
tuinman en vleeschslachter, brandewijnbrander, landman en veehouder. Hij was
bevriend met den gewezen predikant Caspar Coolhaes, destijds distillateur te
Amsterdam, en nam diens partij op tegen Jaques Marcijs, schoolmeester te Naarden,
die Coolhaes in een hatelijk Antwoort-liedt had aangevallen. Toen echter in 1601
door Coolhaes en Rolwaghen de Tsamenspreeckinghe van drie personen ter
bestrijding van het groningsche plakkaat tegen de Doopsgezinden in het licht
gegeven was, verscheen een heftig tegenschrift van Kras, waarin hij Rolwaghen
en zijn medewerker, dien hij voorgaf niet te kennen, de grofste beleedigingen
toevoegde. Het boekje behoort tot de minderwaardige soort van de
pamflettenliteratuur van dien tijd; Rolwaghen diende er hem eene Corte bestraffingh
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voor toe, Coolhaes weerlegde den aanval van zijn vroegeren vriend in eene uitvoerige
Broederlijcke vermaninghe.
Zie: B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers IV, 98-102.
Burger

[Kraijenhoff, Cornelis Rudolphus Theodorus baron]
KRAIJENHOFF (Cornelis Rudolphus Theodorus baron), geb. te Nijmegen 2 Juni
1758 en aldaar
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overleden 24 Nov. 1840, was de eenige zoon van C o r n e l i s J o h a n n e s K. en
C l a r a J a c o b a d e M a n . Geene voldoening vindende in de studie der rechten,
die zijn vader voor hem gekozen had, legde hij zich aan de harderwijksche
hoogeschool (hij werd er 19 Sept. 1777 als jurist, 26 Juni 1779 als phil. cand. en 8
Dec. 1783 als med. cand. ingeschreven) meer toe op de wijsbegeerte en
geneeskunde, promoveerde in 1780 in eerstgemelde wetenschap en verkreeg in
1784 den graad van doctor in de geneeskunde. Hij vestigde zich als geneesheer te
Amsterdam, waar hij zich spoedig door zijne werkzaamheid en verschillende
geschriften bekend maakte, ten gevolge waarvan hij tot lid van het hoofdbestuur
van de Maatschappij tot nut van 't algemeen, tot lid van Felix Meritis, van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen en van de
Hollandsche Maatschappij van wetenschappen te Haarlem gekozen werd. Met zijn
zelfstandig karakter, zijn levendigen geest en zijn verlicht oordeel moest hij zich wel
scharen aan de zijde van hen, die meer en meer de grove misbruiken, in het
verouderd bestuursstelsel der Republiek ingeslopen, moede werden en naar
verandering haakten. In 1787 wist hij - hoewel daartoe aangezocht - zich nog bijtijds
aan de mede-leiding der verdediging van Amsterdam tegen de Pruisen te onttrekken;
doch toen de Oranjepartij na de overwinning toonde niets geleerd te hebben, wisten
de patriotten, dat ook Kraijènhoff niet zou achterblijven, indien weêr het oogenblik
voor krachtig optreden der hervormingsgezinden zou aanbreken. De brief van K.'s
academievriend Daendels uit het ‘Quartier Generaal in 't fort van Comines’ van 19
Jan. 1794 aan Irhoven van Dam leidde tot de bijeenkomst van een kleinen kring
van vertrouwde geestverwanten te Amsterdam, waarin onze dokter niet ontbrak.
Hiermede was de eerste stap gedaan in eene richting, die een geheel nieuwe
loopbaan voor hem zou openen. Wel werd toen besloten, dat eene dadelijke
omwenteling onmogelijk was; maar ‘de hollandschè gedeputeerdens’ bleven diligent;
clubs en leesgezelschappen bleven diligent; clubs en leesgezelschappen bleven
de gisting in de gemoederen gaande houden, en nadat de Oostenrijksche
Nederlanden ten gevolge van den slag bij Fleurus (26 Juni 1794) door de Franschen
heroverd waren en deze laatsten de grenzen der Republiek naderden werd door
het amsterdamsch Comitté een opstand voorbereid. Men begon zich van wapens
en munitie te voorzien. Kraijenhoff en Pijman werden belast met de zorg voor alles,
wat het militaire gedeelte betrof. De stadsregeering trad echter met kracht tegen de
patriotsche woelingen op. Een verborgen voorraad wapenen op het Roeterseiland
werd ontdekt; de geweermaker Peres van Essen, die een 700 geweren in zijn
pakhuis bewaarde om ze in orde te brengen, werd gevat, verklapte wat hij wist; de
hoofden van het complot zochten een goed heenkomen; Kraijenhoff en Irhoven van
Dam vluchtten naar het fransche leger. Tegen midden Nov. was Kraijenhoff te
Nijmegen bij Daendels, nu generaal-majoor in het fransche leger.
Met de Franschen kwam hij over de bevroren rivieren in het hart van de Republiek
terug; 18 Jan. 1795 kwam hij 's morgens vroeg bij Daendels in diens hoofdkwartier
te Maarssen; te 11 uur vertrok hij van daar naar Amsterdam met twee brieven voor
den militairen gouverneur en den president-burgemeester, ten einde zonder
bloedstorten de revolutie aldaar te bewerken; dienzelfden avond was hij militair
commandant en den volgenden morgen ging op regelmatige wijze het
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burgerlijk bestuur in andere handen over. Een fransch generaal verving hem kort
daarop in het militair-commando over de stad; doch toen hij zich weder aan zijn
geneeskundige praktijk wilde gaan wijden, gaf hij toe aan den van verschillende
zijden op hem uitgeoefenden drang, om het bevel over de bezoldigde en
onbezoldigde garde van Amsterdam op zich te nemen (7 Maart 1795). De
provisioneele representanten van het volk van Holland verleenden hem daarna den
rang van luitenant-kolonel van den generalen staf, 18 Mrt. 1795 gevolgd door eene
aanstelling tot adjunctinspecteur generaal der rivieren en adjunct-contrarolleur der
hollandsche fortificatiën. Zijne benoeming (onder den inspecteur-generaal C.
Brunings) tot eene betrekking bij de rivieren, had de bedoeling, dat het rivierbeheer
met het beheer der inundatiën zoude samenwerken, maar zooals in alles, waarmede
Kraijenhoff te maken had, trachtte hij zich in het hem geheel vreemd vak van den
waterstaat in te werken, en het bleek later, hoe uitstekend hij ook hier op zijne plaats
was.
Hij werd 14 Jan. 1796 door de provincie Holland benoemd tot directeur der
hollandsche fortificatiën, defensieve en artificieele inundatiën, terwijl hij
adjunct-inspecteur-generaal der rivieren in dienst der Bataafsche Republiek bleef.
Na de regeling van den regeeringsvorm in 1798 moest hij tusschen deze beide
betrekkingen kiezen. Nadat hij sedert midden Apr. 1798 chef van het bureau van
den waterstaat bij het agentschap (ministerie) van inwendige politie (binnenlandsche
zaken) geweest was, verklaarde hij bij de genie te willen blijven, en werd hij toen
luitenant-kolonel-directeur van het departement van den Krammer en Biesbosch
tot aan en met het eiland Texel. Als zoodanig heeft hij in 1799, vóórdat de landing
der Engelschen plaats had, voor de verdedigingswerken bij den Helder verbeteringen
ontworpen en doen uitvoeren, om ze te doen bestand zijn tegen eene overvalling
in de keel bij eene onverwachte landing. In 1798 was hem o.a. de vervaardiging
opgedragen van eene algemeene kaart van ons land, welke ‘chorotopographische
kaart der noordelijke provinciën van de Nederlanden’ 23 jaren later als vrucht van
zijne moeilijke en omvangrijke geodesische en astronomische metingen en
berekeningen, op zijn naam door de regeering is in het licht gegeven.
In den aanvang van 1799 werd bij de groote overstroomingen door Kraijenhoff
als genie-officier de dijksverdediging, waarvoor toen ter tijd vele soldaten gebruikt
werden, geleid.
Tijdens den veldtocht in Noord-Holland in 1799 was Kraijenhoff chef van het
departement der veld-ingenieurs en werd hij met één kapiteinen 2 luitenant-ingenieurs
aanvankelijk onder de bevelen van generaal Daendels gesteld. De werkzaamheden
op dit gebied - opwerpen van veldwerken en batterijen, maken en verbreken van
communicatiën, voorbereiden en stellen van inundatiën - werden intusschen, vooral
toen hem ook de versterking van Amsterdam werd opgedragen, van zoodanigen
omvang, dat het aantal der hem toegevoegde officieren tot 24 werd opgevoerd, die
grootendeels den benoodigden arbeid moesten doen verrichten door gepreste
bewoners van de omstreek, en als zoodanig dikwijls met groote moeilijkheden te
kampen hadden. Na het sluiten der conventie op 18 Oct. met den hertog van York,
ontving hij van generaal Brune de opdracht, om toezicht te houden op de naleving
der daarin vastgestelde bepalingen door de Engelschen.
De gebeurtenissen tijdens dien veldtocht hadden
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tot de overtuiging geleid, dat eene eventueele verdediging van ‘Holland op zijn
smalst’ (de landengte tusschen de Noordzee en het IJ) zeer gebaat zou zijn door
de aanwezigheid van een aantal groote veldwerken, die dan ook ten getale van 21
(de zgn. linie van Beverwijk) onder de leiding van Kraijenhoff in het jaar 1800 aldaar
werden opgeworpen.
Bij besluit van den raad van binnenlandsche zaken van 21 Jan. 1803 werd aan
Kraijenhoff weder de hoofdleiding opgedragen van de riviercorrespondentie, welke
toen op voorstel van W.
Beijerinck en W. van Ommeren werd ingesteld, en die zich sedert vrij wel
ongewijzigd heeft gehandhaafd. De plannen van J. Blanken tot doorsteking van den
Zuider Lekdijk werden door hem veroordeeld, en hij zoude, hoewel hij er in een
geheim gehouden besluit voor het geval de nood aan den Noorder Lekdijk hoog
mocht stijgen, toe werd uitgenoodigd, ook in dat geval zeker niet tot dien uitersten
maatregel overgegaan zijn.
Bij besluit van het Staatsbewind van 14 Oct. 1803 werd Kraijenhoff met C.L.
Brunings inspecteur in het 2e district der rivieren, zijnde de middenrivieren, waartoe
behoorden een deel van den Beneden-Rijn, Lek en Waal, alsmede de Merwede,
de Holl. IJsel, de Maas, de Baardwijksche Overlaat, het Oude Maasje en de
Bies-bosch. Hij bleef evenwel tegelijk bij de mil. genie werkzaam.
In 1805 ontving hij de opdracht om Amsterdam te versterken, waarvoor hij een
ontwerp indiende, dat - goedgekeurd zijnde - in vervolg van tijd eveneens onder
zijne leiding tot uitvoering is gekomen. Na in het laatst van dat jaar als raadgever
te zijn opgetreden van prins Lodewijk Napoleon, die aan het hoofd van het Noorder
leger bij Nijmegen stond, om zoo noodig de Bataafsche Republiek tegen een aanval
van Pruisen te dekken, werd hij in Maart 1806 tot kolonel-directeur der fortificatiën
bevorderd, in welken rang hij dezelfde functiën bleef waarnemen. Toen koning
Lodewijk het bestuur van ons land van Schimmelpenninck had overgenomen werd
Kraijenhoff al zeer spoedig tot 's konings aide-de-camp benoemd, en werden hem
verschillende werkzaamheden opgedragen, die steeds al zijn tijd in beslag namen.
's Konings plan, waarmede hij zich niet had kunnen vereenigen, tot bijeenvoeging
van de wapens der genie en artillerie, bezorgde hem in 1807 den rang van
generaal-majoor.
Terzelfder tijd, bij de organisatie van den waterstaat van 21 Jan. 1807, werd
Kraijenhoff van zijne bemoeiingen met dezen tak van dienst ontheven. Dat hij
evenwel steeds in onze rivieren de hoogste belangstelling bleef behouden, wordt
bewezen door zijne Verzameling van Hydrographische en Topographische
waarnemingen in Holland ('s Gravenh. 1813) en zijn Précis historique des opérations
géodésiques et astronomiques faites en Hollande (La Haye 1815 en - veel verbeterd
- 1827), twee werken, die van zijne kennis ook op dit gebied een zeer gunstig
getuigenis afleggen. In den loop der jaren heeft Kraijenhoff een groot aantal
waterpassingen verricht, en al zijn daarin later vrij groote fouten gevonden, het is
verbazend, dat hij bij zijn omvangrijken arbeid in het belang der defensie ook dit
werk tot een goed einde heeft kunnen brengen.
Zijne moeilijkste jaren zijn wel die van 1809 en 1810 geweest, toen, terwijl hij de
betrekking van minister van oorlog vervulde, de landing der Engelschen in Zeeland
plaats had, daarna de maarschalk Oudinot, tijdens het verblijf van koning Lodewijk
te Parijs, met een fransche troepenmacht steeds meer grondgebied en ves-
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tingen van het rijk bezette, waartegen men zich niet gewapenderhand mocht
verweren, en eindelijk bij het ministerie de vraag te berde kwam, of Amsterdam al
dan niet tegen de Franschen zou worden verdedigd. Kraijenhoff was in het geheim
steeds voortgegaan met alles voor die verdediging voor te bereiden. Toen Napoleon
hiervan kennis kreeg, werd zijn broeder gedrongen van Parijs uit zijn minister van
oorlog te ontslaan.
Na de inlijving van ons land ging Kraijenhoff - hoewel aanvankelijk daartoe niet
gezind - in franschen dienst over. Hij werd tot brigade-generaal en
inspecteur-generaal bij de fransche genie aangesteld, in 1811 naar Parijs ontboden,
om zitting te nemen in het comité der fortificatiën, en tot ridder van het legioen van
eer benoemd. Tot Mei 1812 bleef hij te Parijs.
19 Nov. 1813, twee dagen nadat den Haag zich voor Oranje verklaard had, diende
Kraijenhoff uit eigen beweging schriftelijk zijn ontslag uit zijne rijksbetrekkingen aan
den Keizer in, en den 24en d.a.v. nam hij op verzoek van commissarissen-generaal
van het Algemeen bestuur te 's Gravenhage het militair bevel over Amsterdam op
zich, waarna hij zijn grooten steun verleende aan de omwenteling. Door koning
Willem I werd hij met eerbewijzen overladen. Achtereenvolgens werd hij in 1814
benoemd tot luitenant-generaal, inspecteur-generaal der fortificatiën, van het korps
ingenieurs, mineurs en sappeurs en van de pontonniers; de voortdurende titel van
‘gouverneur van Amsterdam’ werd hem verleend. In 1815 werd hij met den titel van
baron in den nederlandschen adelstand verheven en in 1818 vereerd met het
grootkruis der Militaire Willemsorde.
Een tweetal uiterst merkwaardige werken van Kraijenhoff's hand, waaruit bleek,
welke hooge opvatting hij van de taak van den ingenieur had, werden in 1822 en
1823 uitgegeven: Proeve van een ontwerp tot sluiting van de rivier den Neder-Rhyn
en Leck (Nijmegen 1822) en Proeve van een ontwerp tot scheiding der rivieren de
Whaal en de Boven-Maas (Nijmegen 1823). Van het eerste was het denkbeeld
reeds door M. Beijerinck aangegeven; het is niet uitgevoerd doordat de toestanden
sedert, vooral door de verbetering der rivieren en de verzwaring en verhooging der
dijken, minder gevaar opleveren; het tweede is nagenoeg volgens zijn ontwerp van
1883 tot 1904 uitgevoerd.
Een smartelijk einde moest helaas! zijn schitterende en eervolle loopbaan
besluiten. In 1824 kwamen knoeierijen aan het licht door eenige officieren der genie
gepleegd bij den bouw van vestingen in de Zuidelijke Nederlanden, en men meende
den inspeoteur-generaal daarin te moeten betrekken. Tijdens het onderzoek van
die zaak werd hij in 1825 door den koning naar Curaçao gezonden, waartoe hij zich
het vorige jaar zelf had aangeboden, toen hem advies was gevraagd over de
versterking van dit eiland. Teruggekeerd werd hij 10 Mei 1826 voor het hoog militair
gerechtshof gedagvaard, en eenige maanden later in zijne betrekking geschorst en
ter beschikking van het departement van oorlog gesteld. Het gerechtelijk onderzoek
eindigde 28 April 1830 met volkomen vrijspraak.
De laatste jaren van zijn werkzaam leven bracht Kraijenhoff door met het schrijven
en uitgeven van nog eenige krijgskundige werken, met het houden van voorlezingen
over de natuuren sterrekunde en met studiën van verschillenden aard. Hij werd
begraven te Nijmegen in het, op last des konings, in 1824 naar hem genoemde
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fort; in het jaar na zijn dood deed koning Willem I een eenvoudig gedenkteeken op
zijn graf plaatsen. Op zijn grafzerk staan de ware woorden: ‘een man van
standvastigheid, beleid en heldenmoed, van ware Bataafsche trouw, mannelijke
ervarenheid en eindeloozen arbeid, die door eigene verdiensten tot de hoogste
militaire en staatswaardigheden opgeklommen, zich een roemrijken naam heeft
verworven, boven alle wangunst verheven’.
Hij is op verschillende leeftijden zoowel door de graveerstift (o.a. door C. Josi,
1799 en door F. Schluymer) als in steendruk (o.a. door J.H. Hoffmeister) afgebeeld.
Het fraaist is wel het kleine physionotrace-portretje door Quenedey, 1812.
Uit zijn huwelijk met J o h a n n a G e e r t r u i d e v a n d e r P l a a t liet hij twee
zonen na; baron C o r n e l i s J o h a n n e s , geb. te Amsterdam 21 Dec. 1788, gest,
te Nieuw-Lekkerland 21 Juni 1865, die bij de genie in dienst getreden, dit dienstvak
verliet, in 1809 door koning Lodewijk werd aangesteld als 1e luit. bij de cavalerie
en bij gelegenheid dat keizer Napoleon te Utrecht eene revue hield, werd bevorderd
tot ritmeester bij het 12e regiment kurassiers, doch later als majoor den militairen
dienst heeft verlaten; hij huwde 11 Aug. 1819 te Leiden met S o p h i a H e r m i n a
M a g d a l e n a R o m ; en jhr. J o h a n geb. 29 Oct. 1790 te Amsterdam, en aldaar
gest. 12 Juni 1876, die in 1859 als generaal-majoor der genie werd gepensionneerd
en schrijver was van eene Verhandeling over de eerste versterkingsmanier van
Coehoorn ('s Gravenh., 1823); hij huwde 22 Juli 1818 met A m e l i a M a r i a
R ü h l e . Beide zonen hebben in 1812 den veldtocht naar Rusland medegemaakt.
Behalve de reeds genoemde werken zijn van hem afkomstig: Proef eener
Elektrische Natuurkunde, gevolgd naar het Fransch van den Abt J a c q u e t (Utrecht
1783); Choro- Topographische Kaart der noordelijke provinciën van het Koningrijk
der Nederlanden, uitgegeven aan het topographisch bureau van dezen staat;
geodesische en astronomische waarnemingen van den Luitenant-Generaal
K r a i j e n h o f f , verbeterd en vermeerderd met de nieuwe steenwegen,
arrondissementen en kantons, op de schaal van 1/115,200 (10 bladen in plano in
3 kokers, 's Grav. 1829); Instructie bij het doen van militaire verkenningen ('s
Gravenh. 1815); Voorschriften wegens het plaatsen van bliksemafleiders aan 's
Rijks gebouwen ('s Gravenh. 1823); De Luitenant-Generaal Baron Kraijenhoff voor
het Hoog Militair Geregtshof beschreven en vrijgesproken (Nijmegen 1830); Bijdragen
tot de vaderlandsche geschiedenis van de belangryke jaren 1808 en 1809 (Nijmegen
1831); Geschiedkundige beschouwingen van den oorlog op het grondgebied der
Bataafsche Republiek in 1799 (Nijmegen 1832); Extract uit het verbaal van den
Inspecteur Generaal der fortificatiën, betreffende de dienst van het Korps Ingenieurs,
gedurende het tijdvak van 1814 tot 1827 (Nijmegen 1840).
Zijne nagelaten papieren zijn gedeponeerd in het rijks-archief te 's Gravenhage.
Het hs. zijner Geodetische en astronomische operatiën van 1802-1811 in Holland
o

schonk hij aan de univ. bibliotheek te Leiden (zie G e e l 's Catalogus n . 706).
Zie over hem: H.W. T y d e m a n , Eigene levensschets van wijlen den luit.-gen.
baron Kraijenhoff in Rec. o.d. Rec. 1841, II, 45; Levensbijzonderheden van den
luit.-gen. baron C.R.T. K r a i j e n h o f f , door hem zelven op schrift gesteld en in het
licht gegeven door H.W. T y d e m a n (Nijmegen
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1844); B o s s c h a , Ned. Heldend. te land (Leeuw. 1845) III, 109, 115, 123, 150,
211; Konst- en Letterb. 1840, II, 355, 372; Gallerie historique des contemporains
(1819) VI, 56; Biogr. album van portretten en facsimilés; E e n o u d ' S o l d a a t
(T.J. S t i e l t j e s ) De Nederlandsche hoofdrivieren en de plannen tot hunne
verbetering (Nijmegen 1850) 1e stuk 102 v.v.; T.J. S t i e l t j e s , Iets over
onderwaterzettingen en meer bepaaldelijk over die der Grebbelinie ('s Grav. 1865)
4, 25, 26; De Nieuwe (militaire) Spectator 1851, 193-204; J.H. K r o m h o u t , De
stelling van Amsterdam (Amst. 1871) Inleiding, 14, 85; W.E. v a n D a m v a n
I s s e l t , De stelling van Amsterdam (Haarlem 1905) 10-16, 37, 40, 64, 81, 109,
110, 162; W. B a d o n G h y b e n , Een oude strijd in De Militaire Gids 1883, 140-143,
177-181, 183, 197, 236; H.T. C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken I, II, IV, VI reg. in
voce Kraijenhoff; T h e o d . J o r i s s e n , De patriotten te Amsterdam in 1794 (Amst.
1875) en De ondergang van het koninkrijk Holland (Rotterdam 1870); R. K r u l ,
C.R.Th. Kraijenhoff in Tijdspiegel 1894, I, 454; Herinneringen van Mr. M a u r i t s
C o r n e l i s v a n H a l l 1787-1815 (Amst. 1867, niet in den handel) 12, 82, 95;
P.H. C r a a n d i j k , Generaal Kraijenhoff in Eigen Haard 1888, 8, 22, 31, 49, G.J.W.
K o o l e m a n s B e i j n e n , Krijgsgeschiedkundige studie over de verdediging der
Bataafsche republiek in 1799, in De Militaire Spectator 1892, 70-78, 131-148; Brieven
en gedenkschriften van G.K. v a n H o g e n d o r p ('s Grav. 1866-1903) IV 213, V,
158, VII, 58; J.C.C. T o n n e t , De landing in Zeeland in 1809 in verschillende
afleveringen van De Militaire Spectator 1909 en 1910; W ü p p e r m a n n , Vóór
honderd jaren in Eigen Haard afl. 7 Aug. 1909 en volgende afleveringen en
jaargangen, en voorts bijna alle werken en verhandelingen van eenige beteekenis
over de landing der Engelschen en Russen in 1799 (opgave hiervan in De Militaire
Spectator 1891, 31-38), over de regeering van Lodewijk Napoleon (R ö e l l ,
W i c h e r s , Documents historiques), over de versterkingen, over de rivierverbetering
en over de cartographie in ons land.
Koolemans Beijnen

[Kreenen, Dr. Jan Jacob]
KREENEN (Dr. Jan Jacob), een der meest verdienstelijke schoolautoriteiten in ons
land, 17 Sept. 1813 te Rheden geb. en 5 Juli 1891 te 's Gravenhage overl. Hij
studeerde te Utrecht in de letteren, promoveerde in 1837 op een Specimen lit. in
Cohortis sacrae apud Thebanos historiam, was achtereenvolgens conrector aan 't
gymnasium te Doesburg en rector van dat te Harderwijk en te Nijmegen, in welke
laatste stad hij sedert 1853 tevens schoolopziener in het 6de district van Gelderland
was. In 1863 werd K. tot inspecteur van 't lager onderwijs in de prov. Overijsel
benoemd, wat hij bleef tot 1880, toen hij na wijziging van 't rijks schooltoezicht, tot
inspecteur in de 3de inspectie (de prov. Groningen, Friesland, Drente en Overijsel)
werd aangesteld. In 1890 gepensionneerd, vestigde hij zich, na 50 jaar bij 't onderwijs
werkzaam te zijn geweest, metterwoon te 's Gravenhage, waar hij reeds het volgend
jaar overleed. Zijn werkzaamheid op 't gebied van het onderwijs werd langen tijd op
hoogen prijs gesteld. Van 's mans geschriften noemen wij: Geschiedenis van den
30-jar. oorlog, vertaald uit het Duitsch van J. S p o r s c h i l l (1846); K r e e n e n e n
J.J. v a n d e r K l o e s , Grieksch Leesboek voor eerstbeginnenden (3de dr. 1871);
K r e e n e n - J u r r i u s , Grondbeginselen der Vergelijkende Aardrijks-
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kunde, naar het Duitsch van W. P ü t z (3de dr. 1875) en D a v i d P a g e 's Leiddraad
tot de kennis der Natuurkundige aardrijksk. (2de dr. bew. door E. Z u i d e m a , 1877).
Verder gaf hij uit: Wet tot regeling van 't Middelb. Onderwijs (1864) en, in vereeniging
met J.H.G. B o i s s e v a i n , De Schoolwet, opgehelderd door een aanteekening
(1861).
Zuidema

[Krelage, Jacob Heinrich]
KRELAGE (Jacob Heinrich), beroemd tuinbouwkundige en bevorderaar van de
bloembollencultuur, 1 Nov. 1824 te Frankfort a.M. geb. (de ouders, toen reeds vele
jaren in Haarlem gevestigd, hielden daar tijdelijk verblijf) en 1 Dec. 1901 te Haarlem
gest. Zijn vader, E r n s t H e i n r i c h K r e l a g e , was in 1804 op 18-jarigen leeftijd
uit Duitschland naar Holland overgekomen, waar hij na verloop van eenige jaren te
Haarlem de handelsfirma stichtte, die nog altijd naar hem genoemd wordt en waarin
de zoon in 1850, vijf jaar vóór 's vaders dood, als deelgenoot werd opgenomen. Na
zijn eerste onderwijs op de school van Scholten te Haarlem ontvangen te hebben,
studeerde de jonge K. eenige jaren te Frankfort a.M. in natuuren plantkunde, talen
enz. en begon in 1844, op 20-jarigen leeftijd zijn handelsreizen naar Engeland,
Frankrijk, België en Duitschland, die sedert een reeks van jaren door hem persoonlijk
werden voortgezet. Weldra was de roem van het haarlemsche handelshuis zoozeer
gevestigd, dat zelfs buitenlandsche vorsten Krelage's ‘Bloemhof’ aan den Kleinen
Houtweg in de Spaarnestad met een bezoek vereerden. ‘Le roi du pays des Tulipes’,
de koning van het tulpenland, werd K. soms genoemd. Toegerust met een
buitengewone kennis van zijn vak, was hij heel zijn leven met den grootsten ijver
werkzaam aan de bevordering der belangen van den tuinbouw en de
bloembollencultuur. Vooral de veredeling van tulpen en hyacinten stelde hij zich ten
doel, getuige zijn inrichting van een ‘wintertuin’, zijn expositie van zoogenaamde
‘pronkbedden’ en zijn bloemententoonstellingen in den Haarlemmer Hout, die
altegader den naam der firma in het binnen- en buitenland voortdurend grooter
maakten. In 1872 werd door Krelage, in vereeniging met anderen, de Nederl.
Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde opgericht, waarvan hij de eerste
voorzitter en zijn leven lang de voornaamste bestuurder was. Ook in de Vereeniging
voor bloembollencultuur ging de bezielende kracht van hèm uit. Al wat met de
veredeling van bol- en knolgewassen in verband stond genoot zijn ondersteuning.
In 1885 viel aan Krelage de eer te beurt, dat hij uitgenoodigd werd om bij afwezigheid
van den voorzitter het eerste Internationale Tuinbouwcongres te presideeren. Van
1872-1887 was hij lid v.d. gemeenteraad te Haarlem.
Krelage is tweemaal getrouwd geweest: eerst, in 1850, met C h r i s t i a n e
H e n r i e t t e P l i t t , en in 1870 met A l b e r t i n e D i n a W i l h e l m i n a
S c h n e i t h e r , die hem twee jaar later een zoon schonk, aan wien de leiding der
firma eens zou worden toevertrouwd. Tal van onderscheidingen vielen den
buitengewonen man ten deel, zoowel van vorsten in het binnen- en buitenland als
van maatschappijen en vereenigingen. Een opsomming ervan vindt men in het
eerste der onderstaande levensberichten, dat ook een volledig overzicht geeft van
de vele geschriften door K. in verschillende tijdschriften geplaatst. De voornaamste
dier tijdschriften zijn: het Maandblad voor Tuinbouw, Neerlands Plantentuin, de
Tuinbouwcourant, Flora en Pomona, de Nederl. Tuinbouwgids, het Weekbl. voor
Bloembollencultuur, Sempervirens,
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Sieboldia, Flore des jardins des Pays-Bas, Gardeners Chronicle, Garten- und
Blumenzeitung, de Navorscher en nog vele andere meer. Buitengewoon groot en
beroemd tot in 't buitenland was en is de horticulaire bibliotheek der firma E.H.
Krelage.
Zijn door H.J. Haverman geteekend portret is in hout gesneden uitgegeven.
Zie: Levensber. Letterk. 1902, 77; Holl. Revue 1897, 719; Woord en Beeld 1896,
346.
Zuidema

[Krom, Mr. Cornelius Catharinus Nicolaas]
KROM (Mr. Cornelius Catharinus Nicolaas), geb. te Biervliet 9 Juli 1855, zoon van
N.J. Krom en Wilhelmina Adriana Vogel (kol. 728), overl. te 's Hertogenbosch 28
Nov. 1885. Na opleiding aan de gymnasia te Middelburg en Nijmegen studeerde
hij te Leiden, waar hij 30 Oct. 1878 promoveerde op een dissertatie Het oudNederlandsch erfhuisrecht (Nijm. 1878), die ook in het buitenland de aandacht trok.
Hij vestigde zich als advocaat te Leiden en was sedert 13 Febr. 1879 ook leeraar
in de staathuishoudkunde aan de H.B.S. 1 Maart 1880 trad hij op als rijksarchivaris
in Noord-Brabant; daarnaast was hij in verschillende functiën werkzaam. Hij
publiceerde verschillende bijdragen tot de kennis van het oude vaderlandsche recht,
in het bijzonder van Noord-Brabant, benevens eenige ambtelijke inventarissen en
verslagen. Zijn uitgave van De Stadrechten van Nijmegen (Werken der Vereeniging
tot uitgave van de bronnen van het oude vaderlandsche recht, Eerste Reeks XI) is
voltooid door M.S. P o l s . Hij was 1882 gehuwd met M a r i e H e r d e r s c h e ê .
Zie: R. M a c a l e s t e r L o u p in Levensb. Letterk. 1886, 278 vlg.
Brugmans

[Krom, Hermanus Johannes]
KROM (Hermanus Johannes), bekend godgeleerde, 12 Dec. 1738 te 's Gravenhage
geb. en 24 Dec. 1804 te Middelburg overl. Hij studeerde te Leiden en was
achtereenvolgens predikant te Linschoten (1761), Sliedrecht (1762), Tiel (1763) en
Middelburg (1771). Toen hij drie jaar na zijn bevestiging in laatstgenoemde stad
voor Utrecht bedankte, benoemde de stadsregeering hem (Oct. 1774) tot hoogleeraar
in de kerk. gesch. en in 1787 tot hoogl. in de godgeleerdheid. Als predikant volgde
hij de voetiaansche richting, was echter zeer verdraagzaam jegens
andersdenkenden, zoowel in de politiek als in het godsdienstige. In 1797 was hij
een der oprichters van het Ned. Zendelinggenootsch. te Rotterdam. Krom is
tweemaal gehuwd geweest: eerst met A n n a E b b e n h o r s t , later met A n n a
v a n d e r D o e s , wed. van den in 1797 overl. predikant J a c . C r e m e r .
Van Krom's vele geschriften vermelden wij: de Vera et imaginaria Ecclesiae
Christianae prosperitate, praecipue ex historia ecclesiastica spectata, oratie waarmee
hij in 1774 het hoogleeraarschap in de kerk. gesch. aanvaardde; Diatribe de authentia
dialogi Just. Martyris cum Tryphone Judaeo (1778); Oratio funebris in obitum Jac.
Willemsen (1780); Observationes ad quaedum sacri codicis loca e moribus
Sabaeorum et Galilaeorum derivatae (1784); Godgeleerde uitlegkunde en wijsgeerige
verhandelingen (1796, 2 dln.); Over de waarde der Horoscoopkunst (1796). Verder
gaf hij een Kort ontwerp van beschrijving van het Planetarium in het museum te
Middelburg (1791), een Betoog dat de beoefening der Natuur- en sterrekunde niet
strijdig is met de erkenning der Christelijke openbaring (1793) en beantwoordde hij
een prijsvraag, in 1781 door het Zeeuwsch Genootsch. v. Wetensch. uitgeschreven:
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Zijn portret is gegraveerd door M. d'Sallieth en in 1794 door G. Kockers.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I, 570; P.K. G ö r l i t z , Geschiedk.
overzicht van het lager onderwijs (1849); J. V e r s l u y s , Gesch. van de Opvoeding
en het Onderwijs III, 274 (1879) en L a m b r e c h t s e n in Nieuwe Verhandelingen
van het Zeeuwsch Gen. III.
Zuidema

[Krom, Johannes Hermanus]
KROM (Johannes Hermanus), zoon van den voorgaande, 8 Mrt. 1768 te Tiel geb.
en 23 Dec. 1827 te Gouda overl., was achtereenvolgens predikant te Ochten (1790),
Noordeloos (1792), Poortvliet (1793), Loenen a.d. Vecht (1797) en Gouda (1799).
Hij was lid van verschillende kerkelijke besturen en schreef o.a.: Johannes de
Dooper, een leesboek voor den tegenwoordigen tijd (3 st. 1804); Drie leerredenen
(1815); Ernst en luim, of brieven van een vriendin over de theorie der geestenkunde
van J.H. J u n g , gezegd S t i l l i n g (1816) en Henriette Stolp, eene geschiedenis
ter bevordering van godsdienstige kennis en zedelijkheid (1827). Met B. v a n
W i l l i s gaf hij een Verzameling van bijdragen ter bevordering van bijbelsche
uitlegkunde en beoefenend Christendom (1827, 2 st.).
Zie: v a n A l p h e n , Naaml. v. predikanten; G l a s i u s , Godgel. Nederl. in voce;
Konst- en Letterb. 1828, I, 1 en 66; Synod. Handel. voor 1820, 44, 80, 86, 88; 1822,
41, 49, 52, 72, 81 en 104.
Van zijn portret bestaat een anonieme steendruk.
Zuidema

[Krom, Nicolaas Johannes]
KROM (Nicolaas Johannes), zoon van den voorg., 16 Nov. 1827 te Gouda geb. en
12 Sept. 1908 als emeritus overl., werd in 1845 student te Leiden en in 1852
predikant te Biervliet, in 1876 pred. te 's Heer Hendrikskinderen bij Goes, in 1880
te Hilvarenbeek en in 1886 te Vechel in Noord-Brab. Hij beoefende inzonderheid
de semietische talen, zoodat hij een der weinige predikanten was, die in aanmerking
konden komen voor de Synodale Commissie tot een verbeterde vertaling van het
Oude Testament. Hij schreef: Kan het ontstaan der Christelijke kerk niet worden
verklaard zonder het geloof der discipelen aan de opstanding van Jezus? (1862);
Wie zijn de ἅπαντες van Hand. II, 1 in Godgel. Bijdr. 1863; Het geloof der discipelen
aan de opstanding van Jezus in Godgel. Bijdr. 1863, alsmede verschill.
boekbeoordeelingen in genoemd tijdschr., jaarg. 1864 en 66. Voorts vindt men
opstellen van zijne hand in Jaarboekje voor Nederl. vrijmetselaren (1872 e.v.).
o

Krom was gehuwd 1 . met W i l h e l m i n a A d r i a n a V o g e l , uit Oudenbosch
o

(in 1874 overl.), 2 . met mej. W i j n m a l e n uit IJzendijke.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I, 570.
Zuidema

[Kronenberg, Hendrik Gerhard]
KRONENBERG (Hendrik Gerhard), zoon van H e n d r i k K r o n e n b e r g , procureur
te Dalfsen en van A l e y d a M a r i a D u l l , geb. te Dalfsen 10 Mei 1781, overI. te
Deventer 7 Aug. 1819, studeerde eerst aan het deventer athenaeum, daarna aan
de hoogeschool te Leiden, alwaar hij in 1802 tot doctor in de rechtswetenschap
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promoveerde. Hij vestigde zich als advocaat te Deventer, waar hij later tevens notaris
werd en huwde aldaar 23 April 1809 H e s t e r G e e r t r u i d B u d d e , geb. te
Deventer 28 Nov. 1786, overl. aldaar 15 Febr. 1879, dochter van H e n r i c en van
G e z i n a M a r g a r e t h a G r i m m . In zijn vrijen tijd beoefende hij de dichtkunst,
als vrucht waarvan een dichtbundeltje Mijne uitspanning getiteld het licht zag
(Amsterdam 1808). Eenige na zijn dood gepubliceerde gedichten zijn te vinden in
den Overijsselschen Almanak van 1837.
H Kronenberg
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[Kronenberg, Willem Frederik]
KRONENBERG (Willem Frederik) werd 17 Nov. 1816 te Deventer geboren uit het
huwelijk van R e i n i e r K r o n e n b e r g en van E l e c h i j n M e e s , aldaar ongehuwd
overl. 27 Aug. 1892. Toen na het overlijden van den bekwamen J.W. Birnie in Mrt.
van het jaar 1848 de Deventer Tapijtfabriek in eene naamlooze vennootschap
omgezet was, werd W.F. Kronenberg tot directeur benoemd. In de 44 jaren, die hij
aan het hoofd van de fabriek gestaan heeft, is onder zijn krachtige leiding de fabriek
tot grooten bloei gekomen en het fabrikaat tot de tegenwoordige hoogte opgevoerd.
Zie: Bijvoegsel Deventer Courant van 27 Aug. 1897 en M.E. H o u c k , Gids voor
Deventer en omstreken (Dev. 1901) 299.
H. Kronenberg

[Kroon, Joan Harmen]
KROON (Joan Harmen), inspecteur van 't lager onderwijs in de prov. Gelderland,
14 Dec. 1804 te Deventer geb. en 29 Oct. 1881 te Zutphen overl. Zijn ouders waren
T h o m a s K r o o n , apotheker te Deventer, en W i b b e g i e n A l e i d a
P i e t e r m a n . Aanvankelijk tot opvolger in zijns vaders zaak bestemd, volgde hij
later zijn lust voor letterkundige studiën, bezocht de lessen van het athenaeum zijner
geboorteplaats en werd reeds op zijn 20ste jaar met goud bekroond voor zijn
antwoord op een te Leiden uitgeschreven letterkundige prijsvraag: G a b r i e l i s
F a ë r n i , I t a l i , Fabulae centum c. annot. (1826). In 1826 ging hij naar de
hoogeschool te Utrecht, om zijn candidaats-examen in de letteren af te leggen, en
twee jaar later werd hij tot leeraar aan 't gymnasium te Zutphen benoemd, voor de
vakken mathesis, geschiedenis en aardrijkskunde. In 1830 oefende hij zich als
sergeant bij een der bataljons van de geldersche schutterij in den wapenhandel,
nam in Aug. van 't volgend jaar deel aan den Tiendaagschen veldtocht en promov.
11 Aug. 1840 op een Diss. qua continetur Annotatio in Hannonis Periplum (Zutph.
1840). Kroon was een degelijk docent; hij beoefende als literator niet alleen de oude
en nieuwe letteren, maar ook de wis- en natuurkunde, en was bij zijn collega's zeer
gezien. Reeds in 1847 schoolopziener in 't vierde district der prov. Gelderland
geworden, werd hij in 57, toen er na de nieuwe wet op 't lager onderwijs van 1857
provinciale inspecteurs moesten worden aangesteld, als zoodanig voor Gelderland
benoemd. Hij legde toen zijn ambt van leeraar neer en leefde nu nog 22 jaren lang
uitsluitend voor deze nieuwe betrekking, waarin hij zich niet minder verdienstelijk
heeft gemaakt. Als curator van 't zutphensch gymnasium bleef hij ook nog in zijn
later leven de belangen van zijn voormalige school behartigen. Als inspecteur van
't lager onderwijs voor Gelderland heeft Kroon het zijne bijgedragen tot de oprichting
der Kweekschool voor onderwijzeressen te Arnhem (1860); tevens was hij als
zoodanig een van de regenten der Koningsschool te Apeldoorn. In 1880, op
76-jarigen leeftijd, nam hij ontslag uit zijn betrekkingen en overl. het volgend jaar te
Zutphen. Zijne vrouw, M a g d a l e n a C a t h a r i n a v a n S l o o t e n , en zijn beide
zoons, T h o m a s , gewezen geneesheer aan 't krankzinnigengesticht te Delft, en
Tammo, die volgt, waren hem reeds in den dood voorgegaan.
Zie: Levensber. Letterk. 1882, 43.
Zuidema

[Kroon, Tammo Tammerus]
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KROON (Tammo Tammerus), jongste zoon van den voorgaande, 31 Jan. 1841 te
Zutphen geb. en overl. ald. 14 Dec. 1878. Na in zijn geboorteplaats het gymn. te
hebben afgeloopen, werd hij in 1858 student in de letteren te Leiden. Hij promov.
28 Mei 1864 op een: Spec. litt. exhibens Quaestiones Catullianas, met welk
onderwerp hij als
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student reeds de gouden medaille had behaald voor zijn antwoord op een door de
gron. faculteit uitgeschreven prijsvraag. Reeds vóór zijn promotie was Kroon
benoemd tot leeraar aan 't gymnasium te Haarlem, vanwaar hij in 1865 naar Arnhem
vertrok, als conrector aan 't gymn. ald. In 1876 werd hij door ziekte genoodzaakt
zijn ontslag te vragen, vertoefde tot herstel van gezondheid eenige maanden te
Wiesbaden en werd in 1878 te Zutphen tijdelijk met de waarneming belast der lessen
van den overleden rector Matthes. Weldra tot vast leeraar in de oude talen en het
Nederlandsch aangesteld aan hetzelfde gymnasium, waar hij zijn opleiding had
genoten, maakte de dood aan zijn nog zooveel belovend leven een einde. Hij was
gehuwd met A.W. S t a r N u m a n , doch liet geen kinderen na; zijne weduwe huwde
later met den amsterdamschen predikant Posthumus Meyes. Van Kroon's geschriften
noemen wij: Hoe hebben de oude Grieken en Romeinen in den oorlog hunne zieken
en gekwetsten verpleegd? Naar het Duitsch van H. G ö l l (1870); Een staatsman
over de Opleiding der vrouwelijke jeugd, geplaatst in Onze Tijd van 1872 en
Woordenboek der Grieksche en Romeinsche mythologie (1873; 3de dr. 1892).
Enkele brochures en opstellen in tijdschriften en couranten laten wij onvermeld.
Vooral in de Amsterdamsche Cour. van 1871-76 verschenen zeer belangrijke
opstellen van zijne hand over hooger-, lager- en middelb. onderwijs.
Zie: Levensber. Letterk. 1879, 229.
Zuidema

[Kruseman, Arie Cornelis]
KRUSEMAN (Arie Cornelis), verdienstelijk uitgever, geb. 11 Oct. 1818 te Haarlem
en overl. 15 Apr. 1894 ald.; jongste zoon van H e n d r i k D i r k K., apotheker, en
M a r i a M o o y . In 1834 kwam hij in de leer bij de Erven Bohn te Haarlem, om
opgeleid te worden in den boekhandel, waarin hij zich verder bekwaamde bij J.D.
Sybrandi te Amsterdam, M. Westerman & Zoon, mede ald., en bij K. Führi in den
Haag. 1 Mei 1840 vestigde hij zich met een eigen boekwinkel in zijn geboorteplaats
aan het Spaarne. Op zeer bescheiden voet begonnen, breidde de zaak zich al
spoedig uit, zoodat er een binderij en drukkerij aan kon worden toegevoegd. In 1857
werd de debietzaak van de hand gedaan en trad Kruseman uitsluitend als uitgever
op; de eerste jaren alleen, sedert 1874 in vereeniging met Dr. H.D. T j e e n k
W i l l i n k , zoon van den zwolschen boekh.-uitgever W.E.J. T j . W i l l i n k en tot
nog toe doopsgezind predikant te Vlissingen. Na een viertal jaren met dezen
geassocieerd geweest te zijn, onttrok K. zich aan het uitgeversbedrijf, om voortaan
zich geheel te wijden aan de studie der geschiedenis van het vak, dat hem zoo na
aan 't harte lag en waaraan hij nu een 40 jaren van zijn leven had besteed. Het
resultaat van dat volijverig onderzoek heeft K. neergelegd in een drietal werken:
Bouwstoffen voor de geschiedenis van den Nederl. boekhandel gedurende de halve
eeuw 1830-1880 (1887-88); De Fransche wetten op de Hollandsche drukpers,
1806-1814 (1889) en Aanteekeningen betreffende den boekhandel van
Noord-Nederland in de 17de en 18de eeuw (1893), waarvan vooral het eerste
geroemd wordt als een standaardwerk van blijvende waarde. In die Bouwstoffen,
door hem uitgegeven ten voordeele van het Ondersteuningsfonds voor den
Boekhandel, vindt men tevens een 60 à 70 tal schetsen en beschrijvingen ‘Persoonlijke waardeeringen’ noemt de schrijver ze - waarin in korte doch sprekende
trekken het leven en bedrijf der nederl. boekhandelaars van 1830-80 wordt
weergegeven: wij noemen die van K. F ü h r i , P.F. B o h n , D.A. T h i e m e , F r e d .
M u l l e r en M a r t .
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N i j h o f f . Ook andere geschriften zagen van Kruseman het licht: brochures over
teekenonderwijs, kunstnijverheidsopleiding, letterkundige opstellen enz.; verder
levensberichten van zijn collega's J o h . E n s c h e d é (in 't Adresboek voor den
Ned. Boekhandel 1867), P.F. B o h n (ibid. 1873), F r e d . M u l l e r (in Levensb.
Letterk. 1881; ook afzonderlijk uitgegeven) en van A. V r o l i j k , den voorzitter v.d.
Nederl. Maatsch. ter bevordering v. Nijverheid (in Eigen Haard 1877).
Wat de uitgaven van K. betreft, het is niet mogelijk hiervan in een kort bestek een
overzicht te geven. In de 38 jaren zijner vestiging (1840-78) zagen circa 700 grootere
en kleinere werken eerst bij hem en sedert 1874 bij K r u s e m a n - T j e e n k
W i l l i n k het licht. Als tijdschriften noemen wij: Christelijk Album, Aglaja,
Familie-Magazijn, Oude tijd, Album der Natuur, de Aarde en hare volken,
Wetenschappelijke Bladen, Vragen des tijds, Eigen Haard en Mannen van
beteekenis. Als standaardwerken de Bibliotheek van buitenlandsche klassieken (53
dln.), de Natuurlijke historie van Nederland (17 dln., bewerkt door H e r k l o t s ,
K r e c k e ,L u b a c h ,O u d e m a n s ,S c h l e g e l ,S n e l l e n v a n V o l l e n h o v e n ,
S t a r i n g e.a.); Ons Voorgeslacht van H o f d i j k (6 dln.); de Kompleete dichtwerken
van B i l d e r d i j k ; de Dichtwerken van d a C o s t a ; de Geschiedenis van het Nederl.
Zeewezen door d e J o n g e ; de Voornaamste godsdiensten (12 dln. door K u e n e n ,
K e r n ,D o z y ,T i e l e ,M e y b o o m ,P i e r s o n enR a u w e n h o f f ).Verderzouden
hieraan kunnen worden toegevoegd: B o s b o o m - T o u s s a i n t 's Historische
novellen en de Bijbelsche en Historische vrouwen van diezelfde schrijfster;
S c h o t e l 's Oud-Hollandsch huisgezin, diens Maatschappelijk leven onzer vaderen
in de 17de eeuw, zijn Openbare eeredienst der Ned. Herv. kerk in de 16de, 17de
en 18de eeuw, zijn Vaderlandsche volksboekjes en volkssprookjes uit vroeger
eeuwen en zijn Academie te Leiden in de 16de, 17de en 18de eeuw; B u s k e n
H u e t 's Brieven over den Bijbel; D o z y 's Israëlieten te Mekka; S t a r i n g 's
Gedichten; d e G é n e s t e t 's Leekedichtjens; de Christelijke volksalmanak; het
Schefferalbum; de Schilderschool; Kennis en kunst; de Verspreide en nagelaten
werken van P o t g i e t e r ; voorts S c h l e g e l 's Vogels van Nederlandsch Indië;
Kosmos; de Natuurhistorische Bibliotheek, de Nederl. Almanak en nog zoovele
andere oorspronkelijke en vertaalde werken: B e e c h e r S t o w e 's Negerhut,
G e o r g e E l i o t 's Adam Bede, J e a n M a c é 's Geschiedenis van een hapje brood
enz.
Kruseman was in 1844 gehuwd met A n n a M a r i a G o t e l i n g V i n n i s , dochter
van een zeeofficier en achterkleindochter van den stichter van de Maatsch. tot Nut
v. 't Alg., J a n N i e u w e n h u i j z e n . Zij overleed in 1892, hem nalatende één zoon,
Dr. J. N i e u w e n h u i j z e n K r u s e m a n , die in 1910 als wethouder van Haarlem
overleden is. A.C. Kruseman zelf was ook met voorliefde aan de zaak van het ‘Nut’
werkzaam; jaren lang was hij bestuurslid en voorzitter van het departement Haarlem.
Ook in tal van andere betrekkingen werkte hij mee tot heil zijner medeburgers, zoo
als voorzitter van 't bestuur der Kweekschool voor onderwijzeressen, waarvan hij
een der oprichters was, als lid van 't hoofdbestuur der Nederl. Maatsch. ter
bevordering van Nijverheid enz. Inzonderheid verleende hij zijn steun aan al wat
met de kunstnijverheid in verband stond: het Museum in 't Paviljoen en
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de daaraan verbonden Teekenschool waren zelfs voor een goed deel zijn stichtingen.
In zijn uitgaven en geschriften doet hij zich kennen als een smaakvol letterkundige,
als keurig stijlist, als een man van uitgebreide kennis, vol liefde voor zijn vak en van
grooten ondernemingsgeest. Zoowel bij zijn uittreden uit den boekhandel als bij de
viering van zijn 70sten verjaardag werden hem door zijn vele vrienden veelvuldige
blijken van toegenegenheid en achting toegebracht. Men vereerde hem niet alleen
als den Nestor van den nederl. boekhandel, maar ook als een der beste
vertegenwoordigers hiervan. De door K. gestichte zaak wordt thans gedreven door
H.D. T j e e n k W i l l i n k e n Z o o n te Haarlem.
Zie: Levensber. Letterk. 1897, 48; J.W. E n s c h e d é , A.C. Kruseman (2 dln.
1899-1902 in de Bijdr. tot de gesch. v.d. Ned. Boekhandel). Voorts: Ned. Spect.
1894, 128; Eigen Haard 1894, 128 (met portr.); Nieuwsblad voor den Boekh. 1894,
172 en 178, en Tijdspiegel 1897, 1, 1.
Zuidema

[Kruseman, Hendrik Polman]
KRUSEMAN (Hendrik P o l m a n ), neef van den voorg., was rector van 't gymnasium
te Middelburg, waar hij 18 Apr. 1880 overl. Geb. te Haarlem, 15 Juni 1812, uit het
huwelijk van P h i l i p B e n j a m i n K r u s e m a n en J a c o b a M o o y , ontving hij
zijn opleiding voor de universiteit aan de latijnsche school ald. en werd in 1830 te
Leiden als student in de letteren ingeschreven. 27 Aug. 1834 promoveerde hij op
een diss.: Fragmenta Epicharmi. Reeds in Januari 1834 was hij tot praeceptor aan
het gymnasium te Middelburg benoemd, welke betrekking hij in 1836 verwisselde
met die van rector te Wageningen. 31 Oct. 1839 werd hij tot rector te Middelburg
benoemd, waar hij werkzaam bleef tot zijn dood. Kruseman werd algemeen geroemd
als een bekwaam en degelijk docent. Van 1858 tot 1871 was hij tevens
schoolopziener in het toenmalig 1ste district van de prov. Zeeland. Voorts was hij
van 1845 tot 62 secretaris en bibliothecaris van het Zeeuwsch Genootsch. der
Wetenschappen Hij was in 1836 gehuwd met S u z a n n a V e e n .
Zie: Middelb. Cour. v. 20 en 22 Apr. 1880; N a g t g l a s , Levensb. v. Zeeuwen
i.v.; V o e g l e r , Gesch. Middelb. gymn. II (1894) 497, 98, 511.
Zuidema

[Kruyff, Etienne de]
KRUYFF (Etienne d e ), geb. te Leiden 15 Dec. 1790, overl. te Brummen 27 Juli
1860, werd in 1807 cadet op de militaire school te Honselersdijk; reeds voor dat
deze school bij Kon. Besl. van 18 Oct. 1809 opgeheven werd, nl. met 1 Juli 1809,
kwam hij te 's Gravenhage, eindelijk werd hij, toen ook deze school bij keizerlijk
decreet van 16 Sept. 1810 met ingang van 31 Dec. d.a.v. werd opgeheven, nog van
20 Nov. 1811 tot 7 Mei 1813 leerling van de polytechnische school te Parijs. Hij
werd op laatstgenoemden datum bij de genie benoemd tot 2en luitenant en 9 Dec.
1814 tot 1en luitenant bij dat wapen bevorderd. In de jaren 1815 en 1816 was hij
leeraar in de genie-wetenschappen aan de artillerie- en genie school te Delft. Daar
hij er de voorkeur aan gaf bij den waterstaat te dienen, werd hij met ingang van 1
Jan. 1817 benoemd tot ingenieur der 1e klasse bij dat dienstvak, en te Maastricht
geplaatst. Hij diende daar als arrondissements-ingenieur onder den hoofdingenieur
E.A. de Ketelbuter te Luik, doch met 1 Juli 1822 werd Limburg (dat bestond uit de
twee tegenwoordige provinciën nederlandsch en belgisch Limburg) afgescheiden
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waarneming van den dienst van hoofdingenieur. Tegelijk werd de in-
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genieur 2e klasse B.H. Goudriaan belast met den aanleg van de Zuidwillemsvaart,
die voor een zeer groot deel door Limburg zou loopen. Met dat kanaal had de Kruyff
dus geene bemoeiing.
Met ingang van 1 Oct. 1829 werd hij, eveneens als fungeerend hoofdingenieur
(zoo luidde de titel officieel) naar 's Hertogenbosch verplaatst, alwaar hij, vooral na
den belgischen opstand, zeer vele bemoeiingen had, hoewel de uitvoering van
werken hier tijdelijk stilstond. Met 1 Apr. 1834 werd hij tot hoofdingenieur effectief
benoemd en, zoodra de vrede gesloten was, werd hij in Aug. 1839 ter vervanging
van A. Goekoop, die daarvoor eerst was aangewezen, lid der commissie voor de
grensregeling tusschen Nederland en België.
Met ingang van 1 Oct. 1842 werd de Kruyff overgeplaatst naar Haarlem en dus
belast met den zeer belangrijken dienst in Noord-Holland. Dezen heeft hij tot zijn
eervol ontslag op 1 Juli 1856 waargenomen.
Van 19 Febr. tot 17 Aug. 1843 was hij gedetacheerd bij de bovengenoemde
grensregeling, die in het bijzonder in het gedeelte van Limburg tusschen de
Noordbrabantsche grens en de Maas vele moeilijkheden met zich bracht.
Tijdens zijn dienst te Haarlem werd de Kruyff in verscheidene commissiën
benoemd, als: in 1852 door de gemeente Amsterdam tot het ontwerpen eener
doorgraving van Holland op zijn smalst; in 1854 door de gemeente Rotterdam tot
het doen van een onderzoek naar de oorzaken der verzakking van een kaaimuur
aan de Nieuwe Maas; in Febr. 1855 en Apr. 1856 door de minister van
binnenlandsche zaken en marine in commissiën over de dokwerken aan het
Nieuwediep. Van de laatste commissie was hij voorzitter, doch hij nam hieruit zijn
ontslag bij zijn pensioen.
De Kruyff huwde 22 Apr. 1817 te Breda M.C. v a n d e r P l a a t , die 27 Dec.
1839 overleed, en bij wie hij o.a. een zoon, J. de Kruyff (die volgt) had; 24 Mrt. 1841
hertr. hij jkvr. M.J.V.H. v o n R o s e n t h a l , die 2 Mei 1874 overl.
Ramaer

[Kruyff, Jan de]
KRUYFF (Jan d e ), geb. te Maastricht 19 Jan. 1819, overl. aldaar 11 Oct. 1900,
was de zoon van den voorgaande en M.C. van der Plaat. Hij werd in 1836 cadet
aan de Militaire Akademie te Breda en met ingang van 1 Oct. 1840 aspirantingenieur.
Hij werd te Maastricht geplaatst en had daar reeds vrij vroeg belangrijken arbeid te
verrichten, in het bijzonder den aanleg van den grooten weg tusschen Beek en
Roermond en tusschen Venlo en de geldersche grens. Met 1 Sept. 1842 werd hij
meer bepaald belast met de werken in het noordelijke der beide arrondissementen,
waarin Limburg toen verdeeld werd; echter werd zijne standplaats eerst met 1 Apr.
1847 naar Roermond overgebracht. Met 1 Jan. 1846 werd hij tot ingenieur benoemd,
en met 1 Apr. 1849 naar Breda en vandaar met 1 Oct. 1854 naar 's Hertogenbosch
verplaatst. Hier heeft hij zeer gewichtige werken zonder veel hulp uitgevoerd, in het
bijzonder van 1859 tot 1861 de werken aan den mond der Dieze bij Crevecoeur,
bestaande in eene schutsluis, wijd 12.50 M., eene uitwateringsluis en verschillende
andere werken. In 1860 werd door hem bij zeer hoogen waterstand de Beersche
Maas afgedamd; voor de gemeente Vechel voerde hij vrij groote werken uit, en voor
de provincie eene keersluis onder Rosmalen, in een woord, zijne werkzaamheid te
's Hertogenbosch is zeer groot geweest. Ook nam hij tijdens langdurige ziekten van
de hoofdingenieurs Rijsterborgh en van Diggelen herhaaldelijk hunnen dienst bij
den zijnen waar.
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begon zijne
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werkkracht te verminderen, zoodat, toen de hoofdingenieur in Noord-Brabant, van
Opstall, 13 Nov. 1877 overleed, en aan de Kruyff diens dienst bij den zijnen werd
opgedragen, zulks hem zeer zwaar viel, vooral daar deze waarneming zeer lang,
namelijk tot 15 Oct. 1878, duurde. Met ingang van 1 Oct. 1887 werd hij op verzoek
eervol ontslagen.
De Kruyff huwde 16 Feb. 1850 A.M. B r u i n i n g a , die 29 Juli 1890 overleed en
bij wie hij verscheidene kinderen had.
Ramaer

[Kuenen, Abraham]
KUENEN (Abraham), geb. 16 Sept. 1828 te Haarlem, overl. 10 Dec. 1891 te Leiden.
In zijne geboortestad bezocht hij na de lagere de latijnsche school, deed in 1846
staatsexamen en werd te Leiden als theol. stud. ingeschreven. In 1851 behaalde
hij den doctoralen graad met proefschrift over eene arabische vertaling van den
samaritaanschen Pentateuch. Vier maanden later werd hij benoemd tot beheerder
der oostersche handschriften uit het legaat Warner. In 1853 reeds aanvaardde hij
het buitengewoon, in 1855 het gewoon hoogleeraarsambt in de faculteit der
godgeleerdheid te Leiden. Hij doceerde als hoofdvak de geschiedenis van de boeken
des O.T. en den godsdienst van Israël; daarnevens de moraal en geruimen tijd de
Inleiding op en de tekstcritiek van het N.T. Als baanbreker op het gebied der
Oud-Testamentische studiën in het licht der historische critiek zal hij steeds worden
geëerd, al kwam de wetenschap sinds op sommige punten tot andere resultaten
dan de door hem verkregene. Geliefd leerling van Scholten en reeds jong diens
medewerker, werd hij naast dezen de leider der moderne richting in Nederland. Zijn
edele persoonlijkheid en gematigde opvattingen, zijn groote zachtzinnigheid gepaard
aan hoogen godsdienstzin en krachtige overtuiging, schonk hem grooten invloed
en hooge achting bij zijn medestanders zoowel als bij zijn tegenstanders. Zijn
standaardwerken op dat gebied zijn: Historisch-critisch onderzoek naar het ontstaan
en de verzameling van de boeken des O.T. (1861-1865; tweede geheel omgewerkte
uitgave 1887-1889, in het Engelsch, Fransch en Duitsch vertaald). De godsdienst
van Israël (1869); De profeten en de profetie onder Israël (1874). In tal van
tijdschriften zijn opstellen over O. T.ische onderwerpen te vinden, maar de naar
verstand en gemoed zeer veelzijdige man beperkte zich niet daartoe, gelijk uit de
lijst zijner werken blijkt.
In 1882 zag een vijftal voordrachten over Volksgodsdienst en Wereldgodsdienst
het licht, lezingen te Londen en Oxford voor het Hibbertfonds gehouden. Tijdens
den kerkelijken strijd, toen Pierson en Huet hunne betrekking als predikant
neerlegden, koos Kuenen de zijde dergenen, die in de Kerk bleven. Als leider der
modernen werd hij op de 25e vergadering van de modernen 7 April 1891 tot
eerevoorzitter gekozen. Tegen de ethische richting onder hen koos hij in die
vergaderingen en in het Theol. tijdschr. partij.
In het bestuur van het legaat Stolp, van het Haagsche Genootschap en van Teylers
Godgel. Genootschap had hij zitting.
In 1855 trad hij in het huwelijk met W i e p k j e M u u r l i n g , dochter van den
bekenden groningschen hoogleeraar, die hem zeven kinderen schonk. Zij overleed
in 1882.
Een groot aandeel heeft hij gehad in den arbeid van Dr. H. Oort en Dr. l. Hooykaas,
die den Bijbel voor Jongelieden uitgaven 1871-1874, onder voortdurend toezicht
van Kuenen. Eveneens verleende hij zijne medewerking aan de nieuwe vertaling
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van het O.T. met inleidingen en aanteekeningen voorzien, door Dr. I. Hooykaas, Dr.
W.H.
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Kosters en Dr. H. Oort, door den laatste, na het overlijden van al zijne medewerkers,
uitgegeven.
Zijn geschilderd portret hangt in de leidsche senaatskamer.
Zie: W. V a n d e r V l u g t in Levensb. Letterk. 1893, 245, met bibl.; C.P. T i e l e
in Jaarb. Kon. Ac. van Wet. 1892; J. H e r d e r s c h e ê , De modern-godsdienstige
richting in Nederland (Amst. 1904); P e t i t , Repertorium 1372.
Herderscheê

[Kuffeler, Abraham]
KUFFELER (Abraham), K u f f l e r , C u f f e l e r of C u f f l e r , geb. te Keulen 4 Oct.
1598, gest. te Londen 8 Dec. 1657, zoon van den koopman Jacob Koffler, raad van
den keurvorst van Brandenburg en diens resident te Keulen (gest. in 1617) en
Margaretha van Redinkhoven, week met zijn oudere broeders G i l l e s en Johannes
Sibertus om de religie naar Holland, waar zij den oorspronkelijken naam veranderden.
Gepromoveerd te Padua tot jur. utr. doctor vestigde hij zich evenals Johannes
Sibertus te Londen, waar hij insgelijks in aanraking kwam met den befaamden
Cornelis Drebbel, aan wiens onderzeesche boot hij in 1621 medewerkte en wiens
dochter A n n a hij in 1623 huwde. Met hem maakte hij ook in 1628 den tocht mede
naar La Rochelle. Na den dood van koning Karel I trokken de gebroeders naar
Holland en richtten bij Arnhem een scharlakenververij op (zie bij Joh. Sib.); ook hier
trachtte hij het geheim van een door Drebbel uitgevonden torpedo aan den man te
brengen. Zijn vrouw overl. in 1651; uit het huwel. sproten tien kinderen o.a.
A b r a h a m , geb. 6 Mrt. 1628.
Zie de genealogie bij F e r w e r d a , Adellijk en aanzienlijk Wapenboek I (Leeuw.
1760) en N a b e r , Jacob Cornelisz. Drebbel in Oud-Holland XXII (1904) reg.
de Waard

[Kuffeler, Abraham Johannes]
KUFFELER (Abraham Johannes), of C u f f e l e r , geb. te 's Gravenhage omstr.
1637, wellicht behoorende tot het uit Keulen afkomstige geslacht K u f f e l e r of
K u f f l e r , werd in 1655 ingeschreven als student aan de utrechtsche hoogeschool,
en 1 Mrt. 1657 aan die te Leiden in de philosophie. Hij vestigde zich als J.V.D. in
zijn geboortestad; waar hij 3 Dec. 1673 als ‘advocaat voor den Hove van Holland’
voor de tweede maal huwde met zijne stadgenoot E l i s a b e t h M a e s . K. behoorde
tot de warmste aanhangers van Spinoza, wat wellicht de oorzaak is, dat hij van
joodschen afkomst wordt genoemd. Hij verdedigde dezen na zijn dood tegen
aanvallen en vatte het plan op van alle in zijn tijd onder den naam van philosophie
begrepen wetenschappen de grondslagen uit spinozistisch oogpunt uiteen te zetten,
hetgeen echter slechts gedeeltelijk, nl. voor de logica en de wis- en natuurkunde,
werd volbracht. De titel van zijn geschrift, dat voorafgegaan wordt door zijn door
van der Plaes geschilderd en door Munnikhuysen geëtst portret (waarbij zijn
zinspreuk ‘Cedendum fatis’), is: Specimen artis ratiocinandi naturalis et artificicialis
ad pantosophiae principia manuducens (Hamburg (= Utrecht?) 1684), waarvan pars
II: Vias quae corpus motum describit etc. en pars III: Effectus quos corpora mota in
se invicem producunt etc. S p i n o z a 's Ethica wordt er in genoemd: ‘opus aureum
nullo saeculo interiturum’. Een Abraham Johannes K. overl. te Middelb. 30 Mrt.
1694.
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Zie: F r a n c k , Dict. des Sc. philosophiques; K.O. M e i n s m a , Spinoza en zijn
kring (1896) 379 terwijl misschien ook J a c . S t a a l k o p f f . De Spinosismo post
Spinosam (Wittenb.) 1708 inlichtingen geeft.
de Waard

[Kuffeler, Jacob]
KUFFELER (Jacob), K u f f l e r , C u f f e l e r of C u f f l e r , geb. te Keulen Juni 1600,
gest. te Rome in Nov. 1622, zoon van Jacob Koffler en
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Margaretha van Redinkhoven en broeder van Abraham (kol. 735), kwam mede te
Londen met Drebbel in aanraking en toonde in 1622 eenige van diens microscopen
te Parijs o.a. aan den hertog van Anjou en aan Peiresc, die hem aanbevelingsbrieven
meegaf ter introductie o.a. bij kardinaal Barbarini te Rome, waar hij echter overleed
alvorens de instrumenten te hebben kunnen toonen (zie: R e z z i in de Atti dell' Acc.
pontif. dei nuovi Lincei V (Roma 1852) en G o v i in Atti della reale acc. delle Sc. fis.
e mat. di Napoli S. II vol. II (Nap. 1888)).
de Waard

[Kuffeler, Johannes Sibertus]
KUFFELER (Johannes Sibertus), K u f f l e r , C u f f e l e r of C u f f l e r , geb. te Keulen
6 Jan. 1595, gest. te Londen 4 Mrt 1677, oudste zoon van Jacob Koffler en
Margaretha van Redinkhoven, broeder van Abraham (kol. 735) en G i l l e s , met
wie hij om de religie naar Holland week, waar hij den oorspronkelijken naam
veranderde; hij promoveerde in 1618 te Padua in de medicijnen, werd te Londen
lijfmedicus van den hertog van York, den lateren Jacobus II, en kwam er, evenals
zijn broeder, in aanraking met Cornelis Drebbel, aan wiens onderzeesch schip hij
insgelijks in 1621 medehielp en van wien hij een tweede dochter, C a t h a r i n a , in
1627 huwde. Hij kwam daardoor in het bezit van verschillende geheimen, vooral
dat van de scharlakenververij (color kuflerianus’), die hij of anderen van de familie
ook te Leiden uitoefenden (zijn broeder I s a a c K. geb. te Keulen in 1605 werd daar
12 Mei 1632 stud. med.), maar ook dat van het perpetuum mobile, waarvan hij in
1663 eene bestelling van den hertog van Neuburg te Dusseldorf kreeg. Hij was
bevriend o.a. met de Vernatti's te Delft. In 1640 was hij zeker echter in Engeland,
waar hij in 1643 een scharlakenververij schijnt te hebben gehad te Stratford Bow
aan de Lea. Na den dood van Karel II kwam hij omstr. 1650 met zijn broeders
Abraham en G i l l e s naar Holland en richtte met dezen een dergelijke fabriek bij
Arnhem op. Na de restauratie keerde hij omstr. 1660 naar Stratford terug en richtte
o.a. in 1662 met Jacob Drebbel een request aangaande torpedo's aan Karel II. Zijn
fabriek in Engeland werd o.a. bezocht door Pepys (1661), Oldenburg, de Monconys
(1663, deze beschrijft hem als ‘fort courtois et, quoyque borne, d'assez bône
physionomie’) en Evelyn (1666). Hij liet zestien kinderen na o.a. J a c o b (geb. 13
Oct. 1632, gest. 1708).
Zie de genealogie bij F e r w e r d a , Adellijk en aanzienlijk Wapenboek I (Leeuw.
1760) en N a b e r , Cornelis Jacobsz. Drebbel in Oud-Holland XXII (1904) reg.
de Waard

[Kuffeler, Mr. Karel Rudolph van]
KUFFELER (Mr. Karel Rudolph v a n ), geb. te Amsterdam 4 Mrt. 1644, overl. 18
Aug. 1702 te Diemen, zn. van G i l l e s en van M a g d a l e n a v a n G h e e l . Hij
studeerde in de rechten, achtereenvolgens te Leiden en te Utrecht, werd geheimraad
van den Keurvorst van Brandenburg en diens resident bij de Staten-Generaal; voorts
werd hij in 1667 buiten-bewindhebber der O.-I. Comp. ter kamer Amsterdam, wegens
Friesland.
o

Hij huwde: 1 . te Diemen 20 Oct. 1669 met H e l e n a d e B l o c q (geb. Diemen
25 Apr. 1649, overl. Amsterd. 12 Juni 1688, dochter van R e i n i e r en M a r i a
o

T e m p e l a e r ); 2 . met A d r i a n a v a n D a m (geb. Amst. 27 Dec. 1648, ald.
overl. 5 Mei 1711), dr. van Mr. Pieter en van Lydia van Segwaert (I kol. 618).
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Zijn portret als jongen staat op een in 1653 door D. Bleker geschilderde
familiegroep. Op ouderen leeftijd is zijn portret gegraveerd door J. van Munnikhuysen.
Voor zijn portret zie Navorscher XII (1862) 145;
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o

voorts LVIII (1909) 481, 82; E.W. M o e s , Iconographia Batava, n . 4285.
van Dam van Isselt

[Kuik, Dirk van]
KUIK (Dirk van), burggraaf van Leiden, 1319-1339, zoon en leenvolger van den
volgende.
Hij huwde op lateren leeftijd in of kort na 1322 J u s t i n e , dochter van H u g o
d e n G o u w e r v a n K o u d e k e r k , weduwe van Jan Sceven, rentmeester van
Waterland. De oude burggraaf schijnt zich diep in schulden te hebben gestoken en
eindigde met in 1336 ‘out ende cranc’ den graaf te verzoeken zijne goederen te
willen laten besturen, waartoe Gilles van Cralingen werd aangewezen. Hij overl.
1339, vóór 24 Febr. en werd als burggraaf korten tijd daarna opgevolgd door Philips
van Wassenaer (zie art.), zoon van zijn zuster Bertha.
Zie: B l o k , Gesch. eener Holl. stad I, 82 vlg. 85 vlg.
Obreen

[Kuik, Hendrik van]
KUIK (Hendrik v a n ), burggraaf van Leiden, als opvolger zijner ouders Dirk en
Christina (kol. 304). Het eerst als zoodanig vermeld in 1266, overleden in Januari
1319. Hij was een der aanzienlijkste edelen van zijn tijd, behoorde in 1296 met zijn
schoonvader Willem van Egmond, met heer Dirk van Brederode en den abt van
Egmond tot de aanzienlijken, die na den moord op Floris V naar Engeland werden
gezonden om den zoon van den vermoorden graaf, den jongen Jan I, naar Holland
te brengen.
Reeds in 1266 was hij gehuwd met H a l e w i n a v a n E g m o n d , dochter van
heer Willem. Hieruit: Dirk, die voorgaat, B e r t h a gehuwd met Dirk II van Wassenaer
(zie art.), W i l l e m en A d a in 1316 abdis van Rijnsburg.
Zie: B l o k , Gesch. eener Holl. stad I, 80 en vlgg.
Obreen

[Kuilenburg, Gerard of Gerhardus van (1)]
KUILENBURG (Gerard of Gerhardus v a n ) (1), C u l e n b u r g of C o l l e n b o r c h ,
G e r a r d u s C u l e n b o r g a n u s , C u l e n b o r g u s , C u l e n b u r g i c u s of
C u l l e m b u r g i u s , vermoedelijk afkomstig uit de stad, waaraan hij zijn naam
ontleende, gest. te Zierikzee 4 Nov. 1579, is wel identiek met Mr. G e r r i t of G e r r i t
v a n S w i e t e n , die voorkomt als de eerste hervormde leeraar te Vianen, ‘predicant
van den machtigen Heer van Brederode’ en in 1566 als predikant te Kuilenburg.
Met de komst van den hertog van Alva (in wiens sententies hij wordt aangeduid als
S c h e e l e G e r r y t ) vluchtte hij in 1567 naar het land van Kleef, woonde als
predikant het convent der nederduitsche Kerken te Wezel bij op 3 Nov. 1568, werd
door de provinciale Synode te Bedbur op 3 en 4 Juli 1571 als ‘Mr. Gerryt van
Culenborch’ met Willem van Zuylen van Nijevelt afgevaardigd ter voorbereiding van
de Synode te Emden (waar hij 24 Juli een brief onderteekende als G e r a r d u s
C u l e m b o r g u s ) en diende van 9 Sept. 1571 tot omstreeks half 1572 als predikant
in de classis van Keulen. Wellicht reeds in 1573 was hij, tegelijk met Herman Moded,
predikant te Zierikzee, doch zeker in 1574, toen hij in April een beroep naar
Middelburg ontving, maar op zijn standplaats verkoos te blijven en van 15 tot 28
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Juni 1574 als afgevaardigde de provinciale Synode te Dordrecht bijwoonde. Na de
overgave van Zierikzee op 2 Juli 1576, is sprake geweest van een beroep te
Vlissingen, doch reeds 30 Oct. was hij weder te Zierikzee terug en werd er na de
herovering op 7 Apr. 1577 vaste predikant, in 1578 Thomas Gruterus tot ambtgenoot
krijgende. Nogmaals werd hij door den kerkeraad afgevaardigd ter Nationale Synode
te Dordrecht 2-18 Juli 1578 en verbleef weldra ook nog een half jaar op Tholen ter
bevestiging van de hervormde leer. Zijne
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weduwe leefde nog in 1588; zijne dochter S a r a ondertrouwde te Zierikzee 25 Sept.
1588 met den van Ronce geboortigen J a n A r e n t s e H u y s m a n , schoenmaker
te Vlissingen; zijn zoons I s a a c en A b r a h a m v a n C. (met zijne vrouw M a y k e n
L e e n a e r t s ) werden 28 Sept. 1597 lid der zierikzeesche gemeente. Van den
laatste volgt een zoon.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen I (Midd. 1890) 577-78; Algem. Nederl.
Familieblad XII (1895) 124, 25 en J. d e J o n g , De voorbereiding en constitueering
van het kerkverband der nederl. geref. kerken (Gron. 1911) reg.
de Waard

[Kuilenburg, Gerardus van (2)]
KUILENBURG (Gerardus v a n ) (2), of C u i l e n b o r g , ged. te Zierikzee 28 Juni
1598, gest, te Ouwerkerk op Duiveland 11 Oct. 1645, zoon van A b r a h a m en
M a y k e n L e e n a e r t s (zie boven) en kleinzoon van den voorgaande, werd 6 Juli
1620 te Leiden ingeschreven als stud. phil. Als proponent bij de classis van Tholen
is hij 1 Apr. 1626 beroepen als de eerste predikant te Kerkwerve (bev. 24 Mei) en
van daar 20 Mei 1629 naar Ouwerkerk, waar staande hij 14 Aug. 1630 als j.g. te
Zierikzee huwde met M a y k e n T r o o s t uit die stad en als een der gedeputeerden
uit de classis van Schouwen 7 Juli 1637 deelnam aan den coetus te Tholen
Zie: Algem. Nederl. Familieblad XII (1895) 125; J. v a n d e r B a a n , Kerkhist.
beschr. van de herv. gem. te Kerkwerve (Zzee 1896) 3-4 en R e i t s m a e n V a n
V e e n Acta V (Gron. 1905) reg.
de Waard

[Kun, Leopold Johannes Antonius van der]
KUN (Leopold Johannes Antonius v a n d e r ), geb. te Utrecht 21 Sept. 1801, overl.
te 's Gravenhage 26 Jan. 1864, zoon van G.C. v a n d e r K u n , koopman te
Rotterdam tot 1787, later, tot 1798, te Bordeaux, werd te Maastricht opgevoed, waar
hij een der uitstekendste leerlingen van het athenaeum was, en op 16 Jan. 1818
aangesteld tot cadet voor het vak van den waterstaat op de artillerie- en genie-school
te Delft. Het Kon. Besl. van 25 Aug. 1817 bepaalde, dat de cadets voor den
waterstaat 4 jaren aan genoemde school zouden moeten doorbrengen; daar van
der Kun en zijn medeleerling Bolten door den generaal Voet, kommandant dier
school, hoewel zij nog geen twee jaren leerling waren, voor volleerd verklaard
werden, werd een Koninklijk Besluit van 26 Mei 1820 genomen, waarbij in zulke
gevallen afwijkingen vergund werden. Van der Kun werd nu met 5 medeleerlingen,
onder den titel van cadet-élève, bij de werken van het Noordhollandsch Kanaal
geplaatst. Zijne standplaats werd Buiksloot; ruim een jaar later werd hij belast met
opnemingen voor de Keulsche Vaart.
Op 1 Mei 1822 werd hij met ingang van denzelfden dag tot élève-aspirant bij den
waterstaat benoemd, toen de laagste rang van een vast ambtenaar bij dezen dienst.
Hij werd toen arrondissements-ingenieur te Utrecht, waar hij vooral arbeidde aan
de verbetering van de Keulsche Vaart in Utrecht. Hij maakte snel promotie; reeds
met 1 Oct. 1825 werd hij benoemd tot ingenieur 2e klasse; tevens werd hij naar
Brugge overgeplaatst, waar hij weder hoogst belangrijke werken had uit te voeren,
in het bijzonder havenwerken te Oostende, terwijl hij ook ontwerpen voor de haven
van Nieuwpoort maakte.
In Sept. 1830 verliet hij Brugge tegelijk met het nederlandsche garnizoen en begaf
hij zich naar Maastricht. In Mrt. 1831 werd hij aan den hoofdingenieur Goudriaan,
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die met den algemeenen dienst van den waterstaat belast was, toegevoegd en daar
bestond zijn voornaamste werk aanvan-
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kelijk in het maken der rivierkaart. Uitgebreide triangulatiën en berekeningen
geschiedden hiervoor, waarbij hij samenwerkte met M.H. Conrad. Deze rivierkaart,
die van 1831 tot 1860 het licht zag, heeft vooral waarde wegens de bij de kaart
uitgegeven peilregisters, waarin de dwarsprofielen van alle rivieren om de 1000 M.
voorkomen.
Bovendien werd hem in 1832 het doen van opnemingen ten behoeve van den
aanleg van een spoorweg van Amsterdam over Amersfoort en Doesburg naar de
grens van Pruisen bij Dinxperloo opgedragen, waarvan het gevolg was een uitgewerkt
ontwerp, door de regeering aan de stad Amsterdam aangeboden, doch dat
onuitgevoerd bleef. Met 1 Apr. 1835 werd hij, waarschijnlijk op zijn verzoek, ten
einde weder met de practijk in aanraking te komen, voor provinciaal ingenieur in
Friesland aangewezen, doch reeds met 1 Juli 1837 kwam hij terug bij den
algemeenen dienst, waarschijnlijk omdat zich toen voor spoorwegaanleg, waarvan
hij reeds veel studie gemaakt had, betere kansen opdeden dan twee jaren te voren.
Hem werd Utrecht tot standplaats aangewezen, en van toen af heeft hij gewerkt
aan het ontwerp van den spoorweg Amsterdam-Arnhem, die bij Kon. Besl. van 30
Apr. 1838 werd bevolen. Van der Kun was hierbij werkzaam onder de orders van
Goudriaan, alleen afgebroken door eene detacheering in Limburg in 1841, tot het
verrichten van opnemingen met het oog op den aanleg der spoorweglijn
Aken-Maastricht.
Wegens Goudriaan's ziekte werd van der Kun bij min. beschikking van 21 Apr.
1842 met de leiding van den aanleg van den Rijnspoorweg belast. Toen Goudriaan
12 Mei 1842 was overleden, werd van der Kun als waarnemend hoofdingenieur met
zijn dienst belast, en bleef de aanleg van genoemden spoorweg daarvan een
onderdeel uitmaken. In het laatst van 1843 werd de lijn Amsterdam - Utrecht, in
1844 de lijn Utrecht - Driebergen in 1845 de lijn Driebergen - Arnhem voor het
verkeer geopend. Wie deze spoorweglijnen op de kaart ziet, bewondert de lange
rechte gedeelten en de afwezigheid van bochten, tenzij waar zij onvermijdelijk waren.
Als men bedenkt, dat er toen geen onteigeningswet bestond, en men vergelijkt deze
lijn op de kaart met later aangelegde lijnen, dan moet men wel tot de overtuiging
komen, dat van der Kun een superieur man was.
Sterk tegen den zin van van der Kun was het, dat de lijn Amsterdam-Arnhem in
1845 aan de toen opgerichte, in hoofdzaak engelsche ‘Nederlandsche
Rijnspoorwegmaatschappij’ niet alleen in exploitatie, maar ook in eigendom werd
overgedragen. Hij was reeds toen voor aanleg zoowel als voor exploitatie van
rijkswege.
In 1848 werd van der Kun adviseur der Overijselsche Spoorwegmaatschappij,
wat niet heeft belet, dat die maatschappij te gronde gegaan is.
Ook betrekkelijk andere spoorwegen was en bleef hij de trouwe adviseur der
regeering. Hij deed daarvoor verscheidene buitenlandsche reizen, in het bijzonder
ook tot het verkrijgen der aansluiting van den Rijnspoorweg aan de lijn Emmerik Keulen, waarvoor na lang pogen in 1851 overeenstemming werd verkregen; het
duurde evenwel tot 1856, eer die aansluiting tot stand kwam. Eene uitvoerige
memorie van van der Kun, over de spoorwijdte der ijzeren wegen, is in 1847 van
rijkswege uitgegeven. Merkwaardig, dat hij hier pleit tegen smal spoor, niet hetgeen
men thans zoo noemt (1.067 M. afstand tusschen de binnenzijden der rails), maar
wat thans normaal spoor genoemd wordt (1.435 M. afstand), en voor den afstand
van 1.95 M. Uitvoerig wordt de toenmalige
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toestand in Groot-Brittannië, waar het geheele Zuidoosten toen dit zeer breede
spoor had, behandeld. Een Kon. Besl. van 8 Oct. 1845 bepaalde, dat alle
nederlandsche spoorwegen breed spoor moesten hebben; het heeft later veel
gekost, het normaal spoor in te voeren.
In verband met het eindigen van den aanleg van den spoorweg Amsterdam Arnhem werd van der Kun met 1 Jan. 1845 naar 's Gravenhage overgeplaatst. Op
23 Apr. 1847 werd hij in de plaats van den overleden inspecteur van den waterstaat,
D. Mentz, tot lid der eerste klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten benoemd. Later verkreeg deze
instelling den naam Koninklijke Akademie van Wetenschappen, en werd van der
Kun op 26 Oct. 1851 lid harer afdeeling wis- en natuurkunde.
In 1848 werd van der Kun lid, in 1863 lidconsultant van het Bataafsch
Genootschap, in 1850 lid van het Prov. Utrechtsch Genootschap.
In 1847 werd het Instituut van Ingenieurs opgericht. Het was F.W. Conrad, die
het denkbeeld dezer oprichting gehad heeft, in navolging van de engelsche Royal
Institution of Civil Engineers, waarvan hij lid was. Van der Kun was een der drie
mannen, die den oproepingsbrief onderteekenden en hij werd in de eerste
vergadering op 4 Febr. 1848 tot bestuurslid en onmiddellijk door het bestuur tot
secretaris benoemd. Dit bleef hij tot 10 Juni 1851, en het spreekt van zelf, dat de
daaraan verbonden werkzaamheden binnen korten tijd zoozeer toenamen, dat zij
onvereenigbaar bleken met zijne drukke ambtsbezigheden. Het is zeer merkwaardig,
dat van der Kun deze betrekking nog drie jaren lang heeft kunnen waarnemen. Hij
nam in Juni 1854 zijn ontslag als bestuurslid, doch werd, evenals de beide andere
oprichters, in de vergadering van 10 Juni 1858 voor zijn geheele leven tot bestuurslid
benoemd.
Toen met 1 Apr. 1849 een tweetal inspecteurs van den waterstaat benoemd moest
worden, viel de keuze voor een dezer op van der Kun, hoewel hij nog slechts
ingenieur 1e klasse was. Hij passeerde alle hoofdingenieurs, op Ferrand, die tegelijk
met hem tot inspecteur benoemd werd, na en 6 ingenieurs. Hij behield den
algemeenen dienst onder zijn ressort en werd tegelijk belast met de 2e inspectie,
toen bestaande uit de provinciën Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland.
Het eerste werk, dat aan de beide nieuwe inspecteurs opgedragen werd, was het
onderzoek van de door de tweede riviercommissie, die zeer lang werkzaam of liever
door groote verdeeldheid werkeloos geweest was, gedane voorstellen betrekkelijk
de beste rivierafleidingen. Op 18 Febr. 1850 werd reeds door hen aan die opdracht
voldaan, en het zijn twee bevoegde deskundigen, Delprat en Stieltjes, die dit rapport
een meesterstuk genoemd hebben. Intusschen, hoe bekwaam van der Kun ook
moge geweest zijn, de hoofdopsteller van dit rapport moet Ferrand (I kol. 859)
geweest zijn, die door 15-jarige ervaring als hoofdingenieur van Gelderland geheel
van rivieren op de hoogte was.
In de eerste 10 jaren heeft de rivierverbetering, die in 1851 aanving, 3 millioen
gekost. Vergelijkt men dit met hetgeen later voor dit doel is uitgegeven, dan is deze
som zeer gering.
Tot eene zeer belangrijke uitgaaf heeft van der Kun den stoot gegeven, namelijk
die der jaarlijksche Verslagen aan den Koning over de Openbare Werken. Deze
verslagen worden bij den alge-
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meenen dienst van den waterstaat bewerkt naar gegevens, door de verschillende
waterstaatsambtenaren, spoorwegbesturen enz. verstrekt, en vormen een legger,
waaruit tal van gegevens zijn te verkrijgen. Het eerste verslag liep over 1850, 1851
en 1852, de volgende loopen steeds slechts over één jaar.
Van der Kun is de man, die in ons land het vraagstuk der telegrafie het eerst
behandeld heeft. Reeds sedert 1850 had hij daarmede bemoeiing, doordat hem
onderhandelingen over tractaten met Duitschland werden opgedragen. Op 18 Juli
1851 trad Nederland toe tot de duitschoostenrijksche telegraafvereeniging, die in
1849 was opgericht. Op 16 Apr. 1852 werd hij hiervoor met F.W. Conrad in
commissie benoemd, terwijl deze commissie 6 Dec. 1852 aangevuld werd met den
referendaris W.C.A. Staring. De steden Amsterdam, 's Gravenhage, Rotterdam en
Breda waren 1 Dec. 1852 (de beide laatste slechts tot 8 Dec. d.a.v.), door eene
telegraaflijn vereenigd. Met 1 Jan. 1854 werd de commissie ontbonden, doch van
der Kun behield het toezicht op de werkzaamheden dienaangaande van Staring,
die met het beheer belast werd. De betrekking van rijksingenieur der telegrafie werd
17 Apr. 1854 opgedragen aan E. Wenckebach. Beiden werkten onder leiding van
van der Kun.
Op 13 Nov. 1850 werd van der Kun door het kiesdistrict 's Gravenhage I tot lid
der Provinciale Staten van Zuid-Holland gekozen: Hij nam reeds in het begin van
1852 als zoodanig zijn ontslag. In Febr. 1855 werd hij voorzitter van eene commissie
tot onderzoek van het droge dok aan het Nieuwediep en van de groote zeedoksluis
aldaar, die beide defect waren, en van de uitbreiding, die aan de werken aldaar
gegeven behoorde te worden. Reeds in Mei d.a.v. bracht zij rapport uit. Zij stelde
o.s. voor, behalve de herstelling van het defect dok ook een nieuw grooter dok te
stichten. Het rapport werd nog gevolgd door andere, uitgebracht in Nov. 1855 en
Jan. 1856.
V.d.K. had van 1856 af, behalve de functiën, die later speciaal aan de betrekking
van hoofdinspecteur waren verbonden (optreden als chef van het korps, behandelen
van kwestiën omtrent personeel enz.) slechts den algemeenen dienst onder zijn
ressort.
Van 1856 tot 1863 heeft hij veelvuldige bemoeiingen gehad met de Maaskwestie.
Door de vele aftappingen van Maaswater in de Zuidwillemsvaart en daardoor in de
kanalen van de Kempen, welke vanwege België geschiedden, was de vaart tijdens
perioden van weinig opperwater in de limburgsche Maas nagenoeg onmogelijk
geworden. Het moeilijke der zaak was, dat als Nederland den waterafvoer door de
hoofdsluis te Maastricht, door welke veel afgevoerd werd, beperkte, daarmede ook
de scheepvaart op het nederlandsche deel der Zuidwillemsvaart benadeeld zou
worden. Na langdurige onderhandelingen met België werd besloten tot verplaatsing
van de prise d'eau, door welke het kanaal water ontving, van Hocht op belgisch
naar Smeermaas op nederlandsch gebied. Eene eerste poging om de zaak door
een verdrag te schikken, werd door de Tweede Kamer nog niet genoeg in het belang
van Nederland geacht, zoodat het wetsontwerp tot goedkeuring van een tractaat
van 27 Sept. 1861, waarbij bijna alles aan latere regeling werd overgelaten, in hare
vergadering van 15 Mei 1862 met 47 tegen 7 stemmen verworpen werd. Van een
later tractaat, dat van 12 Mrt. 1863, werden de artikelen, die bekrachtiging der
wetgevende macht behoefden, in de kamerzitting van 27 Juni 1863, niettegen-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

742
staande veel oppositie, met 36 tegen 30 stemmen aangenomen. Dat België zich bij
de verplaatsing der prise d'eau neerlegde, was wellicht vooral een gevolg daarvan,
dat tegelijk het tractaat tot afkoop van den Scheldetol, waaraan België veel waarde
hechtte, gesloten werd. België nam hierbij ook op zich, bijdragen aan Nederland te
betalen voor verbetering van de Boven-Maas en van den Dommel met zijn takken.
Van der Kun heeft in deze aangelegenheid eene reusachtige hoeveelheid arbeid
verricht, en door het tractaat is een toestand tot stand gekomen, die, al is hij niet
volmaakt, toch zoo goed is als bij mogelijkheid te verkrijgen was, al is jammer, dat
men er niet reeds bij die gelegenheid toe is overgegaan, de Maas beneden Visé te
kanaliseeren, gelijk zulks bovenwaarts die plaats vanwege België is geschied.
Met 1 Jan. 1858 werd van der Kun tot hoofdinspecteur benoemd.
Hij werd 24 Aug. 1860 benoemd tot lid der commissie van 3 leden, die met de
voorbereiding en uitvoering van de toen aangenomen spoorwegwet belast werd.
Het was van der Kun, die gedurende de 3 eerstvolgende jaren de geheele leiding
van den aanleg had, al was de oud-minister van oorlog van Meurs, die de oudste
in jaren onder de leden was, voorzitter der commissie.
In een levensschets van J.A.A. Waldorp, van de hand van R.P.J. Tutein Nolthenius
(in Eigen Haard, 1894, 69), wordt van van der Kun gezegd, dat hij, ‘een even
kortzichtig als kleinmoedig inspecteur,’ de schuld draagt, dat de aanleg der
staatsspoorwegen niet aan het waterstaatskorps is opgedragen. Deze woorden zijn
onjuist, en de voorzitter van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, W.F. Leemans,
heeft daartegen in de vergadering van dat lichaam van 13 Febr. 1894 op waardige
wijze geprotesteerd.
Met de beide inspecteurs, Fijnje en Conrad, werd door van der Kun op 27 Sept.
1861 een verslag over de rivierverbetering uitgebracht, waarin voortgebouwd werd
op het bovengenoemde van 1850.
Een uitvoerig historisch overzicht der overstroomingen was als bijlage daarbij
gevoegd. Veilig mag worden aangenomen, dat dit verslag grootendeels door van
der Kun is opgesteld.
Voor den algemeenen dienst van den waterstaat is de verdienste van van der
Kun bijzonder groot geweest. Hij heeft hier bijna alles georganiseerd, en met een
bijzonder juist inzicht heeft hij hetgeen in de eerste plaats noodig was, tot stand
weten te brengen, waardoor deze dienst, hoezeer later weI eens verwaarloosd, zich
nog steeds met buitenlandsche dergelijke instellingen mag meten. Hij heeft een
aantal registers van peilschalen en verkenmerken samengesteld, waarin allerlei
wetenswaardigs over den waterstaat voorkomt. De rivierkaarten, welker samenstelling
door Goudriaan was begonnen, heeft hij tot een goed einde kunnen brengen. 1 Jan.
1854 begint de uitgave van rijkswege van de dagelijksche waterstanden aan de
peilschalen langs de hoofdrivieren, waaraan zich reeds spoedig aansloten die langs
de zeeuwsche stroomen en de zee. Door deze uitgave heeft Nederland een eenigen
legger van waterstanden, waaruit tal van gevolgtrekkingen zijn af te leiden, en welke
men zonder het goede inzicht van van der Kun zou moeten missen.
Bij Kon. Besl. van 30 Juli 1863 werd hij om gezondheidsredenen op zijn verzoek
van zijne bemoeiingen met den spoorwegaanleg ontheven, en de commissie tevens
ontbonden.
Van der Kun bezocht in het najaar van 1863 met J.A. Beijerinck eenige
buitenlandsche havens met het oog op eene concessie-aanvraag
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voor eene haven van Scheveningen, en zij brachten daarover een verslag aan den
minister van binnenlandsche zaken uit. Dit was zijn laatste werk.
Van der Kun huwde 2 Juli 1838 J.C. N i e r s t r a s z , die 16 Juli 1884, oud 79 jaren,
overleed, en hem een zoon en vier dochters schonk. De zoon H.P.M.G. v a n d e r
K u n , geb. 17 Mei 1842, studeerde tot 1864 te Delft, doch in dat jaar niet geslaagd
zijnde voor een der examens, besloot hij, ook in verband daarmede, dat alle
studenten die in zijn geval verkeerden, te Delft twee jaren verloren, in de praktijk te
gaan. Hij kwam in dienst bij de Maatschappij tot exploitatie van Staatspoor-
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wegen, en overleed te Breda als sectie-ingenieur dier Maatschappij op 16 Febr.
1899.
Heeft van der Kun in rijksdienst rusteloos gearbeid, hij heeft nooit, behalve
rapporten enz. aan de regeering, iets in het licht gegeven.
Zijn portret is op steen geteekend door J.H. Hoffmeister en door W.C. Chimaer
van Oudendorp.
Levensberichten over hem zijn: van J.C. E y s s e l l in Notulen van het Kon. Instituut
van Ingenieurs 1863/4 met portret, en van F.W. C o n r a d in Jaarboek Kon. Akad.
van Wet. 1864, 91.
Ramaer
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L.
[Laar, G. van]
LAAR (G. v a n ). Van hem verscheen in 1802 bij Johannes Allart te Amsterdam in
o

zeer groot 4 . Magazijn van Tuin-sieraden of verzameling van modellen van aanleg
en sieraad, voor groote en kleine lust-hoven, voornamelijk van dezulke die, met
weinig kosten, te maaken zijn. Hij dateerde zijne voorrede: Alkmaar 20 Nov. 1802,
alwaar hij in het laatst van 1799 met L. van Wetering & Comp. buiten de Geesterpoort
eene boom- en bloemkweekerij begonnen was. Het werk bestond uit 56 net gegrav.
en gekleurde platen, met 52 blz. druks ter verklaring, en is veelvuldig gebruikt bij
het aanleggen en verfraaien van buitenplaatsen en tuinen. In 1819 heeft eene nieuwe
uitgaaf met veel grooter aantal gekleurde en ongekleurde platen, maar van veel
minder zorgvuldige uitvoering, het licht gezien. Nog vond ik vermeld eene uitgaaf
met 100 platen, Amst. 1860.
Bruinvis

[Labadie, Jean de]
LABADIE (Jean d e ) 13 Febr. 1610 geb. te Bourg a.d. Dordogne in Guyenne; overl.
13 Febr. 1674. Aanvankelijk ijverig leerling der Jezuïeten, wendde hij zich in 1639
van hen af, predikte als wereldlijk priester te Bordeaux, Parijs en Amiëns en ging in
1650 te Montauban tot het protestantisme over. De beschuldiging, dat hij zich als
biechtvader tegenover nonnen zou misdragen hebben, wacht nog onderzoek, maar
is voorloopig even onbewezen als de bewering, dat hij te Parijs, in 1643, Jansenist
zou geworden zijn. Wél waren zijn heerschzucht en ijdelheid oorzaak van onvrede
te Montauban en Orange, waar hij predikant was, gelijk ook te Genève, waarheen
hij zich in 1659 begeven had. Daarom, zeggen sommigen, deden zijne vijanden
moeite hem naar Middelburg beroepen te krijgen; maar volgens Anna Maria van
Schuurman had haar broeder, te Genève bij dezen ‘man Gods’ inwonend, haar
zóóveel van zijne godzaligheid verhaald, dat zij er ten sterkste bij hem op aandrong
het op hem uitgebrachte beroep bij de waalsche Gemeente in genoemde stad aan
te nemen. Hij deed het, nam de reis over Utrecht, waar hij door de piëtistische
kringen in die stad op het hartelijkst werd ontvangen, en ving daarna zijn werk te
Middelburg aan. Dáár heeft hij door zijne groote predikgaven, door zijn strenge
zedentucht, door vermaning en bestraffing van zondaren, door zijne huisoefeningen,
door zijne mystiek en zijn ascetisme eene geestelijke opleving gewekt, meteen
echter door de reeds genoemde karakterfouten velen tegen zich verbitterd. Toen
hij bovendien bezwaar maakte de ‘Confession’ en de ‘Discipline’ te teekenen en het
bleek, dat zijn kerkbegrip gevaar voor scheu-
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ring bood, werd deze ‘homme opiniâtre et insolent’, na een langdurig kerkelijk proces,
27 April 1669, uit zijn ambt ontzet. Hij vestigde zich toen met de zijnen te Veere,
waar, door den bloei zijner gemeente, door de overkomst van vele aanzienlijke
Middelburgers stad en burger groot gewin hadden. Dit wekte de jaloezie der
hoofdstad en een oogenblik dreigde er zelfs burgerkrijg. Het eenig middel ter
verzoening paste de Labadie zelf toe: hij verliet de stad en zocht herberg in de
‘Eleutheropolis’: in Augustus 1669 kwam hij te Amsterdam aan.
Hier genoot hij de bescherming o.a. van Koenraad van Beuningen, toen in zijn
volle kracht, en ook hier vonden velen, weinig bevredigd door het in de publieke
Kerk heerschend dogmatisme, in de huisgemeente het begeerde zielevoedsel, al
is hun getal door de slordige lezing van eene plaats in de Eukleria 152 (holl. uitg.
252) schromelijk overdreven. Ook in den Haag, Dordrecht en elders brachten de
Labadie's apostelen, o.a. Menuret, enkelen toe tot de kerk der wedergeborenen,
doch ‘de meesten dienden liever hunne afgoden dan Jezus’. Lang duurde ook nu
de rust niet. De magistraat (ook thans, gelijk zoo vaak, door de predikanten, o.a.
door Ds. Schaeck aangezet) verloochende haar vrijheidsbeginsel en deed 17 April
1670 aan de Labadie eene bekendmaking overhandigen, ‘twelck bij hem wierd
opgenomen als een uytsetting’. Elisabeth van de Paltz, de oudste dochter des
Winterkonings, sinds 1667 abdis van het vorstelijk, vrijwereldlijk, keizerlijk rijksstift
Herford in Westfalen, leerlinge van Cartesius maar meteen door mystieke
stroomingen sterk beïnvloed, bood den zwervelingen huisvesting en schut: zij gingen,
misschien 50 in getal, en vonden te Sonderen op het gebied der abdij, vriendelijk
onthaal, schoon de bevolking zich uiterst vijandig toonde. Maar ‘deze modderige
wateren der vijandschap heeft de hemel heilzaam gemaakt omdatse de gront onzer
kerk als hebben bemest’. Inderdaad vertoont zich te Herford het Labadisme in zijne
volle ontplooiing. De breuk met de wereld en elke Kerk werd volkomen; het in kleinen
kring gevoed mysticisme werd de ‘volle, innerlijke gemeenschap met Christus’, een
opgaan in de bevindingen der uitverkorenen; de gemeenschap van goederen werd
ingevoerd; het huwelijk, buiten de wet om, werd eene verbintenis slechts voor de
uitverkorenen, waarvan doel was de uitbreiding des godsrijks. Extatische
verschijnselen, als lijf en ziel ‘tressaillent d'aise’, bleven niet uit, al kwam het niet tot
uitspattingen als bij
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andere mystici menigmaal. Twee jaren had de Labadie met de zijnen in Herford
gewoond: toen werd ook hier de tegenstand te machtig; in Juni 1672 verliet hij,
terwijl Elisabeth te Berlijn bij den keurvorst het bevel tot uitzetting trachtte opgeheven
te krijgen, de plek der rust en vestigde zich te Altona, toen nog niet aan Hamburg
aangebouwd, onder deensch gezag. De kleine gemeente leefde haar teruggetrokken
leven van bespiegelende, ontledende vroomheid, doch werd uit hare rust opgeschrikt
door den dood van haren leidsman. In zijn testament gaf hij verlof, dat zijn lichaam
zou worden geopend ten dienste der medische wetenschap. Er was geene gemeente
in Hamburg of Altona, die het lijk des ketters op haar kerkhof wilde begraven zien.
Zelfs de tusschenkomst van koning Christiaan V vermocht tegen hare halsstarrigheid
niets. ‘Also haben seine Creaturen ihn Nachts in aller Stille hinter ihren Wohnungen
im Felde eingegraben’. De Labadie was een geleerd theoloog, welsprekend homileet,
nauwgezet pastor. Zijne mystiek kent de graden van ‘attouchement divin’ ‘illumination’ - ‘elevation’ - ‘union divine’ - ‘sommeil divin’. Op dit hoogtepunt ‘Dieu
attire l'âme à soi et la fait comme dormir sur son sein, entre ses bras et coule en
elle un si doux plaisir, que on disoit que .... toutes ses facultez spirituelles et qui
plus est meme corporelles dorment’. Zeker heeft hij velen, die het kerkelijk
dogmatisme verafschuwden, door deze mystiek gevoed. Zijne opvatting der kerk
als de gemeenschap der heiligen, te waardeeren als protest tegen kerkbederf, leidde
tot separatisme; zijne afzondering van de wereld tot miskenning van het ‘Gij zijt het
zout der aarde’. In de groote dingen vol overtuiging en toewijding, was hij in den
omgang lastig, sprak gaarne zijn eigen lof, was eigenzinnig en onbuigzaam en voor
zijnen toorn beefde men. Door enkelen vergood en hoog verheven, is hij door zijne
vijanden vuig gelasterd; van invloed op een kleinen kring, heeft hij geen blijvend
werk verricht, dan dat hij voor zijn deel aan den groei van het geestelijk leven in 't
algemeen heeft medegewerkt. Tot zijne naaste volgelingen behoorden Anna Maria
van Schuurman, de freules Anna, Maria en Lucia van Aerssen van Sommelsdijk,
de amsterdamsche koopman Bardowitz, Hendrik van Deventer, de beroemde
gynaekoloog, Adriaan de Herder, predikant te Bleiswijk, de reeds genoemde
Koenraad van Beuningen, Laurens Antein, de drukker der huisgemeente, Pierre
Yvon en Pierre Dulignon, de beide predikanten, die de Labadie's werk voortzetten.
Een aantal Labadisten uit de periode van Wiewerd worden nog genoemd in de
hieronder vermelde ‘Fidelle narré’ van P i e r r e Y v o n , zoo zeldzaam, dat het zelfs
aan H e p p e , 353 noot, onbekend bleef. De Bibl. Thysiana te Leiden bezit een
exemplaar. Thans ook bij G o e t e r s 149 (zie onder).
Zijn voornaamste werken zijn: Abrégé du véritable christianisme ou recueil de
2

maximes chrétiennes (Amst. 1670) vertaald als Kort begrip van 't rechte en ware
2
christendom (ibid. 1685); Le discernement d'une veritable église selon l'Ecriture
sainte etc. (Amst. 1668); Points fondamentaux de la vie vraiment chrestienne (Amst.
1670); Manuel de piété etc. (Middelb. 1668); La réformation de l'eglise par le pastorat
etc. (Middelb. 1668); Déclaration chrétienne (La Haye 1669); en Nouvelle conviction
(z.p. 1669); Le héraut du grand roy Jésus etc. (Amst. 1667).
Zijn door G. de Lairesse geteekend portret, dat zich bevindt in het
Rijksprentenkabinet te Amsterdam, is door A. Zylvelt gegraveerd.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

746
Zie: P i e r r e Y v o n , Fidelle narré des états et des dernières paroles et dispositions
de diverses personnes (Amst. 1681), vertaald als Getrouw verhaal (ibid. 1681); La
voye au ciel ou traité de la prière (Amst. 1683); L'homme pénitent (Amst. 1683); P.
D u l i g n o n , Catechismus der Labadisten (Amst. 1683); A n n a M a r i a v a n
S c h u u r m a n , Eukleria etc. (1673); J. K o e l m a n , Historisch verhaal nopens der
Labadisten scheuringhe (Amst. 1683); Der Labadisten dwalingen (1684); Récit
véritable de ce qui s'est passé au synode des égl. wall. 1669 (Pamfl. Knuttel no.
9787); d e C h a u f e p i é , Nouveau Dict. als vervolg op B a y l e , III, 1753 s.v.
Labadie; H. H e p p e , Gesch. des Piëtismus und der Mystik in der ref. Kirche (Leiden
1879) 240-374; W. G o e t e r s , Die Vorbereitung des Pietismus i.d. ref. Kirche der
Niederl., (Leipzig 1911); H. v a n B e r k u m , De Labadie en de Labadisten (Sneek
1851, verouderd en novellistisch); Levensberigten van enige voorname mannen ...
enz. (1778) V, 194-209 (partijdig en onjuist); Archief voor nederl. Kerkgesch. VI
(1897) 161-173; Gron. Volksalmanak 1905, 24; A i t z e m a , Saken van Staat enz.
XIII, 343 vlg.; B o n t e m a n t e l , Reg. van Amsterdam ('s Gravenh. 1897) I, 141;
S c h e l t e m a , Aemstels oudheid V, 209-226; V o e t i u s , Polit. Eccl. III, 566; Mitth.
der Ver. f. Hamb. Gesch. XXIII (1903) 207. Een volledige wetenschappelijke biografie
van de Labadie missen wij nog. G o e t e r s eindigt met het verblijf te Amsterdam.
Knappert

[Lacroix, Pieter de]
LACROIX (Pieter d e ) was na den dood van Lod. Meyer met Joan Pluimer (zie dit
deeI), pachter van den Amsterdamschen Schouwburg (1681-87). Een aantal
tooneelstukken wordt hem in v a n d e r M a r c k , Naemrol, toegeschreven; ze
verschenen (ook de herdrukken) alle anoniem te Amsterdam; slechts de opdracht
van De minnenydige, van De ingebeelde zieke, en de voorrede van De schynheilige
zijn met des schrijvers naam onderteekend. Naar M o l i è r e is bewerkt: De
belachchelyke hoofsche juffers. Kluchtspel (1685, 1753; Les précieuses ridicules)
en De ingebeelde zieke. Blyspel (1686, 1715, 1732, 1760; Le malade imaginaire).
Van een paar tooneelen van de Tartuffe maakte L. gebruik voor: De schynheilige,
zynde het gevolg van de blyspeelen, genaamt: Het gedwongen huwelyk en Lubbert
Lubbertze (1686). Naar B r e t o n d e H a u t e r o c h e is gevolgd: Krispyn medicyn,
blyspel (1685, 1715, 1738, 1784; Crispin médecin) en De vermakelyke rouw,
kluchtspel (1685, 1732, 1781; Le deuil). Naar L e M e t è l d e B o i s r o b e r t , De
minnenydige van haer selve, blyspel, Vertoont op de Amst. Schouwburg (1678,
1679, 1725; La jalouse d'elle mesme). Onbekend zijn mij de bronnen der volgende
stukken: Krispyn muzikant. Blyspel (1685, 1727, 1739); De gewaande advocaat.
Kluchtspel. Door In liefde bloeyende, (1685, 1717, 1731, 1747, 1785); De meid
juffrouw, Kluchtspel (1685, 1739). Onzeker is het of men aan L. of aan M. v a n
B r e d a moet toeschrijven: Lubbert Lubbertze, of de geadelde boer. Blyspel. Uit
het fransch van Mollière (1686, 1721, 1753). Enkele gedichten onderteekend P.D.L.
G r o i x komen voor in Het eerste deel van de Amsterdamse Mengelmoez. Bestaende
in veelderhande ... rijmtuigh ... 1e druk (Amst. 1658).
Ebbinge Wubben

[Laer, Johannes Renatus Eugenius van]
LAER (Johannes Renatus Eugenius v a n ), geb. 11 Nov. 1818 te Zeist, gest. te
Utrecht 16 Jan. 1891. Hij studeerde aan de hoogeschool te Utrecht en voelde zich
vooral tot de scheikunde aangetrokken; hij werkte eenige jaren bij Mulder.
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Wegens ongesteldheid vertoefde hij drie jaar in duitsche badplaatsen, vooral te
Kreuznach en
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Bentheim; zijn wandeltochten in die streken en zijn bezoeken aan Bonn brachten
hem tot de studie der mineralogie en geologie, welke tot zijn dood zijn
lievelingsvakken zijn gebleven. Door zijn verblijf in het buitenland promoveerde hij
eerst 28 Juni 1850 te Utrecht tot doctor in de wis- en natuurkunde, en wel op een
Diss. geolog. de Rheni fluminis cum terris quos perfluit sedimentorum commercio.
Reeds vóór zijn promotie, van 1 Oct. 1846 tot 21 Juli 1847, gaf van Laer onderwijs
in natuur-, schei-, plant- en dierkunde aan de landbouwschool te Zeist, opgericht
door E.C. Enklaar, gesteund door een provinciaal subsidie. Voorts was hij in 1847
en 1848 door curatoren der hoogeschool belast met het rangschikken en
catalogiseeren van het Kabinet van mineralen der utrechtsche academie. Van Sept.
1849 tot Juli 1859 doceerde hij aan de hoogeschool, op verzoek van Buys Ballot,
mineralogie en geologie. De verwachting dat hij tot lector, in deze vakken zou worden
benoemd, is niet verwezenlijkt; prof. Miquel liet zich, hoewel hij botanicus was,
overhalen ze te doceeren.
Van Laer was van Aug. 1850 tot Aug. 1853 docent aan de technische school te
Utrecht, welke in eerstgenoemd jaar op initiatief van prof. G.J. Mulder was opgericht.
Dat hij deze betrekking vaarwel zegde, vond zijn grond in de omstandigheid, dat hij
met ingang van 1 April 1851 het leeraarsambt had aanvaard aan 's Rijks
Veeartsenijschool, om onderwijs te geven in natuur-, schei-, plant- en dierkunde.
Die omvangrijke taak vorderde zijn geheelen persoon; tegenwoordig zou zich
niemand met al die vakken belasten.
Ondanks de gebrekkige hulpmiddelen, waarover van Laer kon beschikken, gaf
hij zijn onderscheidene colleges met grooten eenvoud, doch scherpzinnig en humaan.
Helaas namen de lessen nagenoeg al zijn tijd in beslag, zoodat, wat hem zeer
verdroot, voor wetenschappelijk onderzoek geen gelegenheid bestond. Hij bleef
echter, ondanks de evolutie in de theoretische scheikunde en het natuurkundig
onderwijs in het algemeen, volkomen op de hoogte der nieuwere zienswijzen.
In het laatste decennium van de ruim 30 jaar, welke van Laer aan 's Rijks
Veeartsenijschool verbonden bleef, kwam eindelijk eenige verlichting van zijn taak.
In 1873 nam de leeraar Dr. L.J. van der Harst de colleges in plant- en dierkunde
over, terwijl de tijdelijke assistent Dr. J.H. van 't Hoff in het voorjaar van 1876, belast
werd met het doceeren van natuurkunde. Op 1 Oct. 1877 nam de assistent Dr.
G.J.W. Bremer die taak over, en deze werd op 1 Maart 1878 weder vervangen door
Dr. J.D. van der Plaats.
Van Laer is driemaal gehuwd geweest. Zijn eerste vrouw overleed kort na het
huwelijk; de tweede stierf 3½ jaar daarna en liet hem een dochter en een zoon na,
welke laatste overleed. Zijn derde echt, op 26 Oct. 1865, vond plaats met I.G.
N e u m a n , de zuster van zijn tweede vrouw; ook daaruit werden een dochter en
zoon geboren.
Dikwijls was van Laer wegens ziekte genoodzaakt zijn colleges te staken; toch
kwam hij er telkens weer bovenop, totdat hij, bijna 10 jaar na zijn pensionneering
als leeraar aan de Veeartsenijschool (1 Sept. 1881), nog vrij plotseling overleed.
Hij heeft weinig geschreven; daartoe ontbrak hem de tijd, maar het lag toch ook
niet in zijn wenschen om zich telkens gedrukt te zien.
Hij was lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor Kunsten en
Wetenschappen en van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te
Haarlem.
Schimmel
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[Lageman, Hendrik]
LAGEMAN (Hendrik), stempelsnijder, werd te Amsterdam geboren in 1765, aldaar
30 Maart 1816 overl. na lang sukkelen. Na bij zijn vader onderwijs in de teekenkunde
te hebben genoten, werd hij leerling van den medailleur Karel Konsé; terwijl hij zelf
een winkel van goud en zilver had en ook in penningen handel dreef.
Zijn voornaamste penningen zijn: overlijden van Jan Nieuwenhuyzen (1806),
overlijden van Prins Willem V (1806), 25-jarig bestaan der Maatschappij Tot Nut
van het Algemeen (1809), strooipenning bij de inhuldiging van den Prins van Oranje
tot souverein vorst te Amsterdam (1814). Zijn penningen zijn geteekend ‘H. Lageman
F.’.
J.E. Marcus heeft zijn portret gegraveerd in het door hem uitgegeven
Studieprentwerk en wel naar een teekening van H.W. Caspari.
Zie: Alg. Konst- en Letterbode 1816, I, 276.
van Kerkwijk

[Lagerwey, Jan]
LAGERWEY (Jan), geb. te Geertruidenberg 28 Dec. 1801 en aldaar overl. 2 Sept.
1844, was een bekend opvoedkundige en schrijver van handleidingen bij het
onderwijs in de wiskunde. Mr. L.W.C. Keuchenius en diens eenige broeder, die bij
hem hun opleiding hadden genoten, plaatsten, later te zijner eere (26 Juli 1855)
een gedenksteen in het kerkgebouw der hervormde Gemeente aldaar.
Zie: G l a s i u s , J. Lagerwey Gz. geschetst als Christen in de verschillende
betrekkingen zijns levens (Dordrecht 1845).
de Savornin Lohman

[Lalaing, Aegidius de]
LALAING (Aegidius d e ), dominicaan, overl. te Gent 12 Mei 1674 in den ouderdom
van 83 jaar; uit een adellijk geslacht van Gent gesproten, had hij in het klooster
zijner vaderstad het ordekleed aangenomen. Te Leuven studeerde hij de philosophie,
te Segovia in Spanje de theologie, waarna hij te Osnabrück en te Gent menig jaar
onderricht gaf. Van 1625 (?) tot 1643 vertoefde hij als zendeling te Leeuwarden en
strekte zijn priesterlijken werkkring uit ook tot de omliggende dorpen en stinsen. Na
Leeuwarden werd hem Groningen tot standplaats aangewezen, maar hier moest
hij spoedig uitwijken, zoodat hij naar Osnabrück trok, waar hij tot prior werd gekozen.
In 1645 keerde hij naar zijn klooster te Gent terug, en overleed daar.
Hij schreef: Historie van 't Beghinsel, voortganck, uutnementheden, gratiën, aflaten
ende mirakelen van het doorluchtigh ende wyt-vermaert Artsch-Broederschap des
H. Roosencrans (Antwerpen 1630, 2 dln.; 2e druk, Gent 1655, in 3 deelen). Verder
gaf hij nog eenige werkjes uit van ascetischen aard.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 103; G.A. M e i j e r ,
Dominicanen-statie te Leeuwarden in Archief Aartsb. Utrecht XXXV, 80;
B l o m m a e r t , Nederd. schrijvers van Gent (1862) 240.
G.A. Meyer

[Lalleman, Gerrit Bernardus]
LALLEMAN (Gerrit Bernardus), een der meest verdienstelijke schoolmannen van
ons land. 29 Jan. 1820 te Naaldwijk geb. en 13 Juli 1901 te Amsterdam overl. Zijn
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ouders waren E l i z a L a l l e m a n en N e e l t j e v a n d e r H o e v e n . Al vroeg voor
't onderwijs bestemd, werd hij achtereenvolgens kweekeling te Naaldwijk, te
Hillegersberg en ondermeester aan 't instituut Noorthey van P. de Raadt; daarna
gouverneur bij de familie Westhreene aan den Hoorn bij Delft en hoofd der school
te Stad aan 't Haringvliet, Oude Tonge, Loosduinen en Moordrecht, op welke laatste
plaats Lalleman meer dan 40 jaren (van 1844-87) het onderwijs met ongeëvenaarde
trouw en toewijding heeft gediend. Onvermoeid werkzaam, bleef L. ook nog te
Amsterdam, waar
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hij zich in 1887 met der woon gevestigd had, de belangen van 't onderwijs dienen,
zoowel als directeur van 't in '77 opgerichte Schoolmuseum van 't Ned. Ond.
Genootsch., als in zijn betrekking van directeur der Vormschool voor
Onderwijzeressen aldaar. Aan ontelbaar velen strekte hij voortdurend tot raadsman.
Medeoprichter van het Schoolverbond ter bestrijding van 't schoolverzuim, was L.
van 1870-96 redacteur van het schoolblad De Wekker; verder schreef hij: Het
schoolverzuim in Nederland en het Schoolverbond (1869); De volksschool in
Nederland met betrekking tot art. 23, en Open brief aan W.M. de Brauw (beide in
1869); voorts opstellen in Economist, Tijdspiegel en andere periodieken.
Hij was gehuwd met M a r i a F r e d e r i k a V r o e g .
Zie: Levensber. Letterk. 1902, 1.
Zuidema

[Lambertus]
LAMBERTUS, gest. omstreeks 705. Te Maastricht uit aanzienlijke ouders geboren
werd deze Heilige, misschien te Wintershoven door den H. Landoaldus, misschien
te Metz, opgevoed, kwam daarna te Maastricht aan het hof van Childerik II en stond
er onder de hoede van den H. Theodardus. Na diens dood werd hij bisschop zijner
vaderstad. Toen in 673 Childerik vermoord was, en Ebroin, hofmeijer van koning
Theodorik, alle macht in handen kreeg, werd L. van zijn zetel verdreven; zeven jaren
bracht hij nu in de abdij van Stablo door. Na den dood van Ebroin, kwam L. onder
den hofmeier Pepijn van Herstal in zijn bisdom terug; ook in Taxandrië heeft hij
gepredikt en er vele tempels en afgodsbeelden verwoest. Op hoogen ouderdom is
hij in de villa Leodium vermoord door Dodo, een domesticus van Pepijn, volgens
eenigen uit weerwraak, omdat L.'s neven, Petrus en Autlecus, eenige bloedverwanten
van Dodo ter dood hadden gebracht, volgens anderen, omdat L. Pepijn openlijk
berispt had wegens zijn misdadige betrekking met Alpais, eene zuster van Dodo.
Zijn lijk, voorloopig begraven te Sint Pieter bij Maastricht, is later door den H.
Hubertus naar Luik overgevoerd en rust thans in de St. Pauluskerk aldaar; een
gedeelte van den schedel wordt bewaard in de St. Pieter te Rome, een ander in de
domkerk van Freiburg. L. is in Nederland patroon van 52 parochiekerken.
2

Over zijne levensbeschrijvingen zie: P o t t h a s t , Bibl. Hist. Medii Aevi (Berlijn
1896) II, 1416; Bibl. Hagiogr. Latina (Brussel 1898/99) in voce; K r o n e n b u r g ,
Neerlands Heiligen in vroeger eeuwen I (Amst. 1900) 133; Verder: M u l l e n e r s ,
Vie de St. Lambert in Publ. Limbourg XLV (1909) 439.
Kronenburg

[Lambrechts, Amos]
LAMBRECHTS (Amos), amsterdamsch medicus, die 7 Nov. 1721 te Utrecht
gepromoveerd is, slaat in de litteratuur een pover figuur en schijnt het in de praktijk
niet beter gemaakt te hebben. In zijn Manuductio Obstetricantium of Handleiding
der verloskunde, waarin .... verhandeld worden, alle de vrouwelijke delen, dienende
tot de voortteling, vervolgens de vrugt, bevrugting .... ten laatste van de baring, enz.
enz. Alles betoogt door eige waarnemingen, en opgehelderd, enz. waarvan de
voorrede van 26 Nov. 1731 dateert, slaat hij wel niet overal den bal mis, maar hij
blijft toch over 't geheel verre beneden zijn taak: hij verliest zich te veel in
halfbegrepene, onvruchtbare beschouwingen en verwacht te veel van de
medicamenteuse therapie. Omtrent zijn vertaling uit het latijn van L. H e y s t e r ,
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Kort ontleedkundig begrip V (1728) meent Abr. Titsingh, dat daarbij het ‘Compendium,
enz. welches von Maximilian Lentern aus dem Lateinischen in das Deutsche
o
übersetzt ist. a . 1721’, hem goede diensten zal bewezen hebben.
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Maar vooral heeft T., die beweert, dat L. van apothekersleerling, zonder academie
of heelkunstig onderwijs, medico-chirurgus geworden is, veel tegen op zijn
behandeling van den kanker, door middel van 't appliceeren van zijn Trochisci de
Minio, een bijtend middel, waarmee de ziekte altijd verergert, nooit verbetert. En F.
Ruysch zou hem, zelfs naar aanleiding daarvan toegevoegd hebben: ‘hebt gij al
niet menschen genoeg vermorst: men behoorde u de praktijk te verbieden’.
Nog schreef hij: Nauwkeurige verhandelinge over de tekenen, voorzeggingen en
genesingen van de Ophthalmia seu Inflammatio Oculorum of Ontsteking der Oogen
(Amst. 1722).
Zie: A. T i t s i n g h , Verdonkerde Heelkonst, 520 en 521, en passim; A. G e y l ,
Bijdragen tot de kennis van de geschiedenis der obstetrie en gynaekologie in ons
vaderland in Ned. Tijdschr. van Verlosk. en Gynaek. 1895. 3.
A. Geyl

[Lammens, Joannes]
LAMMENS (Joannes) ook genaamd: A g n i , dominicaan, overl. 1296. In 1273 was
hij de derde prior van het klooster te Gent, en verwierf zich in Vlaanderen en Zeeland
naam door zijne prediking, welke door wonderteekenen bevestigd werd. Toen hij
zich eens naar Elfdijck, in den omtrek van Goes, wilde begeven om daar bij
gelegenheid van het H. Kruisfeest te prediken, stak er zulk een geweldige storm
op, dat geen schipper het waagde hem over te zetten. In het vast vertrouwen op
Gods voorzienigheid betrad hij, zoo verhaalt men, de bruisende golven en bereikte
behouden den overkant, waar de geestelijkheid en het volk hem met opgetogenheid
en heiligen eerbied wachtten. Deze wonderbare overtocht werd tot altijddurende
herinnering op den kerkmuur geschilderd, maar ging te niet tijdens de beeldstormerij
van 1572. De weg, waarlangs de kloosterling gekomen was, droeg onder het volk
den naam van Kruisweg. De beeltenis van dezen eerbiedwaardigen religieus werd
voorheen in verschillende kloosterkerken van België aangetroffen.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium dominicanum 60.
G.A. Meijer

[Lammertijn, Passchier]
LAMMERTIJN (Passchier). Dat deze in 1595 te Alkmaar de kunst zou hebben
uitgevonden om door trekwerk in 't linnen te weven allerhande beelden, historiën,
veldslagen, ja alles wat men begeerde, mag betwijfeld worden. Reeds in 1592 werd
hem door de stad Haarlem voor 69 ellen damastwerk met de historie van Daniël ƒ
207:18:- betaald. 22 Febr. 1601 verklaarden 5 waardijns van de tafellakens, servetten
en damastwerken aldaar, na het bezichtigen van een servet met het wapen en de
kwartieren van prins Maurits en andere werken, dat zij nooit iets dergelijks gezien
hadden. Hetzelfde getuigden 2 Juli 1606 vier van Kortrijk herkomstige en te Haarlem
wonende damastwerkers, na het bezichtigen van de gereedschappen en het
gewevene, waarop Lammertijn zijn tweede octrooi verworven had. In hetzelfde jaar
ontving hij ƒ 2092:10:- voor damastwerk, aan den Prins van Wales en eenige andere
voorname heeren vereerd, waarvan de overbrenging aan den agent Caron hem
den 26 Aug. door de Staten-Generaal werd opgedragen. Met zijne attesten gewapend
wendde hij zich tot de regeering van Alkmaar, aanbiedende zich daar te vestigen
en zijne kunst te opereeren en die deelachtig te maken aan eenige daartoe door
burgemeesteren geschikt geachte personen, mits men hem voor omtrent 6 jaren
renteloos leende ƒ 3000, vrije woning in de brouwerij van het S. Elisabeths-gasthuis
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verschafte en eenige jongens uit het weeshuis of anderen bij hem bestelde. Het
aanbod, 4 Maart
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1607 bij de vroedschap behandeld, vond zooveel bijval, dat burgemeesteren
gemachtigd werden ten finale met hem te onderhandelen. Reeds den volgenden
dag werd de overeenkomst getroffen. L. zou de helft der ƒ 3000 ontvangen zoodra
zijn gezin en zijne werktuigen te Alkmaar gebracht waren en de wederhelft als hij,
na het doen eener reis naar Frankrijk, zich aldaar zou gevestigd hebben; doch kocht
hij vooraf een huis, dan zou hem na de komst van zijn huisgezin en getouwen ƒ
2000 en na zijne reis ƒ 1000 verstrekt worden; tot zekerheid voor de teruggaaf zou
hij zijne octrooien in handen van burgemeesteren leveren en het te koopen huis en
al zijne goederen verbinden. Hij kocht een huis, erf en boomgaard en nog een huis
en 2 kleine huisjes daarachter en verbond het zijne voor schepenen na ontvangst
der ƒ 3000 7 Juni. Zijn verzoek in het volgende jaar om eenige zijner werken voor ƒ
1200 over te nemen of hem tot dat bedrag bij te staan met stads krediet, werd 5
Aug. wat het eerste betreft afgeslagen, wat het laatste aangaat bewilligd, mits voor
niet langer dan 3 jaren en tegen voldoend pandschap.
In 1607 ontving hij ƒ 712 voor ammelakens en servetten door Caron in Engeland
ten dienste van den lande vereerd; in 1609 ƒ 6480 voor geschenken aan de gezanten
van Frankrijk en Groot-Brittanje; in het begin van 1610 ƒ 3675:10 voor een geschenk
aan Spinola; in Nov. 1611 ƒ 717:5 van de stad Haarlem voor 4 tafellakens, waarvan
3 met bijbelsche voorstellingen en de wapens van Frankrijk en Navarre op de einden
en één met de wapens van Nassau en Neptunus, scheeps- en jachttafereelen,
benevens 81 servetten, tegelijk werd betaald aan Jacques Lammertijn ƒ 1373:17:8,
voor 4 ammelakens met de historiën van Troje, Daniël en Susanna en eene jacht
te paard en 9 stukken servetten, in 1613 ƒ 1992:4:8 voor een geschenk aan de
Keurvorstin van de Paltz, waarvoor zijn werk beter was bevonden dan dat van Quirijn
Jansz. te Haarlem; in Mei 1615 ƒ 726 voor op zijn verzoek aan de Staten-Generaal
geleverd ammelaken en servetten. Zijn verzoek om eene nieuwe leverantie werd
16 Nov. geweigerd. Uit dit laatste blijkt dat het met de onderneming niet voorspoedig
ging. 't Was dan ook al misgeloopen met de terugbetaling der voorgeschoten gelden,
't was uitstellen en schipperen geworden. Daarbij kwam nog, dat de Staten-Generaal
20 Mei 1613, op advies der regeering van Haarlem, zijne aanvraag om verlenging
van het in 1606 bekomen octrooi afsloegen, gelijk 7 April 1615 zijn verzoek om bij
rentelooze leening voor 6 jaren met ƒ 2000 bijgestaan te worden. De alkmaarsche
vroedschap had alreeds 29 Nov. van het jaar te voren zijn vroeger afgewezen
aanbod bewilligd om zijn huis tegen taxatie over te nemen, ten einde daarvan te
vinden en te likwideeren hetgeen hij de stad schuldig was. De koop kwam voor ƒ
2700 vrij geld tot stand.
Van L.'s verder wedervaren is ons niets gebleken.
Zie: D o d t v a n F l e n s b u r g , Archief IV, V, VI reg.; Kronijk van het Historisch
Genootschap XVII (1861) 45; Alkmaarsche Courant nr. 51 van 1893.
Bruinvis

[Lamorette, Michiel]
LAMORETTE (Michiel), werd 7 Aug. 1593 door de regeering van 's Gravenhage
op zijn verzoek aangesteld tot het geven van muziekonderwijs aan de groote school
tegen genot van vrije woning in het St. Elisabethsconvent; in 1598 woonde hij aldaar
in het Bouhuis; 4 April 1594 is bij de Staten-Generaal in behandeling een octrooi
aanvraag ten behoeve van Charles de Schildere, boekdrukker te Middelburg, op
door hem gecomponeerde muziek.
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Zie: Bouwsteenen I, 22, 23; Alg. ned. Familieblad XII (1895) 41; Navorscher 1865,
141.
Enschedé

[Lampsins, Cornelis (1)]
LAMPSINS (Cornelis) (1), ook L a m p s e n s of L a m s e n , geb. te Oostende 1540,
overl. te Vlissingen 24 Nov. 1624, schepen te Oostende in 1560, burgemeester
aldaar 1577, raad te Vlissingen in 1597. Omstreeks 1584 schijnt hij met honderden
Vlamingen, wegens het verval van den handel in de Zuidelijke Nederlanden, gepaard
met godsdienstonverdraagzaamheid, zich te Vlissingen gevestigd te hebben. Hij
was te Oostende gehuwd in 1578 met M a r i a M e u n i c x (1538-1610), de dochter
van een schepen en burgem. van die stad.
Hun zoon J a n , koopman en bewindhebber der Noordsche Compagnie, te
Oostende geb., overl. te Vlissingen 2 Febr. 1619, huwde 2 Juni 1594 aldaar met
J a n n e k e V e l t e r s (geb. te Oostende, begr. te Vlissingen 26 Mei 1648) en hun
zoon L i e v e n met de dochter van den schatrijken koopman J a n
L a m b r e c h t s e n C o o l e n . Meer naam maakten zijne broeders A d r i a a n en
C o r n e l i s (2), die het kantoor tot een der aanzienlijkste der wereld maakten en
zooveel rijkdommen verwierven, dat deze en hun geluk spreekwoordelijk werden.
Vele onzer voornaamste zeehelden zijn op hunne voor den oorlog bestemde,
altijd voortreffelijk uitgeruste schepen gevormd en de Ruyter begon in 1617 op
hunne werf als touwslagersjongen voor 6 stuivers in de week, het nog te Middelburg
aanwezige wiel te draaien. Twee van hunne schepen ‘Samson’ kapitein Jan Gideons
en ‘Vlissingen’, kapitein Abraham Crynssen, dreven in 1632 de gevreesde duinkerker
kapers zoozeer in het nauw, dat de assurantiën uit Zeeland naar de bocht van
Frankrijk van 8 à 10% tot 3% daalden.
Adriaan L. de oudste, werd bewindhebber der Oost-Indische Compagnie en
vestigde zich te Middelburg, waar hij 6 Jan. 1629 huwde met J o z i n a d e H a z e .
In deze stad woonde hij tot zijn overlijden in het laatst van 1665 in de Korte Delft,
in het huis genaamd Bourgogne. Cornelis L. (2), zijn broeder, geb. te Vlissingen 17
Sept. 1600, overl. ald. 2 Sept. 1664, huwde 15 Febr. 1628 met T a n n e k e
G e l e i n s e B o e n s , gezegd S c h o t , geb. Vlissingen, overl. ald. 31 Oct. 1661,
dochter van G e l e y n B o e n s (B o u w e n s z n .) en M a y k e n A d r i a e n s d r .
C a u . Behalve door een omvangrijk kantoor, voor welker rekening o.a. Michiel
Adriaenszn. de Ruyter voer, werd zijn tijd door vele staatsambten ingenomen. In
1631 was hij raad en in 1652 burgemeester van Vlissingen en als zoodanig
afgevaardigde naar de Generale Staten. In zijn geboorteplaats stichtte en bewoonde
hij het aanzienlijke huis op den Nieuwen Dijk, waar thans de kantoren van het nederl.
loodswezen gevestigd zijn en dat op den fraaien gevel het jaartal 1641 draagt. In
het jaar 1633, toen hij bewindhebber der W.-I. Comp. was geworden, liet hij het
buiten Lammerenburg, waarvan een geschilderde afbeelding te Middelburg wordt
bewaard, niet ver van Vlissingen opnieuw aanleggen.
In West-Indië koloniseerden de ondernemende broeders het eil. St. Martin, hetwelk
door de Ruyter met bewoners van St. Eustatius tot stand werd gebracht, alsmede
het eil. Tabago, door hem Nieuw-Walcheren geheeten, waarvoor hij door bemiddeling
van den ambassadeur Justus de Huybert 25 Mei 1663 door Lodewijk XIV tot baron
van Tabago, alsmede tot ridder in de Orde van St. Michiel werd verheven, wat
aanleiding gaf tot het curieuze wapen door de familie L. tot het jaar van haar
uitsterven (1848) gevoerd en waarvan de diploma's enz. nog door afstammelingen
bewaard worden.
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Hij had uitgestrekte bezittingen in Staats-Vlaanderen, waar hij in 1650 en volg. jaren
zich door inpolderingen (Schoondijke enz.) heeft verdienstelijk gemaakt. Hij liet twee
zonen, J a n en G e l e i n , na.
Zijn portret, alsmede dat van zijne echtgenoote is in het bezit van afstammelingen.
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen i.v.; Ned. adelsboek 1906; C h .
d e R o c h e f o r t , Histoire naturelle et morale des Isles Antilles (Rott. 1658 en
1665); i d ., ned. vertaling door H. D u l l a a r t (ald. 1662); i d ., Le tableau de l'isle
de Tabago ou de la Nouvelle Oualcre (Leyde 1665, Paris 1666); genealogie in
Nederl. Leeuw VI (1888) 39.
o

Voor de portretten zie: M o e s , Iconographia Batava n . 4330-4335.
Mulert

[Landman, Nicolaas Johannes Bartholomeus]
LANDMAN (Nicolaas Johannes Bartholomeus), geb. 24 Aug. 1815 te 's Gravenhage,
overl. 30 Apr. 1902 te Helvoirt. Na zijne bevordering tot plattelandsheel- en
vroedmeester op 12 Mei 1841 vestigde hij zich te Helvoirt, waar hij gedurende 60
jaar praktiseerde en zich ook buiten de grenzen zijner gemeente bekend maakte
door zijne mededeelingen in de vergaderingen der afd. 's Hertogenbosch van de
Ned. Maats. tot bev. der Geneeskunde, zijne werkzaamheid als lid van den
Geneeskundigen Raad van Noord-Brabant en Limburg en zijne bijdragen in
verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waarvan er enkele zeer de aandacht
hebben getrokken. Vooral was dit het geval met zijne Bijdrage tot de behandeling
der placenta adhaesa ('s Hertogenb. 1858), waarin hij met nadruk wees op de
juistheid van de door F. R u y s c h reeds gedane uitspraak, ‘indien de moederkoek
uit het lichaam van de kraamvrouw niet veilig en gerust kan worden afgehaald, zal
het raadzaam zijn dezelve aldaar te laten zitten’. Zijn eigene ervaring had hem in
deze geleerd, dat die wijze van handelen aanbeveling verdiende. In de verschillende
jaarg. van het Nieuw Prakt. Tijdschrift enz. Nieuwe Reeks, verz. en uitgeg. door L.
A l i C o h e n (Gorinch. 1849-54) komen talrijke korte bijdragen van hem voor,
betreffende onderwerpen vooral op verloskundig, maar ook op geneeskundig gebied.
Ook in andere tijdschriften staan opstellen van hem. Wij noemen:
Over het nut van den nitras bismuthicus basicus bij slependen slijmvloed der
pisbuis in Ned. Tijds. v. Geneesk. IV (1860) 177; Waarneming eener hyperaesthesia
cruralis dextra in twee opvolgende baringen bij dezelfde vrouw in Ned. Tijds. v. Heelen Verloskunde, ziekten der vrouwen en der kinderen, uitg. door H.J. B r o e r s e n
L.C. v a n G o u d o e v e r , X (1860) 111; Bijdrage tot de behandeling der placenta
praevia, Ibid. 315; Twee gevallen uit mijne verloskundige praktijk betreffende keering
na vroeg afloopen van het vruchtwater, Ibid. XI (1861) 1; Decapitatie of keering,
Ibid. 181; Drie waarnemingen uit de verloskundige praktijk, Ibid. 534; Bloedgezwel
bij eene niet zwangere vrouw aan de rechter schaamlip waargenomen, Ibid. XII
(1862) 200; Spontane genezing eener darm-schedefistel, Ibid. XIII (1863) 55;
Heilzame werking der chloroform in een geval van tetanus uteri met dwarsligging
der vrucht, waar vooraf de keering te vergeefs beproefd was, Ibid. 571; Eene bijdrage
betrekkelijk de vraag of bij zwangeren, die aan intermittens lijden, de toediening der
chinine raadzaam is, Ibid. XIV (1864) 315; Zeldzame en belangrijke stoornis in het
verloop eener tweelingzwangerschap, Ibid. XV (1866) 1; Drie waarnemingen van
verlammingsverschijnselen na diphtheritis faucium, Ibid. 470; Iets over eclampsia
van barenden naar aanleiding van een waargenomen geval, Ibid. XVI (1869) 376;
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Verslag over de dysenterie-epidemie in 1868 in de gemeenten Helvoirt en Haaren
('s Hertogenb. 1868).
Simon Thomas

[Landolt, Heinrich Mathias Friedrich]
LANDOLT (Heinrich Mathias Friedrich), bekend schrijver op militair-letterkundig
gebied, 29 Nov. 1828 te Breda geb. en 22 Juni 1871 te Bad-Wildungen overl. Zijn
vader, een Zwitser van geboorte, had de veldtochten van het eerste fransche
keizerrijk meegemaakt en was in 1816 in nederlandschen dienst getreden, als eerste
luit.-adjudant bij het regiment Zwitsers onder Ziegler, en overl. in 1868 als
gepensionneerd kolonel.
Na in 1844 als cadet tot de Kon. Mil. Academie van Breda te zijn toegelaten, werd
de jeugdige Landolt vier jaar later tot 2den luitenant bij het 2de regiment infanterie
aangesteld. In 52 overgeplaatst bij 't reg. Grenadiers en Jagers, woonde hij de
eerstvolgende jaren in den Haag, waar hij eind 54 op verzoek belast werd met 't
overbrengen van een detachement suppletietroepen voor 't oost-ind. leger, van
welke gelegenheid Landolt gebruik maakte om een reis over Java te maken. Begin
58 keerde hij met geschokte gezondheid naar den Haag terug, hervatte den dienst
en werd in 61 tot kapitein bevorderd, overgeplaatst naar het 7de reg. infanterie in
garnizoen te Haarlem, later te Amsterdam. In 69 vroeg hij om gezondheidsredenen
non-activiteit aan, ging wonen in den Haag, maar moest al spoedig, tot herstel, eerst
naar Kreuznach, vervolgens naar Wildungen, waar hij bij een tweede bezoek in 71
overleed.
Van Landolts geschriften noemen wij: Geschiedk. herdenking van het 25-jarig
bestaan der bataillons Grenadiers en Jagers (1854); Nederl. krijgsgeschiedenis
(1855); Gesch. van het nederl. zeewezen (1856); R ü s t o w 's Militair woordenboek,
vertaald (1859-62) en Dictionnaire polyglotte de termes techniques militaires et de
marine (1865-70, 4 dln.). Dit laatste is wel zijn voornaamste werk, een boek van
blijvende waarde, dat in geen militaire bibliotheek gemist wordt. Van 1861-63 was
Landolt hoofdredacteur van den Militairen Spectator. In 71 begon hij nog aan een
vertaling van R ü s t o w 's Geschiedenis van den Fransch-Duitschen oorlog van
1870-71, doch moest dit weldra opgeven; 't werd na zijn dood voortgezet door den
bibliothecaris der Kon. Mil. Academie E.H. B r o u w e r .
Zie: Levensber. Letterk. 1872, 59.
Zuidema

[Landré, Corneille Louis]
LANDRÉ (Corneille Louis), geb. te Utrecht 31 Aug. 1838, gest. te Amsterdam 10
Febr. 1895, gesproten uit een hugenotenfamilie, bezocht in zijn geboorteplaats een
instituut voor aankomende onderwijzers, maakte werk van moderne talen maar ook
van wiskunde, waarvoor hij verscheidene akten l.o. behaalde, tot hij onderwijzer
werd aan verschillende instituten. Als zoodanig bezocht hij ook te Utrecht de colleges
van van Rees en Buys Ballot en later die van Grinwis over differentiaal- en
integraalrekening, was repetitor en tevens werkzaam aan het Metereol. Inst. In 1875
werd hij lid van het Wiskundig Genootschap, in welks tijdschrift sinds dien
verschillende artikelen van zijn hand verschenen, zoowel op zuiver wiskundig gebied
als op dat, waarop hij zich spoedig meer en meer zou gaan bewegen. Op aanbeveling
van Grinwis werd hij nl. 1 Jan. 1876 benoemd tot wiskundige van de in 1874
opgerichte levensverzekeringsmaatschappij ‘Dordrecht’, verhuisde naar de stad
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regeering erkende zijne verdiensten door zijne benoeming in 1895 tot lid van de
staatscommissie ter onderzoek of door ouderdom of invalideit ongeschikt
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geworden werklieden recht erlangen op geldelijke uitkeering. In 1896 werd hij door
de Algemeene Maatschappij van lijfrenten en levensverzekering te Amsterdam
benoemd tot haren actuaris, waardoor hij niet alleen in de statistisch-mathematische
zijde, maar bij het bedrijf in zijn vollen omvang werd betrokken; tevens was hij sinds
1897 wiskundig-adviseur van het. Nederlandsch Werkliedenfonds te 's Gravenhage.
Hij woonde de verschillende congressen voor levensverzekering bij te Brussel, Parijs
en Londen, waarvoor hij verschillende gedrukte bijdragen leverde en, na het
overlijden in 1903 van zijne vrouw, de kunstschilderes H e n d r i k a W i l h e l m i n a
v a n d e r K e l l e n , dochter van den utrechtschen stempelsnijder, nog dat van
New-York. Met Dr. J.P. Janse werd hij nog in Oct. 1903 leeraar aan den cursus voor
levensverzekeringswetenschap en verder lid van het bestuur der Vereeniging van
wiskundige adviseurs bij nederl. maatschappijen van levensverzekering en lid van
de redactie van haar tijdschrift. Daarin en ook in verscheidene andere, zoowel
binnen- als buitenlandsche periodieken, verschenen van zijn hand artikelen vooral
over levensverzekeringswetenschap, maar ook vele op het gebied der zuivere
wiskunde tot kort vóór zijn dood. Hij was lid van verschillende binnen- en
buitenlandsche genootschappen. Van zijn afzonderlijk uitgegeven werken zijn te
noemen de Stereometrische hoofdstukken (1875, herdr. Utr. 1905) en vooral het
standaardwerk, de Wiskundige hoofdstukken voor levensverzekering (1893; duitsche
vert. 1895, 1901 en Jena 1905), geschreven in den practischen geest van het
fransche volk, waarvoor L. de innigste sympathie bleef koesteren.
Voor een vollediger levensbericht en bibliografie zie: Bull. Egl. Wall. V (1892) 35;
Archief voor de verzekeringswetenschap VIII (1906) 227-247 en Nieuw archief voor
wiskunde S. II, dl. VII (1907) 1-6, beide laatste met portret.
de Waard

[Landré, George Nicolas]
LANDRÉ (George Nicolas), geb. 15 Jan. 1762 te Cassel, uit geëmigreerde fransche
ouders, en overl. 18 Nov. 1824 te Amsterdam. Opgeleid in zijn geboorteplaats voor
den militairen stand, diende hij een poos als officier bij de oostenrijksche en russische
ruiterij, doch vestigde zich later ten gevolge van een duel als gouverneur te
Amsterdam, waar hij in 't huwelijk trad met J e a n n e J a c q u e l i n e D r o g n a t
en directeur werd eener in 1799 door het ‘Nut’ opgerichte kweekschool voor meisjes.
Van zijn geschriften noemen wij: Dictionnaire portatif Français- Hollandais met P.
A g r o n ) (1810); Woordenboek der Nederduitsche Synoniemen (met W e i l a n d )
(1825); Verzameling van brieven om tot de kennis van den Franschen briefstijl op
te leiden (1812; 4de dr. 1848).
De portretten van hem en van zijn vrouw zijn in 1817 gegraveerd door J.W.
Caspari.
Zie: Bull. Egl. Wall. V (1892) 32-34 met volledige bibliografie.
Zuidema

[Landré, Willem Jan Nicolaas]
LANDRÉ (Willem Jan Nicolaas), geb. 28 Apr. 1840 te Zeist en overl. 9 Jan. 1894
te Winschoten. Zijn ouders waren J e a n E v e r a r d G e r m a i n L., predikant te
Haaften, bij Zalt-Bommel en M a g d a l e n a J o h a n n a H o r s t . Oorspronkelijk
eveneens voor het predikambt bestemd, koos hij later een anderen werkkring. Nov.
1870 werd hij candidaat-notaris, ging toen echter tijdelijk bij de journalistiek. Van
1870-78 was hij lid der redactie van de Middelburgsche Courant en van 1878-81
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trok hij als zoodanig naar Winschoten. In 1870 was Landré gehuwd met
A n t o i n e t t e L o u i s e K r a h , die hem na 7 jaar door den dood ontviel; hij
hertrouwde in 1879 met zijn schoonzuster M a r g a r e t a C h r i s t i a n a K r a h .
Van zijn geschriften noemen we: Historisch overzicht der polderwetgeving in
Zeeland in Economist 1873; Het nieuwe Zeeuwsche polderreglement, ibid.; Voorts
schreef hij veel in het Leeskabinet en het Tijdschrift der notarissen, waarvan hij
sedert 1890 redacteur was. Ook plaatste hij een ‘Voorwoord’ voor H. W a l t e r 's
Ontwikkeling, geen geleerdheid. Bijdrage tot de hervorming van het Onderwijs
(1891).
Een korte levensschets met portret komt voor in het Jaarboekje voor het
Notarisambt 1889.
Zuidema

[Landskroon, Roelof]
LANDSKROON (Roelof), 8 Febr. 1774 geb. te Amsterdam, overl. 17 Jun. 1824 te
Purmerend. Reeds op 14-jarigen leeftijd begon zijne opleiding tot heelmeester, toen
hij te Amsterdam eerst bij den heelmeester Rodenburg en later bij ter Reehorst en
Krieger in de leer ging. Ook volgde hij de lessen van den hoogleeraar Bonn, waardoor
hij in staat was in het jaar 1795 zijn examen voor heelmeester af te leggen, waarna
hij in 1799 tot vroedmeester bevorderd werd en later ook nog den graad van doctor
in de geneeskunde verwierf. Na te Amsterdam, Zwolle en Zutphen te zijn werkzaam
geweest vestigde hij zich te Purmerend en werd in 1805 aldaar tot stads heel- en
vroedmeester benoemd en later ook aangesteld tot stads-dokter. Hieraan was tevens
verbonden het lectoraat in de ontleed-, heel- en verloskunde, welke betrekking hij
aanvaardde met het houden van een redevoering. In hetzelfde jaar werd hij ook
benoemd tot stadsvroedmeester te Monnikendam, welk ambt hij tot 1818 waarnam.
Daar hij de gave bezat zijne lessen onderhoudend en belangwekkend in te richten,
was hij bij zijne mannelijke en vrouwelijke leerlingen zeer geacht, en daarenboven
mocht hij zich ook verheugen in het vertrouwen zijner talrijke patienten zoowel in
Purmerend als in de omliggende gemeenten.
Enkele bijdragen op wetenschappelijk gebied zijn er van hem bekend, t.w.: Iets
over de vaccine en kinderpokken in Alg. Vaderl. Letteroef. 1814, II, 589, en 1818,
III, 746; Over het dierlijk magnetismus, in Alg. Konst- en Letterbode 1815, 47;
Waarneming van eenen aanmerkelijken polypus uteri, welke drie jaar door de vrouw
gedragen werd in Nieuwe Verhand. v.h. Genoots. t.b.d. heelk. te Amsterdam III
(1822) 1ste stuk, 26; Verloskundige waarnemingen over de plaatsing der placenta
op den hals der baarmoeder, Ibid. 36; Verslag van de afgaande voor- en
najaarskoortsen en derz. complicatie, welke in de stad Purmerende en derz. omtrek
in Noord-Holland gedurende den tijd van 15 jaar zijn waargenomen (Amst. 1823);
Belangrijke heelkundige waarnemingen (na zijn dood medegedeeld door G.J.
R i j n d e r s te Hoorn) in Tijds. v. Genees-, heel-, verlos- en scheikundige
wetenschappen v.w.h. Genoots. V.U.F. te Hoorn II St. 1, 41.
Simon Thomas

[Lange, Hendrik Merkus]
LANGE (Hendrik Merkus), geb. te Amsterdam 2 Maart 1809, overl. te Hulst 3 Oct.
1861, kwam in 1823 als elève op de mil. school te Semarang, werd in 1826
cadet-ingenieur, in 1828 2e luit. der inf., in 1834 1e luit., 1837 kapt., 1843 maj., 1846
luit.-kol., in 1849 gep. Hij maakte van 1828-30 den Java-oorlog, in 1832 en 33 den
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Padrioorlog (op Sum. W.K.) mede, en werd voor zijne daden bij den laatste benoemd
tot R.M.W.O. 4e kl. Tijdens zijn verblijf op S.W.K. maakte hij zich voorts zeer
verdienstelijk door het traceeren
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van den weg, door de kloof van Anei, naar de Padangsche Bovenlanden. Na zijn
terugkeer in Nederland werd hij benoemd tot rentmeester van het kroondomein te
Hulst.
Van zijn hand verschenen: een vertaling der Mémoires sur la guerre de l'île de
Java (1833), onder den titel: Gedenkschrift van den oorlog op Java van 1825 tot
1830 door J h r . F.V.A. R i d d e r d e S t u e r s (Amst. 1847); Het eiland Banka en
zijne aangelegenheden ('s Hertogenbosch 1850); Aanmerkingen op de vrijmoedige
beschouwingen tegen het afstaan van de tinmijnen op Banka aan de particuliere
industrie (ibid. 1850); Het Nederlandsch Oost- Indisch leger ter Westkust van Sumatra
(ibid. 1852; id. 2e dr. 1854).
Kielstra

[Lange, Adrianus Petrus de]
LANGE (Adrianus Petrus d e ), geb. te Alkmaar 9 Jan. 1843, overl. te 's Gravenhage
24 Maart 1897, zoon van Mr. P i e t e r A b r a h a m d.L., advocaat, raadslid en
burgemeester van Alkmaar, gedurende 1853-57 lid der Provinciale Staten, overl.
21 April 1869, en T r i j n t j e S i j b o u t s . In 1857 op het alkmaarsche gymnasium
gekomen, deed hij 3 jaren later admissie-examen voor de hoogeschool; vervolgens
oefende hij zich één jaar te Duisburg en een half jaar te Metz, werd hij te Leiden
ingeschreven als student in de rechten 16 Sept. 1862 en promoveerde hij aldaar
op stellingen 19 Mei 1868. Hij vestigde zich te Alkmaar als advocaat, werd met
ingang van Sept. 1868 leeraar in de staatswetenschappen aan de rijks hoogere
burgerschool, hetgeen hij bleef tot 1 Mei 1878, volgde zijn vader op als secretaris
van de Schermeer en penningmeester van de Bergermeer, en huwde 12 Aug. 1870
met C a t h a r i n a J a c o b a , dochter van Dr. P.J.C. L u c h t m a n s en A.C. C o s t e r ,
die hem 2 dochters en 1 zoon schonk. Hij werd in Nov. 1878 tot lid van den
gemeenteraad verkozen, bedankte als zoodanig einde 1887, werd herbenoemd
Aug. 1891 en bedankte wegens zijne verkiezing tot lid van de 2e Kamer der
Staten-Generaal weder Juli 1894. Sedert het vertrek van Mr. W. van der Kaay in
het laatst van 1873 naar Leiden, stond hij aan het hoofd der liberale partij in het
hoofdkiesdistrict Alkmaar. Nevens verschillende betrekkingen vervulde hij ook die
van adviseur bij het agentschap der Nederlandsche Bank. Wegens zijn lidmaatschap
der 2e Kamer verbond hij zich voor de waarneming zijner rechtspraktijk met een
ander advocaat en in 1896 verhuisde bij naar de hofstad.
Was te Alkmaar, op zijn initiatief 19 Febr. 1887 de naamlooze vennootschap
‘Noordhollandsch Landbouw-crediet’ met een kapitaal van 4 ton gevestigd en hij
een der commissarissen daarvan geworden, in den Haag, waar toen een zijner
ooms, de indische oud-gast G.A. d e L a n g e , woonde, bracht hij met diens hulp
en met een geplaatst kapitaal van 3 ton 30 Dec. 1895 tot stand de
‘Nederlandsch-Indische Exploratie-Maatschappij’. Hij werd hiervan de directeur en
reisde in het volgende jaar in het belang der zaak naar Oost-Indië, maar zijne tochten
door de ongezonde bosschen van Sumatra bezorgden hem een bloedbederf, ten
gevolge waarvan hij een jaar later bezweek. Alzoo heeft hij niet mogen beleven de
opening, door de H. IJ. S.M. op 1 Oct. 1898, der lijn Alkmaar-Hoorn, waardoor voor
westelijk Noord- en geheel Zuid-Holland de kortste verbinding met Friesland en
Groningen werd verkregen; voor welke lijn, aanvankelijk enkel als locaalspoorweg
bedoeld, hij zich jaren lang met den heer C. Bosman beijverd en reeds 8 Juni 1887
van den gemeenteraad van Alk-
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maar toezegging eener subsidie van ƒ 40,000 bekomen had.
De Lange heeft veel geschreven, reeds in het Bibliographisch Album van het
Januari-nummer van de Gids 1869 over Liederen van F r a n s d e C o r t en Uit
het Studentenleven en andere gedichten door J u l i u s V u y l s t e k e . Wegens een
aanzoek om medewerking voor Het Vaderland, staakte hij met het einde van 1871
zijne wekelijksche hoofd-artikelen in de Heldersche en Nieuwedieper Courant, en
vervolgens plaatste hij, als D i r k G r o e n u i t d e B e e m s t e r , van 6 Jan. 1872
tot 2 Nov. 1892 een goede 80 brieven in het haagsche orgaan, welke om hunne
degelijkheid en geestigheid met graagte gelezen werden en, hoewel op de
tijdsomstandigheden betrekkelijk, blijvende belangstelling verdienen, zoodat hun
herdruk onder den titel van Politieke en Economische Vertoogen (2 dln., 's Grav.
1899) alleszins gerechtvaardigd mocht heeten. In de Feestgave ter gelegenheid
van het Honderdjarig Bestaan van het Natuur- en Letterk. Genootschap te Alkmaar
1882, gaf d.L.: Over de betrekkelijke waarde van staathuishoudkundige theorieën;
in de Vragen des tijds 1885; De Staat en de Staatsspoorwegen. Nog is van hem
gedrukt: Pleidooien in zake het Openbaar Ministerie contra den heer Cornelis
Bosman (Alkm. 1870).
Bruinvis

[Lange, Geldolph Adriaan de]
LANGE (Geldolph Adriaan d e ), te Alkmaar geb. 11 Jan. 1773, overl. 14 Dec. 1840,
zoon van P i e t e r d . L., procureur, notaris en secretaris der leenmannen van de
Nieuwburgen, overl. 1784, en M a r g a r e t h a O u b u r g , overl. 1804, was in 1795
gruttersknecht, toen hij door den oud-vroedschap G.C.v. Vladeracken, een der leden
van het comité-revolutionnair, bode van het college der Uitwaterende Sluizen werd
gemaakt. 9 Juni 1802 werd hij schout-bij-nacht der stad en 30 Dec. 1803 tevens
majoor der stille en klapwacht, 29 Febr. 1808 vischafslager. Eerlang verviel zijne
betrekking, omdat het fransche gezag geene gelden voor de nachtwacht op de
begrooting toeliet. Na de omwenteling van 95 was hij - ‘om zijn schreeuwen te stillen’
schrijft Mr. H.J. v.d. Graaff ergens - adjudant-majoor der gewapende burgermacht
geworden, en toen in April 1813 in Noord-Holland, vooral in Zaandam, oproerige
bewegingen ontstonden, werd hij, op voordracht van den onderprefect Fontein
Verschuir, door den prefect de Celles benoemd tot kapitein der grenadier-compagnie
van de nationale garde, als een man, bekwaam geacht om rust en orde met
gestrengheid te handhaven; maar wegens zijne uitingen na de tegenspoeden der
fransche wapenen werd hij verdacht, zoodat de prefect 7 Nov. 1813 den onderprefect
schreef: ‘Surveillez les turbulants comme ce M. de Lange.’ Vurig voorstander der
omwenteling, moest hij wel in botsing komen met den onderprefect, die, bevreesd
voor een overval door de fransche bezetting van den Helder en voor plundering en
verbranding, waarmede generaal Molitor de omwentelingsgezinde steden en dorpen
bedreigd had, vermoedelijk ook voor een weerslag, welke hem ten nadeele kon zijn,
zoolang mogelijk de afkondiging der proclamatie van van Hogendorp en van der
Duyn van Maasdam en het plaatsen der nationale vlag op de torens tegenhield. 25
Nov. bericht ontvangende, dat de afkondiging te Oudkarspel was geschied, ging
d.L. met 4 vrienden naar de Langedijken, om daar de gemoederen in beweging te
brengen, met het gevolg dat men de klokken ging luiden. In den nacht van 26-27
bewoog hij echter die van Oudorp om het te Alkmaar
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gehoorde luiden te staken. Bij een den 27. gedateerd gedrukt manifest Aan de
Nederlanders in het bijzonder die van het Noorderkwartier wekte hij de boeren op
zich met alle middelen te wapenen om militaire rekwisitiën van den Helder tegen te
gaan, zich aanbiedende om als aanvoerder op te treden. In den avond van dien
dag gaf hij ter hoofdwacht kennis uit de stad te gaan, en zonder verlof van zijn
commandant F. v.d. Graaff bleef hij tot den morgen van den 30en afwezig, inmiddels
Medemblik, Kolhorn en Schagerbrug bezocht hebbende. Zijn commando was hem
ontnomen. Na weder een paar dagen buiten de stad bezig te zijn geweest, werd hij
1 Dec. voor den rechter van instructie geroepen, om te vernemen dat de justitie,
gedurende 14 dagen tot werkeloosheid gedwongen, hare taak hervat en tot zijne
arrestatie besloten had. Na zijne loslating begaf d.L. zich naar 's Gravenhage, sprak
hij met Fagel en bood hij bij de vorstelijke audiëntie op 1 Jan. 1814 een verzoek
aan om in zijn rang bij het leger geplaatst te worden. Van den commissaris van
oorlog ontving hij bericht, dat Z.H. het aanbod van een personeel emplooi gunstig
opgenomen en hij zich te adresseeren had aan de in het arrondissement benoemde
commissie voor de organisatie van den landstorm en de landmilitie; met genoegen
nam Z.H. het aanbod aan van 25 complete monteeringen. Deze zijn den 17 door
d.L. afgezonden. De toegezegde plaatsing hij gemis van een staat van dienst niet
bekomende, ging hij 9 Febr. bij den burgemeester van Foreest van Petten een bewijs
van goed gedrag vragen, hetwelk geweigerd werd, omdat zijne strafvervolging nog
hangende was; daarover ontstond tusschen beiden een heftig tooneel, 't welk eene
aanklacht wegens beleediging tegen d.L. en zijne veroordeeling ten gevolge had.
Eerst 13 April sprak de rechtbank uit, dat er geene termen waren om de zaak,
waarvoor hij 24 dagen in hechtenis was geweest, te vervolgen. De Lange zette zich
nu aan het schrijven eener Memorie van defensie wegens zijn gehouden gedrag in
het werk der revolutie, opgedragen aan den Souvereinen Vorst, voor rekening van
o

den auteur gedrukt bij I.A.v. Harencarspel, een 8 . boek van 334 bladzijden. Fontein
Verschuir, de gebroeders H.J. en F. v.d. Graaff, v. Foreest v. Petten, de rechter van
instructie Schouten, de genrl. de Jonge, commandant in Noord-Holland, en de
commissaris van oorlog Bentinck v. Buckhorst krijgen er in dit boek geducht van
langs, en het zou voor den schrijver nog wel erge gevolgen hebben gehad, ware
de oplaag niet opgekocht en vernietigd, waaraan maar enkele exemplaren zijn
ontsnapt (zie op J.F.A. Huese, kol. 615).
Als vischafslager verkreeg d.L. tegen 1 Mei 1837 op zijn verzoek ontslag. Hij was
gehuwd 22 Mei 1808 met J o h a n n a N e e l t j e v.d. B u r g h , geb. te Rotterdam,
op 38-jarigen leeftijd overl. 10 Mei 1828. De L. moet een zonderling, bemoeiziek,
wat lastig man geweest zijn.
Bruinvis

[Lange, Sjoerd Hendrik de]
LANGE (Sjoerd Hendrik d e ), zoon van A.P. d e L a n g e en A. W e n t e l , geb. te
Alkmaar 16 Dec. 1816, overl. 29 Mei 1853. Hij begon zijn loopbaan aan het Kon.
Instituut voor de Marine te Medemblik en diende, na volbrachte studie, als adelborst
1e kl. op het korvet ‘Amphitrite’ op welk schip hij een tocht maakte naar de kust van
Guinea, om onder het bevel van generaal Verveer eenige oproerige stammen aldaar
tot rust te brengen. Na nog op genoemden bodem een reis te hebben gemaakt
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naar West-Indië, waar hij inmiddels tot luitenant was bevorderd, werd de L. benoemd
tot instructeur bij het Inst. te Medemblik. In 1847 bood hij den minister van koloniën
eene memorie aan, om de geographische werkzaamheden in den indischen archipel
op een vasten voet te regelen en deze naar de eischen der wetenschap te doen
uitvoeren, doch de omwentelingen van 1848 maakte de vrees voor groote uitgaven
zoo groot dat zijn voorstellen op zijde werden gelegd. Toch werd hij van
regeeringswege in de gelegenheid gesteld zich de kundigheden eigen te maken,
welke noodig waren om als geographisch ingenieur in Ned.-Indië werkzaam te zijn.
In 1850 kwam de L. te Batavia aan en dat hij aldaar aan de verwachtingen
beantwoordde, blijkt uit een aantal verhandelingen in het Natuurkundig Tijdschrift
voor Ned.- Indië, waarvan de belangrijkste hieronder volgen. In 1852 werd de L.
bestuurslid en in begin 1854 vice-president der Natuurkundige Vereeniging in
Ned.-Indië. Toen hij zich voor herstel van gezondheid naar Nederland wilde begeven,
overleed de L. op de reis daarheen, aan boord van het schip Palembang.
Hij publiceerde o.a. in bovengenoemd tijdschr.: Weerkundige waarnemingen
gedurende eene reis van Nederland naar Java I, 451; Waarnemingen over de
astronomische plaatsbepalingen van Batavia III, 310; Berigt betreffende de
werkzaamheden van den geogr. ingenieur III, 639; Verslag der reis van de
geographische ingenieurs V, 1; Redevoering gehouden ter gelegenheid der
Bataviasche tentoonstelling V, 276. Verder met zijn broeder G.A. d e L a n g e :
Astronomische waarnemingen gedaan ter bepaling der geographische ligging van
Batavia VI, 255; Id. van Manado VII, 261; Waarneming van maanzenith-afstanden
ter bepaling der geogr. lengte van Batavia VI, 277.
Volgens de bron, waaruit deze gegevens omtrent de L. zijn geput, schreef hij vóór
zijn komst in Indië verschillende artikelen in de Gids, betrekkelijk
marine-aangelegenheden, doch in de registers op dit tijdschr. komt zijn naam niet
voor als auteur.
Zie: Hand. en Geschriften Ind. Genootschap VII (1860) 108.
Muller

[Lange, Willem Geldolph ten Houte de]
LANGE (Willem Geldolph t e n H o u t e d e ), geb. te Alkmaar 15 Nov. 1799, overl.
aldaar 27 Febr. 1882 was de zoon van M i c h i e l J o h a n d e L a n g e en F u s i n a
M a r i a B l o m . Hij genoot zijne opleiding te Amsterdam, waar hij 12 Oct. 1820
toegelaten werd als heel- en vroedmeester. In hetzelfde jaar werd hij te Alkmaar,
waar hij zich gevestigd had, benoemd tot stadsverloskundige. 12 Mei 1825 huwde
hij aldaar met S a r a d e L e e u w , welke op 14 Dec. 1886 overleed. In 1844 werd
hij benoemd tot lid van de plaatselijke geneeskundige commissie. Bij beschikking
van den min. v. binnenl. zaken aangesteld tot lector in de heel- en verloskunde aan
de klinische school te Alkmaar, aanvaardde hij korten tijd daarna deze betrekking
met eene redevoering waarin hij uitsprak, ‘dat liefde voor de kunst en ingenomenheid
met de wetenschap onmisbare vereischten zijn ter rigtige oefening derzelve.’ Deze
rede werd niet gedrukt. Bij de opheffing der school op 1 Nov. 1865 kreeg hij zijn
eervol ontslag. Hij had een goeden naam als verloskundige en breukenoperateur.
Meer dan 100 personen had hij met goed gevolg geopereerd en op 30 Dec. 1867
gaf hij een feest, waarop 4 mannen en 4 vrouwen kwamen, welke hij in de laatste
10 voorafgaande maanden door de operatie had geholpen. Hoezeer zijne verdiensten
erkend werden, blijkt uit de schenking van een gouden
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medaille, op 12 Oct. 1870, toen hij gedurende 50 jaar de praktijk had uitgeoefend.
Hij was een beoefenaar van de sterrekunde en had ook de kunst lief, terwijl hij
teekende en een goed vers kon maken.
Hij schreef: Wetenschappelijke bedenkingen tegen de brochure van A.H. Gouwe
en M. Lusink, benevens opmerkingen de gerecht. geneeskunde betreffende (Alkmaar
1842).
Simon Thomas

[Langemeersche, Jason van]
LANGEMEERSCHE (Jason v a n ), of L a n g e m e e r t i u s , geb. te Iperen ± 1536,
begr. te Middelburg 30 Oct. 1598, woonde te Oudenaarde toen hij te Middelburg
kwam accordeeren voor de aanvaarding van het rectoraat der latijnsche school
aldaar, waarvoor 1 Oct. 1559 zijne salaris inging. 27 Sept. 1567 werd besloten, dat
men zich van een anderen rector zou voorzien, vermoedelijk omdat men L. niet
meer op het stuk der religie vertrouwde, doch men behield hem nog een paar jaar
tot hij met Jansmis 1569 zijne betrekking moest nederleggen, waarna hij een
particuliere school op de Korte Burcht naast de Pauw opende. 17 Apr. 1580 werd
hij inderdaad lid der herv. Kerk en liet zich op 60-jarigen leeftijd op 12 Juni 1596 te
Leiden zelfs inschrijven als stud. theol. Onder de gewijzigde omstandigheden werd
hij daarna op nieuw als opvolger van Murdisson en conrector aan de latijnsche
school te Middelburg verbonden, waaraan hij nog ruim een jaar doceerde. Zijne
weduwe was A g n i e t e d e L e p i n e of d e l e P y n e .
Zie: V o e g l e r , Gesch. van het Middelb. gymn. II (Middelb. 1894) 224-27, 357,
361.
de Waard

[Langen, Otto van]
LANGEN (Otto v a n ), volgens Emmius priester te Aken, naar Worp van Thabor en
Schotanus ‘canonick van Ments’, werd, als gevolg van het optreden der Sneekers
bij keizer Frederik III, door dezen als gezant naar Friesland gezonden met den
rechtsgeleerde Johan Huesman, die echter halverwege terugkeerde. In het voorjaar
van 1493 verscheen v. Langen te Sneek. Zijne opdracht was om de klachten der
Schieringers te onderzoeken over Groningen, dat zich steeds dieper mengde in de
zaken van het wester-lauwersche Friesland en reeds in 1491 een verbond met de
Vetkoopers van Oostergoo te Dokkum gesloten had. Aan het keizerlijk hof was men
gestemd tegen Groningen, waartoe de bereidverklaring der friesche klagers tot het
opbrengen der keizerlijke lasten het hare zal hebben bijgedragen. Den Groningers
werd alzoo geboden hun verbond op te heffen, eerst door Frederik, na diens dood
door Maximiliaan, die tevens de ‘vrijheid’ van ‘Oost’- en van ‘West’-Friesland erkende.
v.L. vertoonde hun dit besluit, nadat hij eerst een landdag te Sneek had gehouden.
De gezant beval zich vooralsnog van alle geweld te onthouden en de zaak met de,
door hem begunstigde, sneeksche partij af te doen. Dit werd te gereedelijker beloofd
door de Groningers, daar dezen toch meenden te kunnen rekenen op allerlei inbreuk
van de zijde hunner tegenstanders, in wier kaart zoozeer gespeeld werd door v.
Langen, dat hij het bevel tot stilstand of staking der onderhandelingen van den
inmiddels door groningsch geld omgekochten kanselier Waldner (v. 16 Oct. 1493)
niet opvolgde. Integendeel bleef hij alles doen; ook op verschillende landdagen, om
de wester-lauwersche Friezen tot afval van de Groningers te brengen. Tevergeefs,
totdat hij een laatste middel aangreep, waarmee hij beter slaagde. Op een landdag,
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kiezen. Immers deden zij zulks niet uit eigen beweging, dan zou de Koning er
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een aanwijzen, hetzij hertog Albrecht, wiens naam alzoo reeds in dezen tijd in
verband met de friesche aangelegenheden genoemd wordt, hetzij diens weinig
minder vermaarden tegenstander Philips v. Kleef, heer v. Ravestein, hetzij jonker.
Uko, broeder van graaf Edzard van Oostfriesland, wiens opmerkzaamheid dus ook
reeds vroeg op de westfriesche zaken getrokken werd.
Gevolg nu van dit optreden was, dat onder of door den invloed van den vreemden
diplomaat, de landdag, grootendeels echter uit Schieringers bestaande, Juwe
Dekema als potestaat kozen, wien een raad van 24 rechters werd ter zijde gesteld.
Van Langen keurde de benoeming van Dekema goed en bevestigde hem terstond
in naam des Konings. Op zijne keuze zou de bekrachtiging en uitvaardiging der
eerste besluiten te Bolsward plaats hebben, maar reeds stak de tegenpartij zoo
duchtig het hoofd op, dat potestaat en gezant, bespot en beschimpt, ijlings de wijk
moesten nemen. Tevergeefs ontbood laatstgenoemde daarop afgevaardigden van
alle partijen tot zich te Deventer. Zijne zending was mlslukt; de poging om het land
nog vóór het herstel der eenheid een heerscher op te dringen had slechts protesten
van de tegenpartij, nieuwe ergernis der zich benadeeld achtende Groningers, kortom
grooter verwarring nog dan te voren opgeleverd. Misnoegd keerde v. Langen terug
naar het hof, dat intusschen voor geld opnieuw gewonnen was door Groningen,
hetwelk er een beroep op had gedaan. Vóór ƒ 4000 immers, dienstig, naar het heette,
voor den Turkenoorlog, werd de stad bevestigd in hare heerschappij over Oostergoo.
Van Langen, George v. Eben- of Eberstein en nog een paar anderen moesten
dienovereenkomstig den eed gaan afnemen te Groningen (hier met voorbehoud
van de rechten van den Bisschop), daarna in Oostergoo, vervolgens de ƒ 4000 innen.
Verder hadden zij in de verschillende gouwen het rijkstribuut te regelen en te trachten
de partijen in Friesland te verzoenen, terwijl ieder vrij moest zijn in het verbond te
blijven e.d. (instructie uit Antwerpen v. 12 Nov. 1494).
Maximiliaan, die toen zelf de handen vol had met de geldersche kwestie, kon
evenwel gemakkelijk bevelen en zich beurtelings ergeren over zijne gezanten, als
zij, met bepaalde bedoeling, de voorgeschreven volgorde niet in acht namen, en
over de Groningers, die weer gewelddadig begonnen op te treden ter vestiging van
hun invloed, ook in Westergoo en de Zevenwolden; de gezanten hadden een zware
taak, doch zeker ook eene eenigszins eigenaardige opvatting daarvan. Althans
schijnt dit het geval te zijn geweest bij v. Langen en v. Eberstein, die in Westergoo
werkzaam waren, terwijl Vollbrecht van Dertz, domheer te Mainz, en Koenraad van
Anpringen in Groningen en Oostergoo optraden.
De laatsten kwamen blijkbaar onder invloed der eersten, vooral van v. Langen,
die steeds Groningen vijandig gezind bleef. Ja, door allerlei maatregelen, zelfs het
in soldij nemen van krijgsvolk, schenen zij het, zeer tegen den zin des konings, op
haren en snaren te willen zetten. Deze immers wilde bij den gelderschen oorlog
geen nieuwen frieschen; hij wilde op verzoening aansturen, onder scherpe bevelen
aan zijne gezanten om zich van gewelddadige maatregelen te onthouden. Met name
v. Langen en v. Eberstein moesten zich overal, waar zij zich in Friesland bevonden,
vreedzaam gedragen en zich niet meer met de instructie van v. Dertz en v. Anpringen
bemoeien; zij hadden slechts overeenkomstig het vroegere tractaat te onderhandelen
(23 en
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24 Dec. 1494). Deze lastgeving verscheen kort nadat eerstgenoemden Leeuwarden
en Oostergoo vermaand hadden om aan de bedoelingen des konings te
gehoorzamen en aan het laatste bovendien, dat het niet zou voldoen aan de onbillijke
schatting, door Groningen met bedreiging gevorderd, maar wel aan die, welke het
verschuldigd was voor het Heilige Rijk op te brengen en wel in hunne handen, te
Sneek, waar 13 Dec. 1494 een landdag zou gehouden worden. Nog een dag daarna
zond v. Langen een mandaat aan eenige grietenijen van Oostergoo, waarbij hij
allen, die in het verbond met Groningen gegaan waren, verbood om aan de bevelen
dier stad te gehoorzamen of de afgedwongen schattingen aan haar te voldoen en
hun verder aanbeval om als gehoorzame leden des Heiligen Rijks hunne bezwaren
te Deventer aan de koninklijke raden voor te leggen.
Doch nu scheen, voor een groot deel door het optreden van Maximiliaan,
vooralsnog een resultaat te zijn verkregen, daar nog vóór het einde van 1494,
Westergoo en Zevenwouden trouw zwoeren en Febr. 1495 Groningen, Oostergoo
en Leeuwarden - het laatste onder voorbehoud van zijn verbond met het eerste dit voorbeeld volgden, terwijl ook zekerheid voor de opbrengst van de belasting
gegeven werd. Hiermee was de taak der gezanten geëindigd en werd dan ook de,
voor de friesche partijschappen zoo gevaarlijke, intrigant Otto v. Langen,
teruggeroepen. Van hem vernemen we verder niet meer in verband met deze,
behalve dat hij zijn standpunt daaromtrent, nu door middel van den door hem
beïnvloeden keurvorst v. Mainz, op den Rijksdag te Worms v. 1495, nogmaals,
hoewel wederom zonder resultaat, wilde doen zegevieren. Aan de voornaamste
machinaties van de jaren 1494 en 95 schijnt van Langen evenwel een
leeuwenaandeel gehad te hebben, zij het ook dat eveneens Albrecht v. Saksen,
vermoedelijk reeds heimelijk door hem en v. Eberstein gesteund, er reeds een,
hoewel misschien nog niet beteekenisvolle rol in gespeeld heeft, al hield de hertog
zich persoonlijk nog op den achtergrond (zie art. Albrecht v. Saksen, I kol. 62)
Zie: F.A. v o n L a n g e n n , Herzog Albrecht der Beherzte (Leipz. 1838) 241; E.J.
D i e s t L o r g i o n , De ondergang der Friesche Vrijheid in Fr. Volks Alm. 1841, 1
vlg.; D. F o c k e m a , Schetsen van de Friesche Gesch. in het algemeen en wegens
het strafrecht in het bijzonder (Leeuw. 1845-1846) III, 1, 263-267 en vooral III, 2,
572-592; W. E e k h o f f , Bekn. Gesch. v. Friesland (Leeuw. 1851) 125; E.J. D i e s t
L o r g i o n Geschiedk. Beschr. der stad Groningen (Gron. 1852) I, 318, 324; W.
Z u i d e m a , Wilhelmus Frederici (Gron. 1888); H. U l m a n n , Die Opposition
Groningens gegen die Politik Maximilians I in Westfriesland in Hansische
Geschichtsblätter II, 147; d e z ., Kaiser Maximilian I, I, 251, 632; H.B. v a n S m i n i a ,
Juw Hettes Dekema, de laatste Potestaat in Friesland in Vrije Fries VII, 257-273;
P.J. B l o k , Verslag aangaande een onderzoek naar archivalia in Duitschland
1

belangrijk voor de qeschiedenis v. Nederland (den Haag 1880); P.J. B l o k , Gesch.
II, 351-353; J.L. B e r n s , Verslag aangaande een onderzoek naar archivalia uit het
tijdperk der saksische hertogen (den Haag 1891); W. E e k h o f f , Inv. v. 't Archief
der stad Leeuwarden (Leeuw. 1880) 98, 99 en 100 voor de eerste, en 104, 105 en
106 voor de tweede zending van Otto v. Langen; O. S p e r l i n g , Herzog Albrecht
der Beherzte v. Sachsen (Leipz. 1892); J.S. T h e i s s e n , Centraal gezag en Friesche
Vrijheid 15.
Kooperberg

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

764

[Langendijk, Pieter]
LANGENDIJK (Pieter), 25 Juli 1683 te Haarlem geb., overi. 9 Juli 1756. Zijn ouders
waren A r e n t P i e t e r s z . v a n L a n g e d y c k en A n n e k e L u y k e s
N i e u w e n h u y s e n . Zijn grootvader was uit Outcarspel, een der vier dorpen, die
te zamen ‘de Langendijk’ in Noord-Holland vormen, gekomen en droeg den naam
P i e t e r K o r t , wat waarschijnlijk geen familienaam was. Hij en Arent waren beiden
metselaars van beroep. De laatste bouwde zich een huis in de Gierstraat
(waarschijnlijk No. 5), waar de dichter geboren werd. Dit bouwen en het bezit van
nog meer panden wijst op een zekeren graad van welstand.
Toen de dichter zes jaar oud was, stierf zijn vader; zijn moeder zette de zaken
voort met behulp van een meesterknecht. De nu volgende jaren zijn waarschijnlijk
in onbezorgdheid voor den knaap voorbijgegaan; in twee gedichten, later aan
vrienden uit zijn jeugd gericht, herinnert bij dezen aan de gezamenlijke wandelingen
en uitstapjes (Ged. I, 96 en 171); met een van hen, H.v. Steenwijk, teekende hij de
kasteelen en de mooiste plekjes om Haarlem. Intusschen ging de metselaarszaak
te niet en begon zijn moeder, door goede vrienden geholpen, een linnenwinkel,
terwijl Pieter, nu omstreeks tien jaar oud, in Amsterdam bij Willem Sewel,
waarschijnlijk door zijn vrouw familie van de Langendijks, in huis bezorgd werd.
Deze, in zijn tijd bekend door verschillende geleerde werken, een man op velerlei
gebied ervaren, onderwees hem in de beginselen van het Latijn, en waarschijnlijk
ook in die der dichtkunst.
De linnenwinkel in Haarlem ging intusschen niet naar wensch. Juffrouw Langendijk
was verkwistend en scheen geen overleg te hebben. Alles moest ten slotte verkocht
worden; zij nam haar zoon weder bij zich, en vertrok naar den Haag (± 1695), waar
zij een klein winkeltje hield, dat slechts een spaarzaam levensonderhoud verschafte.
Ja, in het ‘Leeven’ in het 4e deel van de Gedichten wordt gezegd, dat er schier aan
alles gebrek was en verder medegedeeld, dat de moeder zich, zoowel in Haarlem
als in den Haag en later in Amsterdam, uit mistroostigheid soms aan den drank
overgaf. Door nood gedrongen vatte Pieter ten laatste het wevershandwerk op, en
vervaardigde naar eigengeteekende patronen ‘gaarendamast en servet-goed,’ 't
welk hij in Amsterdam ging verkoopen. De leveranciers van zijn moeder zullen hem
waarschijnlijk hebben voortgeholpen, terwijl zijn lust in teekenen reeds vermeld
werd. Die had hem in den Haag ook waarschijnlijk met kunstenaars als den schilder
H. Pola e.a. in betrekking gebracht. Door zijn verhandelen van het gewevene kwam
hij in aanraking met groote wevers, waarvan een, de heer Prado, hem in dienst nam
als meesterknecht over een weefzolder (omstreeks 1702). Daarna kwam hij als
kantoorbediende bij Jan Brand, voor wien hij ook patronen teekende voor zijden
stoffen. Hierin slaagde hij zoo goed, dat de heeren Verhamme, die zoowel te Haarlem
als te Amsterdam eene fabriek schijnen gehad te hebben, hem als vasten
patroonteekenaar aannamen. Toen zijn verbintenis met dezen ten einde liep, ging
hij zich zelfstandig als zoodanig vestigen, en werkte nu voor verschillende wevers.
Vooral zijn laatste betrekking had hem een eenigszins ruim bestaan verschaft,
terwijl hij als patroonteekenaar zooveel aftrek vond, dat hij steeds volop werk had,
en in goeden doen kwam.
Reeds in den Haag had hij zich bezig gehouden
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met de beoefening der dichtkunst; nu kon hij zich in zijn vrijen tijd naar hartelust er
aan wijden, en vond tevens kunstvrienden. Het eerst was hij in aanraking gekomen
met den dichter-wever Jan van Gysen, een in zijn tijd populair, later meer als
poëtaster belachen zanger, bij wiens erbarmelijke verzen Langendijk zeer leelijke
prentjes maakte, benevens enkele lofdichten (1707, 1708 1711). Spoedig echter
kwam hij in aanraking met kunstenaars van beter allooi: H. v.d. Gaete, den
boekhandelaar-dichter, wiens winkel een brandpunt was van de poëten, J.v.
Hoogstraten, den broeder van David, H. Angelkot, den als plaatteekenaar bekenden
Jan Wandelaar, met het kunstgenootschap Constantia et Labore, wier leden hij in
een strijd tegen Nil Volentibus Arduum met hekeldichten steunde, de
tooneelspelers-dichters W. v.d. Hoeven en E. Krook; verder langzamerhand ook
met de gebroeders Govert en Lambert Bidloo (de 1e lijfarts van W. III en
Schouwburg-Pachter, de 2e auteur van het Panpoeticon), de oudheid- en
penningkundigen Ludolf Smids en A. en G. Schoenmaker (L. Smids' Schatkamer
der Ned. Oudh. voorzag hij van aanteekeningen); Cl. Bruin, L. Bake en vele anderen.
Als wevers-patroon kwam hij in relatie met de familiën Kops en Teyler, beide bekend
op 't gebied van wetenschap en kunst.
In den Haag had hij reeds zijn eerste tooneelwerk begonnen, de Don Quichot op
de Bruiloft van Kamacho, waarschijnlijk na het lezen van den, in 1699 verschenen,
5en druk van een hollandsche vertaling van het werk van Cervantes. Door zijn
nieuwverworven kennissen zal hij er in geslaagd zijn in 1711 dat stuk te doen
opvoeren. Na dat succes volgen nu de werken elkaar op: in 1712 De Zwetser en 't
Wederzijds Huwelyks bedrog; in 1715 Krelis Louwen en de Wiskunstenaars, de
travesti Eneas in zijn Zondagspak, een genre toen zeer in den smaak, en (misschien
buiten zijn weten) de dialoog Boertige Beschrijving v.d. Amst. Schouwburg. Ook
hielp hij Angelkot in het berijmen van A d d i s o n 's Cato. In 1720 vervaardigde hij
de Quincampoix of de Windhandelaars, en bewerkte hij den Arlequyn Actionist naar
een fransch stuk, terwijl hij ook de Caton d' Utique van d e s C h a m p s voor 't
Nederlandsch tooneel gereed maakte als Julius Cezar en Cato. Intusschen kwamen
o

in 1721 zijn Gedichten uit, in twee 4 deelen met portret, waaruit blijkt, dat hij behalve
aan het tooneel zich o.a. had gewijd aan de beoefening van de herderspoëzie, het
hekel-, punt- en gelegenheidsdicht.
Tot nu toe had hij nu eens binnen, dan buiten Amsterdam gewoond; daar hij
evenwel zijn meeste werkgevers te Haarlem had, vestigde hij zich in de nabijheid
van die stad (1722). Reeds het vorige jaar was hij factor geworden van de
Rederijkerskamer ‘Trou moet Blijcken’ te Haarlem, wat hem verplichtte geregeld
een jaarzang te maken. Financieel schijnt het Langendijk zeer goed gegaan te zijn,
en hij zou tot welvaart hebben kunnen komen, indien niet zijn moeder door slecht
huishouden dit belet had. Dat er echter toch sprake is van een ruim bestaan blijkt
uit het feit, dat hij omstreeks 1724 behalve zijn woning buiten Haarlem, er nog een
in de stad huurde, om niet vóór poortsluiten zijn vrienden te moeten verlaten, die
hij nog al vaak opzocht, om het ongezellige tehuis te ontvluchten. Daarna nam hij
een buitentje, waarschijnlijk aan de Brouwersvaart, en een kamer in de stad. In 1728
schijnt hij voor goed in de stad te zijn gaan wonen. Aan zijn liefhebberij voor boeken
en prenten en schilderijen gaf hij ruimschoots toe, daar er
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later een afzonderlijke veiling van gehouden is.
In 1724 kreeg hij hinder aan de oogen, en uit vrees van het teekenen te zullen
moeten opgeven, vatte hij het weven weder op en voegde er zelfs het garenspinnen
aan toe. Gelukkig genas hij echter. Of hij toen het spinnen heeft opgegeven, is niet
bekend, maar wel is het waarschijnlijk.
In 1727 stierf zijn moeder, en nu trad hij, binnen 't jaar, in het huwelijk met een
meisje, dat hij reeds lang had lief gehad, nl. J o a n n e t t a S e n n e p a r t . Had hij
tallooze herders- en andere zangen op bruiloften getokkeld, nu kon hij de lier voor
zijn eigen bruid stemmen. Het ‘Leeven’ zegt omtrent het huwelijk: ‘Dan hij was ook
met haar niet gelukkig, want behalven dat zij vrij kwistig viel, deelde haar inborst in
de ongesteldheid van haar lichaam, totdat zij door veelerlei kwaalen gesleeten, na
verscheidene jaaren sukkelens den geest gaf (1729)’.
't Zij ten gevolge van zijn huiselijke omstandigheden, waarin hij een ‘voorbeeldig
geduld’ toonde, 't zij door zijn wat zorgelooze natuur, wilde ook nu de eigenlijke
welvaart niet blijvend zijn; hij ging achteruit, en geraakte ten slotte zoo aan lager lij,
dat hij zijn verzamelingen moest verkoopen (1747), hoewel hij eerst later zijn optrekje
verkocht. Een beschrijving van de stad Kleef, als badplaats vooral, in 1747 door
hem uitgegeven, en blijkbaar in de vorige jaren opgezet, doet veronderstellen, dat
hij daar tegen ouderdomskwalen genezing zocht: ook dit zal zijn financieelen toestand
niet verbeterd hebben.
Sinds 1720 vinden wij geen tooneelwerken meer van hem, behalve dan de
berijming van een stuk van L e g r a n d De bedriegerij van Cartouche (1732). Wel
verscheen in 1745 een geschiedwerk op rijm De Graaven, eigenlijk al de jaarzangen
van 1724 tot 1744, terwijl hij bij bruiloften, nationale feesten enz. zich veelmalen
deed hooren.
In 1749 benoemden de Burgemeesters van Haarlem, wetende, dat Langendijk
zich veel bezighield met de geschiedenis van zijn geboortestad, en ook, dat hij in
vrij bekrompen omstandigheden verkeerde, hem tot stads-historieschrijver, en
verschaften hem als zoodanig onderhoud in 't Proveniershuis in de Groote Houtstraat.
Zijn beschrijving van Haarlem, eigenlijk een verbeterde en vermeerderde uitgave
van S. A m p z i n g s Beschrijving, heeft hij niet geheel kunnen voltooien, hoewel
het weinig scheelde; het Hs. is nog in wezen (zie M e i j e r , Langendijk 148 vlgg.).
Intusschen hield Langendijk zich ook met de poëzie onledig. In 1751 verzamelde
hij zijn later gemaakte gedichten tot een derde deel, weder met een portret voorzien.
In dit deel ziet men, hoe, als vele anderen, de vrijheidlievende en staatsgezinde
dichter door de omstandigheden geheel van inzicht veranderd was, en met vreugde
Willem IV begroette als vredestichter.
Ook de liefde voor het tooneel ontwaakte weder; hij begon enkele stukken, die
hij vroeger had laten liggen, te voltooien: de Xantippe, en den Papirius of het oproer
der Vrouwen binnen Rome.
In 1756, 9 Juli, stierf de grijze dichter, na langen tijd gesukkeld te hebben; op zijn
ziekbed liet hij zich eerst doopen; hij was mennist, en had uit onverschilligheid voor
ceremoniën ook die van den doop verzuimd.
Na zijn dood vond men den onvoltooiden Spiegel der Vaderlandsche Kooplieden.
Door zijn vriend, den uitgever J. Bosch, werd dit stuk aan twee amsterdamsche
dichters gegeven, om het te voltooien en na te zien en daarna met bovengenoemde
twee blijspelen benevens nog eenige
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ongedrukte verzen, en een levensbeschrijving door een ongenoemde, als vierde
deel van zijn Gedichten uitgegeven.
Omtrent zijn persoon schrijft het Leeven: ‘Middelmaatig was hij van langte en
taamelijk gezet, hebbende een stijve bouding. Zijn gelaat was deftig, doch gereed
zich in vrolijke plooi te zetten .... Boertig van aart zijnde, en weetende verscheidene
snakerijen voor te brengen, wekte hij de vreugd, voornaamlijk bij vrinden, waarmeede
hij gewoon was te verkeeren’. Dit komt overeen met zijn laatste portret in 1751
gegraveerd door J. Houbraken naar C. Pronk en teekent hem als reeds bejaarde.
Op jongeren leeftijd wordt hij geschetst in deze woorden: ‘Alle deeze rampspoeden
verduurde (hij) .... met eene ongemeene gelijkmoedigheid; en word van hem getuigd:
dat niemand hem ooit droefgeestig of zwaarmoedig gezien hebbe’. Een geheel
anderen indruk dan dat van 1751, maakt dan ook het portret in Dl. I der Gedichten
(eveneens gegraveerd door J. Houbraken), waar hij veel meer leven, energie, en
zekeren zwier vertoont. Niet geheel onrecht heeft Mehler, wanneer hij Langendijk
een bohémien noemt; in vele opzichten is die benaming op hem toepasselijk.
Mogen zijn andere gedichten geheel vergeten zijn, de blijspelen van Langendijk
hebben zich meer dan een eeuw op het tooneel gehandhaafd, en sommige zijn, na
ongeveer een halve eeuw gerust te hebben, weder voor den dag gehaald en
herhaalde malen, en met succes, op de planken gebracht (Krelis Louwen,
Wiskunstenaars, Don Quichot).
Ten slotte zij nog vermeld, dat zich op 't Rijksmuseum eenige etsen van
Langendijks hand bevinden (M e i j e r 37).
o

o

Uitgaven: Gedichten. 2 dln., 4 . Amst. 1721 m. portr.; 2e druk, 4 . Haarl. z.j.; Dl.
o

o

III, 4 . Haarl. 1751; Dl. IV met portr., 4 . Haarl. 1760.
o

o

Don Quichot of de Bruiloft van Kamácho, 8 . Amst. 1712; 8 . Amst. 1714; in
o
Gedichten II; Amst. 1721; groot papier, Amst. 1736; in herdr. Ged. II; 8 . Amst. 1800;
o
o
o
o
8 . Amst. 1819; in Dichterl. Werken I, 8 . Rott. 1829; 8 . z. pl. en j. (± 1840); 12 . in
Kl. N. Pantheon, Schiedam 1854; herdruk van vorige z.j.; in Pantheon, herzien,
o
o
Zutphen 1905. - De Zwetser, 8 . Amst. 1712; in Gedichten II; 8 . Amst. 1733; in
o
o
Ged. II, 2e dr.; 8 . Amst. 1789; 12 . in Pantheon, Zutphen 1892. - Het Wederzydsch
o
o
Huwelyks Bedrog, 8 . Amst. 1714; groot pap., Amst. 1720; in Ged. II; 8 . Amst.
o
o
o
1754; in Ged. II, 2e dr.; 8 . Amst. 1795; in Dichterl. Werken I; 8 . Rott. 1829; 8 . z.
o
o
pl. en j. (± 1840); 12 . in Pantheon, Schied. 1859; 8 . in Zwolsche Herdr. 1891. o
Krelis Louwen of Alexander de Groote op het Poëetemaal, 8 . Amst. 1715; in Ged.
o
o
o
o
II; 8 . Amst. 1730; 8 . Amst. 1740; 8 . Amst. 1740; in Ged. II, 2e dr.; 8 . Amst. 1789;
o
o
o
8 . Amst. 1808; 8 . z. pl. en j. (± 1828); 12 . in Pantheon, Schied. 1852; hiervan
o
nieuwe titeluitg. 1880; n. omsl. met 1884; 12 . Pantheon, herzien, Zutphen 1892. o
o
De Wiskunstenaars of 't Gevluchte Juffertje, 8 . Amst. 1715; in Ged. II; 8 . Amst.
o
o
o
1730; in Ged. II, 2e druk; 8 . Amst. 1784; 12 . in Pantheon, Schied. 1854; 12 . in
Pantheon, herz. Zutphen 1903. - Boertige Beschrijving v.d. Amst. Schouwburg en
o
o
het vertoonen van Aran en Titus, in Ged. II 1en en 2en druk; één 4 . en twee 8 .
o
uitgaven z. pl. en j. - Quincampoix of de Windhandelaars, 8 . Amst. 1720; in Het
o
Groote tafereel der dwaasheid 1720; in Ged. II, 1e en 2e dr.; 8 . Amst. z.j. (± 1820);
o
12 . in Pantheon, Schied. 1852; hiervan nieuwe titeluitg. 1880; n. omsl. met 1884;
o
12 .
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o

o

in Pantheon, herz., Zutphen 1892. - Arlequyn Actionist, 8 . Amst. 1720; 4 . Amst.
o

z.j. (1720); in Het Groot taf. d. dwaash. 1720; in Ged. II, 1e en 2e dr.; 12 . in
o

Pantheon, Schied. 1852; 12 . Pantheon, herz. Zutph. 1892. - Xantippe of het booze
o
o
wyf d. filosoof Socrates beteugeld, 8 . Amst. 1756; 8 . gr. pap., andere uitg. Amst.
o
1856; in Ged. IV; 12 . in Pantheon, Schied. 1856. - Papirius of het Oproer d. vrouwen
o
o
binnen Rome, in Ged. IV; 8 . Gedr. v.d. Liefh. z.j.; dezelfde op gr. pap.; 12 . in
Pantheon, Schied. 1854 en herdr. z.j. - Spiegel der Vaderl. Kooplieden, in Ged. IV;
o
o
8 . Gedr. v.d. Liefh. z.j. (± 1760); dezelfde op groot pap.; 8 . met aant. Amst. 1827;
o
12 . in Pantheon, Zutphen 1892; herdr. v. vor. 1902. - De Eneas van Virgilius in zijn
o
Zondags Pak. Vierde Boek, 8 . Amst. 1715. - De Graaven van Holland in Jaardichten
o
beschreven, 4 . Haarl. 1745. - De Stad Kleef, Haar Gezondheidsbron enz. in
o
o
Kunstprenten verbeeld ... met aanteekeningen, 4 . Haarl. 1747; 4 . Haarl. z.j. (±
o
o
1760). - Willem I, Prins v. Or., in jaardicht beschreven, 4 . Haarl. 1754; 4 . Haarl.
1762. - Nieuw Lied .... Ten tyde dat men Illumineerde .... binnen Haerlem, plano.
1757. - Levensloop der Aartsvaderen, m. pl. v.J. Luyken, 1760.
o
Vertaalde werken: De Bedriegerij van Cartouche, of de fransche roovers, 8 .
o
Amst. 1732; in Ged. IV. - Julius Cezar en Kato, 8 . Amst. 1720; in Ged. II, 1e en 2e
o
dr.; 8 . Amst. 1738.
Behalve in de algemeene werken zie men de monographien: C.H.P h . M e i j e r ,
P. Langendijk. Zijn Leven en Werken (den Haag 1891); F.Z. M e h l e r , Pieter
Langendijk (Culemb. 1892).
C.H.Ph. Meijer

[Langly, Willem]
LANGLY (Willem), geb. 1616 te Dordrecht, gest. 17 Nov. 1668, is van een
engelschen vader en een hollandsche moeder geboren. Hij liet zich 7 Maart 1634
als student in de medicijnen te Leiden inschrijven. Na afloop zijner studie vestigde
hij zich als arts in zijn geboorteplaats, en huwde 21 Juni 1639 met H e l e n a
V e e c k e m a n s in de engelsche kerk, waarvan hij lid was. Volgens B a l e n
beoefende hij de cartesiaansche wijsbegeerte en zou hij een werkje geschreven
hebben over de Lof der Geneeskunde. Over het geheel deed hij zich weldra kennen
als een echt wetenschappelijk man, die het door hem gekozen vak door eigen
proefnemingen trachtte vooruit te brengen. Hij experimenteerde op konijnen en
andere dieren, om het door Harvey aan de orde gestelde vraagstuk van de leer der
generatie uit eieren voor alle, ook levend barende dieren, aan eigen ervaring te
toetsen. Hij begreep, dat de Engelschman op een zeer ongeschikt materiaal (herten,
waarbij de bevruchte eieren vóór hunne eigenlijke ontwikkeling een lange rustperiode
doormaken) geëxperimenteerd had en daardoor de in het eerste tijdperk der
ontwikkeling vallende, dus de over het vraagstuk beslissende feiten, niet zelf gezien,
maar door redeneering had moeten aanvullen. Door de konijntjes, waarmee hij
vooral arbeidde, vermeed hij die fout en heeft hij van het begin tot het einde alle
studiën van ontwikkeling kunnen waarnemen en vaststellen, die noodig zijn voor
het besluit, dat het voldragen foetus zich werkelijk uit het bevruchte ovariaalei
ontwikkeld heeft. Deze ontdekking, die naast die van Harvey omtrent de
bloedsbeweging, op biologisch gebied de gewichtigste en meest vruchtdragende
der 17de eeuw is geweest, is later door R. de Graaf opnieuw gemaakt en terstond
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van 1657 dateeren, hebben een ander lot gehad. Eerst door hemzelf
achtergehouden, kwamen zij bij zijn dood in handen
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van zijn zwager, Christiaan Melder, professor in de mathesis te Leiden, die goed
vond ze tot 1674 geheel verborgen te houden, om er toen een gedeelte van (de
proeven op konijnen) ter publicatie aan den bekenden Justus Schrader af te staan,
die hieraan terstond in 1674 gevolg gaf en o.a. meedeelde, dat het resteerende van
het hs. vermoedelijk ook wel gepubliceerd zou worden. Hiervan is niets gekomen.
Maar het verschenene noopt reeds tot rehabilitatie van dezen zoo niet miskenden,
dan toch, ondanks de nog in de vorige eeuw door Donders geschreven verhandeling,
tot nog toe zoo goed als geheel onbekend gebleven doctor. Werkelijk heeft hij het
eerst door experimenten vastgesteld, dat ook levend barende dieren uit eieren
ontstaan.
Gedurende zijn leven wist men echter in zijn geboorteplaats zijn verdiensten te
eeren; 17 Sept. 1639 werd hij tot stadsdoctor benoemd en in 1647 als prof.
anatomicus, tot opvolger van Joh. Beverwijck aangewezen, om ‘lessen, nopende
de heel-, ontleed- en snijkunst’ te geven. Voorts was hij schepen in 1663 en 1664,
weesmeester in 1667 en 1668. Hij liet een vrouw met drie dochters na.
Zie: Observationes et historiae, omnes et singulae e Guiljelmi Harvei libello De
Generatione animalium, etc. Item Wilhelmi Langly de generatione animalium
observationes quaedam etc. studio J u s t i S c h r a d e r i (Amst. 1674) praef.; F.C.
D o n d e r s , Over ovula Graafiana en het zoogdierenei in Nederl. Lancet 3e Ser. III
(1853/54) 429 en 480; mededeelingen van den heer v. D a l e n , archivaris te
Dordrecht.
A. Geyl

[Lannoy, Claude de]
LANNOY (Claude d e ), graaf de la Motterie, baron de Clervaux en d'Ennery, seigneur
de Bletange, Wolmerange enz., ridder van het Gulden Vlies, was de zoon van
Jacques de Lannoy en Susanna de Voyelles, overl. 22 Jan. 1643. Op 16-à 17-jarigen
leeftijd trad hij in 1595 in dienst als ‘soldat gentilhomme’ in een spaansch
infanterieregiment; 16 Mei van dat jaar werd hij benoemd tot kapitein van eene
nieuw opgerichte waalsche compagnie van 200 man, met welke compagnie hij van
1595-1598 deel nam aan de veldtochten tegen Frankrijk. Bij den slag van Nieuwpoort
(1600) werd hij gevangen genomen; daarna was hij 9 maanden krijgsgevangen in
Holland. Na zijne invrijheidstelling verbond aartshertog Albertus hem met het oog
op zijn schitterend gedrag aan zijn persoon. Bij het beleg van Oostende was hij in
het gevolg van den aartshertog en kreeg 1 Sept. 1601 met den graaf de Croy-Solre
de opdracht, om Hendrik IV te Calais te gaan verwelkomen, welke plaats de
Engelschen aan Frankrijk hadden teruggegeven. 6 April 1602 werd hij benoemd tot
sergeant-majoor bij het tertio waalsche infanterie van den Maestro del campo de
Gruyson. Tegen het einde van dat jaar werd hij met een korps van 1300 man naar
Sluis gezonden, dat door de Hollanders belegerd werd; vervolgens nam hij weer
deel aan het beleg van Oostende. Bij commissiebrief van 19 Febr. 1605 werd hij
benoemd tot kapitein van eene compagnie lichte lanciers sterk 100 man. Hetzelfde
jaar was hij in het leger van Spinola tegenwoordig bij de inneming van Wachtendonk.
In 1606 nam hij deel aan het beleg van Rijnberk, waarbij hij zich zeer onderscheidde;
9 Oct. 1606 werd hij benoemd tot commandant van het waalsche tertio, daar de
commandant, Felipe de Torres, bij dat beleg gesneuveld was; met dit tertio maakte
hij de veldtochten tegen de Staatschen mede tot het 12-jarig Bestand. 9 Febr. 1611
werd hij benoemd tot lid van den krijgsraad; terwijl hij ook het commando kreeg van
de vestingen Lingen en Gelder.
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22 Nov. 1611 was hij te Grevelingen gehuwd met Marie Françoise Le Vasseur; uit
dit huwelijk is een zoon geboren Philippe. Bij commissiebrief van 14 April 1616 werd
hij benoemd tot gouverneur van Maastricht; 18 April werd hij te Brussel en 21 Juni
te Maastricht beëedigd. 22 Nov. 1617 is hij opnieuw gehuwd met Claudine d'Eltz;
o

o

uit dit huwelijk 1 . Albert Eugène, 2 . Madeleine Thérèse. Tijdens het Bestand
commandeerde hij het korps uit de Nederlanden, dat op verzoek van Philips III naar
Barcelona was gezonden; bij zijn terugtocht kreeg hij de opdracht den generaal
Ambrosius Spinola te ondersteunen gedurende den veldtocht in de Palz. In Aug.
1620 viel Spinola in de Opper Palz, terwijl de Lannoy, die inmiddels tot ‘Maestro del
campo general’ was bevorderd op Keulen aanrukte; hem kwam de eer van dezen
veldtocht toe. Hij bleef nu enkele maanden te Maastricht, waarop hij op last van den
aartshertog eenige missie's moest gaan verrichten bij Wallenstein en Tilly. Bij diploma
van 26 Maart 1628 kreeg hij van Philips IV den titel van graaf; zijn goed la Motterie
werd tot een graafschap verheven; 11 Mei 1628 legde hij den grafelijken eed af aan
de Infante Isabelle. In 1632 nam hij onder don Gonzalo Fernandez deel aan den
veldtocht in Duitschland, zoodat hij niet tegenwoordig was bij het beroemde beleg
van Maastricht door Frederik Hendrik. Bij commissiebrief van 1 Mei 1634 werd hij
benoemd tot tijdelijk gouverneur, kapitein-generaal en groot baljuw van de provincie
Namen. In Jan. 1638 werd hij benoemd tot gouverneur van het hertogdom
Luxemburg, waarop 11 Febr. 1641 zijn benoeming volgde tot gouverneur van Namen.
Hij werd begraven in de kerk der Recollecten te Troisvierges.
Zie: E. P o s w i c k , Les comtes de Lannoy, Clervaux, Princes de Rheina Wolbeck;
o

Missivenboek n . 158 pag. 1 en v. (Gemeentearchief Maastricht).
Dyserinck

[Lannoy, Juliana Cornelia baronesse de]
LANNOY (Juliana Cornelia baronesse d e ), geb. te Breda, gedoopt aldaar 21 Dec.
1738, overl. te Geertruidenberg 18 Feb. 1782, dochter van C a r e l W y b r a n d u s ,
kolonel der infanterie, grootmajoor te Geertruidenberg. Zij kreeg eene niets
beduidende opvoeding, maar bekwaamde zich door eigen studie in de fransche en
engelsche talen, en werd door den rector Schonck in het latijn onderwezen.
Voornamelijk aan de beoefening der nederlandsche letteren heeft zij haar leven
gewijd. Zij woonde meest te Breda en te Geertruidenberg, en bleef ongehuwd. Het
eerste dichtstuk, waarmede zij voor den dag kwam, was een hekeldicht Aan mijnen
Geest, door Jongvrouwe *** (Breda 1766, tweede druk ib. 1767), gericht tegen het
vooroordeel, dat bij de vrouwen geen roeping tot kunsten en wetenschappen zoude
voorkomen. Ook later bleef de satyrische dichtsoort haar grootste kracht: haar
bekendste gedicht is Het Gastmaal; ook haar gedicht Aan Avitus, over de titels in
brieven, is niet onaardig. In haar tijd echter trok zij vooral de aandacht door het
lierdicht, waarin zij een stouten toon wist aan te slaan. Viermaal behaalde zij den
eereprijs bij verschillende dichtgenootschappen, te weten: in 1774 bij het leidsche
den gouden met haar dichtstuk Lof der heeren van der Does, van de Werff, en van
Hout, verdedigers van Leyden; in 1777 bij hetzelfde genootschap den zilveren voor
De waare liefde tot het Vaderland (Bilderdijk behaalde den gouden); in 1774 bij het
haagsche genootschap den zilveren voor De waare vereischten van een Dichter;
en kort vóór haar overlijden bij hetzelfde genootschap den zilveren voor haar
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Aanspraak van Keizer Karel V aan zijn zoon Philips II (Feith behaalde den gouden
penning). Voorts leverde zij drie oorspronkelijke treurspelen, namelijk: Leo de Groote
(Amst. 1767); Het Beleg van Haarlem (Amst. 1770) en Cleopatra, Koningin van
Syriën (Amst. 1776).
In 1780 gaf zij hare Dichtkundige Werken te Leiden uit (met portret); in 1783
verschenen aldaar hare Nagelaten Dichtwerken, door B i l d e r d i j k bezorgd. Volgens
dezen had zij nog eene niet groote, doch keurige verzameling fransche gedichten
nagelaten, die zoo spoedig mogelijk uitgegeven zou worden; doch hiervan is, evenals
van den mede beloofden herdruk harer treurspelen, niets gekomen.
Bij haar leven werd de Lannoy in de letterkundige wereld hoog vereerd, waartoe
haar beminnelijke persoonlijkheid zeker veel bijgedragen heeft. Bilderdijk, met wien
zij zeer goed bevriend was, beweerde, dat hare werken hem tot dichter hadden
gemaakt, en nog op lateren leeftijd prees hij haar uitbundig. Ook met Feith en de
meeste andere letterkundigen van dien tijd stond zij in briefwisseling. Hare bekroonde
prijsverzen zijn te vinden in de Tael- en Dichtl. Oef. van het Genootsch.: ‘Kunst
wordt door arb. verkr.’ I, 71 en II, 89; en in de Proeven v. Poët. Mengelstoffen van
het Genootsch.: ‘Kunstl. spaart geen vlijt’ II, 288 en VII, 283; de eerste 2 ook in hare
Dichtk. Werken.
Haar door N. Rode in 1778 geschilderde portret (J. Houbraken sc. 1780) is op
het Noordbrabantsch Genootschap te 's Hertogenbosch.
Margadant

[Lansbergen, Aernoud]
LANSBERGEN (Aernoud), ged. te Goes 30 Juli 1621, zoon van Pieter L. en Julia
Heyst (kol. 785), werd 13 Mei 1638 ingeschreven als med. stud. te Leiden en deed
als med. dr., geboortig van Goes, tegelijk met Samuel (2) (kol. 785) 11 Febr. 1642
te Middelburg den poortereed. Door invloed van zijn vader, maar vooral door dien
van zijn oom Jacob (kol. 773) zal hij daar in 1647 griffier van de weeskamer zijn
geworden. Na den val van den laatste werd hij dan ook Juni 1651 van zijne functie
ontslagen en besloten dat hij zou ‘van alle andere functiën soo politycke als
ecclesiastycke blijven geescludeert’. In verband met de omstandigheid, dat zijn
vader en oom zich te 's Gravenhage vestigden, is het niet onmogelijk, dat hij identiek
is met zijn naamgenoot, die er Oct. 1660 den eed deed als advocaat voor het Hof
van Holland en er 6 Oct. 1670 in het familiegraf werd bijgezet.
Zie: F o k k e r in Archief van het Zeeuwsch genootschap V (Midd. 1862) 87, 89,
en F o k k e r e n d e M a n , Zeeuwsche medici ((Midd. 1901) 103.
de Waard

[Lansbergen, Daniel (1)]
LANSBERGEN (Daniel) (1), geb. te Gent, gest. te Tholen 26 Oct. 1603, zoon van
D a n i e l L. en P a u l i n e v a n d e n H o n i n g h , broeder van Philips (1) (kol. 775)
en Franciscus L. (kol. 772), zal in zijn jeugd dergelijke lotgevallen hebben gehad.
Omstreeks denzelfden tijd als dezen wordt een naamgenoot uit Gent 9 Oct. 1586
te Leiden ingeschreven als stud. med. Vermoedelijk vestigde hij zich aanvankelijk
bij zijn broeder Philips te Goes en was er wellicht als opvolger van een der beide
Petrus Bertius (I kol. 319 en 320) verbonden aan de latijnsche school, omdat een
ms. brief van hem aan Bon. Vulcanius dd. 17 Nov. 1590 (Leiden univ. bibl.) over
een werk van zijn broeder is geschreven ‘e schola nostra’. Hij promoveerde echter
4 Nov. 1597 te Leiden tot med. dr. en werd toen stadsdokter en schepen te Tholen,
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waar zijn grafzerk en die zijner vrouw C o r n e l i a C o r n e l i s s e K e i s e r s d .
(gest. 14 Juni 1623) aanwezig zijn (Zelandia illustrata I (Midd. 1879) 492).
de Waard
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[Lansbergen, Daniel (2)]
LANSBERGEN (Daniel) (2), geb. te Goes, zoon van Philips (1) en Sara Lievaerts
(kol. 775), wordt in de middelburgsche stadsrekening van 1630 apotheker in die
stad genoemd en eveneens in 1634 door Is. Beeckman. Als gevolg van bij acte der
magistraat 20 Nov. 1636 gewezen sententie ondertrouwde hij 27 Nov. 1636 te
Middelburg met M a g d a l e n a M a s u e r s , jd. van Goes (gehuwd te St. Laurens);
27 Mrt. 1637 werd te Middelburg een zoon van hem gedoopt. Evenals zijn broeder
Pieter had ook hij verschillende moeielijkheden met den kerkeraad, die hem Dec.
1654 censureerde. Een Daniel L. is te Middelburg 21 Aug. 1663 begraven.
de Waard

[Lansbergen, Franciscus]
LANSBERGEN (Franciscus), v a n of a L., L a n s b e r g i u s , L a n d s p e r g i u s ,
L a n c e b e r g , v a n L a n d t s b e r c h , te Gent geb., was een broer van Daniel (1)
(kol. 771) en Philips (1) (kol. 775) en waarschijnlijk dus wel evenals deze bij de
vlucht zijner ouders naar Engeland, mee daarheen genomen en onderwezen in de
theologie. Na zijn terugkeer uit den vreemde werd hij predikant te Kortrijk, totdat de
inneming dier stad door Parma hem noopte, met achterlating van zijn gezin en zijn
boeken, haar door de vlucht te verlaten (27 Feb. 1580). Vervolgers stond hij korten
tijd te Brugge, daarop te Gent, waar hij zich tegelijkertijd ook schijnt te hebben bezig
gehouden met het geven van onderwijs, althans hij wordt genoemd onder de
leermeesters van Antonius Walaeus. In 1581 deed de Kerk van Brugge pogingen
hem weer terug te doen keeren, maar door de beslissing der Synode te Gent (8
Mrt. 1581), dat die van Brugge geen recht op hem hadden, mislukten deze. Zoo
bleef hij in zijn geboortestad, tot Parma ook deze wist in te nemen. Toen trok hij
naar Leiden; 22 Oct. 1584 liet hij zich als medisch student daar aan de academie
inschrijven. In 1593 werd hij predikant te Rotterdam. Daar staande werd hij
remonstrant, waarop de kerkeraad hem afzette, welke afzetting in 1619 door de
Synode van Zuid-Holland bevestigd werd. 10 Sept. van dat zelfde jaar teekende hij
voor Gecommitteerde Raden de acte van stilstand en leefde toen als ambteloos
burger nog tot 18 Mei 1626. In 1609 heeft hij te Antwerpen met zekeren pater Gouda
een dispuut gehouden over de avondmaalsleer, naar aanleiding waarvan de volgende
werkjes verschenen: Ghespreck over de Leere van de Transsubstantiatie, onlancks
gehouden binnen Antwerpen tusschen Franciscum Langsbergium .... ende Patrem
Gauda, uytghegeven door S a m u e l L a n s b e r g i u m ende bij hem met sekere
o

annotatiën op den kant verrijkt (Rotterd. 1609; Pamflet Meulman n 1168); Andwoorde
J o a n n i s d e G o u d a op de medesprake aengaende de transsubstantiatie met
o
Francisco ende Sam. Lansbergen (Antw. 1609; Pamflet Meulman n 1170); De
victorieuse transsubstantiatie J. de Gouda .... over Fr. ende S. Lansberghens,
woordendienaers tot Rotterdam (Antw. 1611); De godtloosheyt der rotterdamscher
inquisitie in dewelcke Fr. ende Sam. Lansbergen inquisiteurs, arbeyden met lasteren,
leugenen, quade citatiën en allerley onverstandicheydt levendich te delven ende
begraven de welvarende, triumphante, eewich durende, roomsche, katholycke
transsubstantiatie, door J. d e G o u d a (Antw. 1621); Wtvaert van de roomsche
transsubstantiatie. Ghestelt door F r . L a n s b e r g i u m ...., teghens de versticte
ende afghestorvene transsubstantiatie Joh. de Gouda, jesuwyts letterknecht binnen
Antwerpen (Rott. 1612); Balade aan Pater Gouda op 't gespreck gehouden tusschen
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hem ende François Lansbergen (Delft; Pamflet Meulman n 1233 cf. n 1285);
Twee-en-twintich bedenckinghen F r a n c i s c i L a n s b e r g i i , over de
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leere van de Transsubstantiatie, vraeghwijs, R.D. Patri Goudae voorghestelt (cf.
o
Pamflet Meulman n 1169); Antwoorde J o a n n i s d e G o u d a op de bedenckingen
Fr. Lansbergii aengaende de transsubstantiatie (1609); Wederantwoorde F r .
L a n s b e r g i i ..., teghens de Antwoorde J. de Gouda ...., op sekere bedenckinghen
Lansbergii .... aengaende de transsubstantiatie (Rott. 1610). Verder schreef
Lansbergen nog: Christelycke overdenckinghe des doots, tot beteringhe des levens,
over de woorden Mosis, Ps. 90 vs 12 (1604); Verklaringhe F r . L a n s b e r g i i over
den XXX psalm, ter danczegginge bij hem ghepredict (Rotterd. 1607);
Verantwoordinghe F r . L a n s b e r g i i .... teghens Robertum Sweertium, plebaen
o
o
tot 's-Hertogenbosch (Rott. 1610; Pamflet Meulman n 1235, cf. n 1234); Kort ende
Christelyck examen over de leerpoincten .... ten huydighen daghe in gheschil
ghetrocken ...., hoe men dezelfde, zonder quetsinghe van fondamentele waerheyt,
d'een met den anderen kan vereenighen, ofte tenminsten verdraghen (1612) (Pamflet
o
Tiele n 1021); terwijl hij eindelijk ook nog - maar naar een slecht handschrift D a t h e n u s , Eene Christelijke Samenspreking uit Gods Woord heeft in het licht
gegeven, onder den titel: Peerle der Christelycker Vertroostinghe (Rotterd. 1613).
In 1640 verscheen te Genève: Remèdes contre le mal-reiglé mespris, l'oubliance
et la trop grande apprehension de la mort cucillis au jardin de vie par L u c a s
Trelcat, Franç. Lansbergue, Daniel Toussaint et Guillaume
Perkins.
Lansbergen, die gehuwd is geweest met C l a r a W i l l e m s , heeft verscheidene
kinderen gehad. Een dochter, A n n a , huwde 24 Aug. 1614 te 's Gravenhage met
M. J a c o b s z . v a n W o u . Een zoon F r a n c i s c u s werd als medisch student
te Leiden ingeschreven 18 Mei 1612; hij schijnt in 1582 geboren. Een andere:
J a c o b u s , vermoedelijk in 1588 geboren, komt in 't leidsche album voor sub 3 Mei
1618 en was jurist. Een derde was de reeds meermalen genoemde Samuel (1) (kol.
784). Een zuster van Franciscus Lansbergen of van zijn vrouw huwde met P i e t e r
P a i l l e t ; uit dit huwelijk werd een dochter S a r a geboren.
Zie: P.J. W y m i n g a , Festus Hommius (Leiden 1899) 106, 188; Navorscher VIII
(1858) 100 vv., 273, 299; LV (1905) 398; J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat. Arch. III
(Cantabr. 1897) nrs. 1345 en 1352; Werken der Marnixvereeniging S. III D. II, 269;
D. III, 79; H.Q. J a n s s e n , De kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868) 120;
Kerkhistorisch Archief 1836, 38, 39 cf. 1848, 7; H.C. R o g g e , Catalogus der
pamflettenverzameling van de boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam
Stuk I afd. I, 135, Stuk II afd. II, 114; P e t r u s D a t h e n u s , Een Christelyke
samenspreking. Opnieuw uitgegeven door J.J. D o e d e s (Utr. 1884) Naschrift 126;
G. B r a n d t , Historie der Reformatie II (Amst. 1674) 51, 180, 278, 429, 945; W.
G e e s i n k , Calvinisten in Holland (Rotterd. 1887) 153, 163; J. T r i g l a n d ,
Kerckelyke Geschiedenissen (Leiden 1650) 418, 419, 686, 688; L.D. P e t i t ,
Bibliographische lijst der werken van de leidsche hoogleeraren (Leiden, 1894) 89,
no. 3; H.Q. J a n s s e n , Catalogus van het Oud-Synodaal Archief ('s Grav. 1878)
bldz. 21 no. 61, bldz. 59 no. 5; B a u d a r t , Memoryen van de .... geschiedenissen
I B. III, 133-136. van
Schelven

[Lansbergen, Jacob]
LANSBERGEN (Jacob), L a n s b e r g h e , geb. te Goes 1590, begr. te 's Gravenhage
9 Juni 1657, zoon van Philips (1) en Sara Lievaerts (kol. 775),
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broeder van Daniel (2) (kol. 772), Pieter (kol. 782) en Samuel (2) (kol. 785), werd
alumnus van Goes in de theol. en student te Leiden 12 Mei 1608; nog tijdens zijn
alumniaat ging hij echter op zijns vaders raad in de medicijnen studeeren, waarin
hij 12 Juni 1613 te Franeker, bijna tegelijk met Pieter promoveerde onder Lollius
Adama. Hetzelfde jaar nog vestigde hij zich te Goes en werd er aanstonds gemengd
in de geneeskundige strijdvraag van zijn vader omtrent het gebruik van muskus bij
kraamvrouwen; nadat Corn. Herls (kol. 568) de verdediging daarvan door David
d'Outreleau had aangevallen, gaf Jacob uit de Disput. epistolaris Rev. viri D.
P h i l i p p i L a n s b e r g i i cum doctiss. med, doctoribus Mittelb. eorumque nomine
orn. viro d. C a r o l o F r a n c o , med. ib. doctore de moscho. Cum apologia pro
parente venerando adversus Corn. Herrels contra D. doctorem Dav. Ultralaeum
(Midd. 1613), waarin ook gezegd wordt, dat over de zaak (zie ook kol. 778) de
leidsche en franeker hoogescholen, benevens rotterdamsche en zierikzeesche
medici (waarschijnlijk Liens en Cromstrij) hebben uitspraak gedaan; Herls,
Smallegange en Liens geven mede vlugschriften uit (zie artt.) en Dr. Frank wendt
zich Jan. 1614 in het bizonder tot de Lansbergen (zie voor de geheele zaak ook art.
Vitu en F o k k e r in Archief Zeeuwsch genootschap V (1862) 58-69 of K r u l in den
Tijdspiegel 1902, III, 307-15). Evenals zijn vader reeds vóór 1616, vestigde zich ook
Jacob te Middelburg in de Spanjaardstraat, zijn praktijk aldaar voortzettende. O.a.
in 1618 en 1620 correspondeerde hij met Petrus Gruterus (P e t r i G r u t e r i Epp.
centuria sec. (Amst. 1629) 157, 177) en was, ten minste sinds 1623, bekend met
Is. Beeckman, wiens broeder Gerson hij te Middelburg in 1624 behandelde. Dat hij
daar destijds woonde, volgt ook wel uit het feit dat hij er 16 Juni 1629 ondertrouwde
(getr. 1 Juli) als jonggezel met M a r i a B o u h u y s e , jongedr. uit die stad, zonder
dat bescheid uit Goes wordt gebracht. De verdediging van het stelsel door zijn vader
(Cats noemt Jacob erfgenaam van diens capaciteiten in een vers, geciteerd bij d e
l a R u e , Geletterd Zeeland 247) kort vóór diens overlijden zijnde aangevallen o.a.
door Froidmont te Leuven als aanhanger van Ptolomaeus en Morin te Parijs (zie
kol. 779) verdedigde L. nogmaals dezen en ten deele ook Mart. Hortensius (I kol.
1160) tegen Bartholinus te Kopenhagen, evenals Morin volgeling van Tycho Brahe,
door eene Apologia pro Commentatione Phil. Lansbergii in motum terrae diurnum
et annuum adversus Lib. Fromondum et Joan. Baptistam Morinum (Midd. 1633),
door F r o i d m o n d beantwoord met een Vesta seu Ant-Aristarchi vindex adversus
Jac. L. (Antw. 1634) en door M o r i n met een Responsio pro telluris quiete ad Jac.
L. (Par. 1634). (vg. M o n c h a m p , Galilée et la Belgique (St. Trond 1892) reg.). In
deze dagen van Galilei's veroordeeling wekte de discussie, die echter, als in
dergelijke gevallen, gaat om vragen, die voor de wetenschappelijke beslissing niet
in aanmerking kunnen komen, de belangstelling van den Florentijn zelve (Le opere
di G a l i l e o G a l i l e i , ed. naz. VII (1897) 16; XV (1904) 23-24; XVI (1905) 185,
252, 341) van P e i r e s c (Lettres IV (Par. 1893) 420), van Mersenne en Gassend
(G a s s e n d i Opera omnia VI (Lyon 1658) 47, voorts 63, 64, 65, 67, 412, 18, 23,
32, 44). Op de nabuurschap van L. beroept zich Is. Gruterus weer, als hij zich 8
Aug. 1634 met Gassend in verbinding tracht te stellen. Nadat L. 15 Juni 1637 te
Middelburg den poortereed had afgelegd, werd hij
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daar lid van den raad 1640, 41, 45, 48; tresaurier 1641, 42, 45; kerkmeester 1641,
45, 46; schepen 1642, 43, 46, 47, 50; boekhouder der rederijkers 1642; commissaris
van kleine zaken 1643; sinds 30 Mei 1643 belast met het toezicht op de chirurgijns;
stadsdokter 1 Nov. 1644 tot 1645, de eerste president van de weeskamer sinds
1647 en burgemeester in 1649. Door zijn invloed steunde hij Aernoud (kol. 771),
en zijn broeders Pieter L. en Samuel (2). In diens kerkelijke twisten, waarbij
connecties ook met Saumaise vermoed kunnen worden, wordt hij met name genoemd
in de Ontdeckinghe der stoute practycken van Pieter en Jacob L. om Mr. Applony
infaem te maecken en oproer in Middelburgh en elders te veroorsaecken door
Y m a n t V e l l e p l o o t e r (Fran. 1648). Met Andr. Veth en Hendr. Thibault was hij
nog in 1650 medeoprichter der illustre school te Middelburg. Zijn sterke
oranjegezindheid en daarmede gepaard gaande onmin met de predikanten
veroorzaakten na den dood van Willem II zijn val; bij de verandering in het
kiesreglement ontstond een oproer, waarbij 6 Jan. 1651 L.'s huis werd geplunderd
(plaat in J. F o k k e , Geschiedenis IX (Amst. 1787); zie ook Zelandia illustrata I
(Midd. 1879) 217) en hijzelf nauwelijks ontkwam; 9 Jan. d.a.v. werd hij op verlangen
der gilden uit zijne bedieningen ontslagen. Hij vestigde zich daarop te 's Gravenhage,
waar hij zich als medicus nog veel praktijk verwierf en ook nog door Middelburgers
werd geraadpleegd (zie art. Samuel (2) kol. 785). Zijn portret naar een teekening
van J. Mytens, gegraveerd door T. Matham met zinspreuk ‘Ars longa vita brevis’ en
vers van Cats is in Zelandia ill. I (Midd. 1879) 229, 458-59. Uit zijn huwelijk sproten
Philips (2) (kol. 782), S a r a (ged. te Middelburg 1 Febr. 1632), G y s b r e c h t (ged.
te Middelburg 2 Mrt. 1633, gepromoveerd tot doct. med. te Franeker 10 Juli 1652,
de praktijk uitoefenende te Amsterdam, maar gestorven te Middelburg 15 Dec.
1672), J a c o b a (geb. te Middelburg 27 Aug. 1635 en 16 Oct. 1675 elders gest.,
na haar huwelijk te 's Gravenhage met Mr. D a n k a e r t V e r s e l e v e l t uit Goes,
advocaat 30 Oct. 1657, van wien een naamgenoot met drie zonen 12 Jan. 1677
poorter te Zierikzee wordt), C o r n e l i a (geb. 9 Jan. 1637) en J o h a n n a (ged. 18
Oct. 1639, gest. elders 10 Mrt. 1667, misschien dezelfde die in 1666 als A n n a L.
te Middelburg voorkomt als wed. van J o n a s d e R y b r u c k ), terwijl ook J a c o b
L., begr. te Middelburg 3 Juli 1638 een zoon van hem kan zijn geweest. Zijn vrouw
overleed aanvang 1642.
Zie voorts: G.J. V o s s i i Epp. (Aug. Vind. 691) 315-16; v a n d e r B a a n in
Kerkhistorisch Archief IV (1866) 381, 82; over het oproer V i s v l i e t , Inv. der hss.
van het Zeeuwsch genootschap (Midd. 1861) 25 en de bundel stukken op de
Provinciale bibl. in Zeeland (Catalogus II (Midd. 1900) 16; ten slotte F o k k e r e n
d e M a n , Zeeuwsche medici (Midd. 1901) 103.
de Waard

[Lansbergen, Philips (1)]
LANSBERGEN (Philips) (1), of L a n s b e r g i u s , geb. te Gent 25 Aug. 1561, gest.
te Middelburg 8 Dec. 1632, zoon van D a n i ë l L., heer v a n M e u l e n b e k e en
P a u l i n e v a n d e n H o n i n g h , werd door zijne ouders opgevoed in de
hervormde leer, sinds 1566 door hen medegevoerd naar Frankrijk en vervolgens
naar Engeland, waar een P e t r o n i a L a n c e n b e r g i a te Londen onderwijs gaf
aan Petrus Bertius (2) (I kol. 320), 6 Sept. 1577 eene latijnsche inscriptie gaf in het
album van Emanuel van Meteren (Oud- Holland XV (1897) 176) en zonder datum
in dat van Dousa ter leidsche bibliotheek, en Philips zich in het bizonder op de theo-
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logie en wiskunde toelegde. Zijn vader verloor hij op zulk een jeugdigen leeftijd, dat
hij vele jaren later nog het sterfjaar vroeg aan Fr. Raphelengius, die ook wel in
Engeland vertoefde, doch na 1564 te Antwerpen woonde, waar dus wellicht het
gastmaal, onder hetwelk dat overlijden geschiedde, plaats vond. Evenals zijn broeder
Franciscus (kol. 772) nam hij na zijn terugkeer hier een werkzaam aandeel in de
kerkheryorming, met name te Kortrijk en Gent, waar de kerkeraad hem gelastte te
gaan prediken te Exaerde en Zaffelaere (29 Mrt. 1579), wat in deze plaats, door het
verzet van den baljuw, een tumult uitlokte, dat nog een voorwerp van onderzoek
was in 1582 (Bijdr. en Meded. Hist. gen. te Utrecht XII (1889) 246, 254 v.v., 258),
toen L. al een tweetal jaren predikant was te Antwerpen. Hier vermoedelijk sloot hij
vriendschap met Joh. Radermacher en Abr. van der Myle en verdedigde verder met
zijne negen ambtgenooten, waaronder Casp. Heidanus, Jer. Bastingius, Ass. van
Reghenmortel en Joh. Becius de zaak der hervorming tot de overgave der stad door
Marnix aan Parma op 16 Aug. 1585 (Werken Marnix-vereeniging S. III, T. II (1878)
27). Evenals Raphelengius begaf hij zich naar Leiden, waar hij zich reeds 26 Oct.
1585 deed inschrijven als stud. theol., omgang had met Trelcatius en Maarten
Everaert uit Brugge, dit of begin van het volgende jaar ondertrouwde met S a r a
L i e v a e r t s , beroep als predikant ontving naar Amstelveen en 1 Oct. 1596 naar
Goes, welk laatste hij aannam. Ook op zijne nieuwe standplaats wijdde hij zich
weldra aan astronomische studiën, blijkens in later uitgegeven werken voorkomende
bepalingen van zonnesolstitia en equinoctien van 1589 en bewerkte er ook o.a.
naar F i n k 's Geometria rotundi (Bas. 1583) eene beknopte inleiding tot de
toegepaste trigonometrie (‘basim totius astronomiae, quod ab alijs facile excogitatum,
nunquam tamen ab aliquo inchoatum est’ schreef zijn broeder Daniël (1) (kol. 771)
17 Nov. 1590 aan Bon. Vulcanius). In 1591 (in Febr. van welk jaar L. nog assessor
was op de provinciale Synode te Middelburg, waar de kerkverordening van Zeeland
werd vastgesteld, zie R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta prov. en part. Syn. V (Gron.
1896) 15, 32) verschenen als Triangulorum geometriae ll. IV (Lugd. Bat. 1591: ab
authore recognita Amst. 1631, Midd. 1641) bevat het eenige merkwaardige formules
(D e l a m b r e , Hist. de l'astronomie moderne II (Par. 1821) 40-42, vgl. echter
B o s m a n s , Le traité des sinus de Michel Coignet (in Ann. de la Soc. scient. de
Brux. T. XXV, 2e part. ib. 1901) 26, 28, 68, 73, 76, 79), en vooral, vóór Torporley,
Pitiscus en Neper, die hem citeeren, de afleiding van de zes stellingen van den
rechthoekigen boldriehoek uit twee enkelen (G r a v e l a a r , John Napier's werken
in Verh. kon. Ac. Amst. 1899, 42-45) en onder den vorm van twee analogieën vóór
Vieta (1593) de cosregel voor de zijde van een scheefhoekigen boldriehoek,
uitgedrukt in de hoeken (B r a u n m ü h l in Bibliotheca mathematica S. II, T. XII
(1898) 67 en i d . Gesch. der Trigonometrie I (Lpz. 1900) 130, 181, 192). Door Kepler
werd het geschrift een ‘doctrina aurea’ genoemd en de bijgevoegde naar
Regiomontanus, Reinhold en Rheticus bewerkte tafels voortdurend bij zijne
berekeningen gebruikt (K e p l e r i Opera omnia ed. Frisch I (Francof. 1857) 65; II,
(ib. 1859) 19, 813; III (1860) 103, 235, 414, 477); aangespoord door ‘non infimi
nominis viri’ besloot L. dan ook zijne beloften te vervullen om als
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vervolg een Geometriae triangulorum usus in astronomia uit te geven en richtte zich
voor het drukken van zijn hs. bij brief van 4 Mei 1593 (London, Br. mus. Egerton
mss. 849 fol. 14) tot Raphelengius, zonder dat evenwel die zaak voortgang had. In
zijne functie van predikant gaf hij echter weldra (met lofverzen van Jac. Gruterus,
den raadpensionaris Roels, Petrus Bertius (1) en Franciscus L.) eene verzameling
zijner preeken uit als Sermones LII in cathechesin religionis Christianae (Midd. 1594,
Neustadt 1595, Hanau 1620, Francof. 1621), geprezen door Scaliger (Scaligeriana
(Lugd. Bat. 1668) 72, 195), gebruikt door Festus Hommius in diens uitgave van
U r s i n u s ' Schatboeck (Leiden 1606) en vertaald door S. G h y s (Amst. 1654).
Tevergeefs verzocht de graaf van Solms aan de Staten van Zeeland om hem als
predikant te Hulst (veroverd 25 Sept. 1591) te mogen hebben. De cirkelquadratuur
van Scaliger (1594) terecht afkeurende verzorgde L., blijkens schrijven aan van der
Myle van 15 Mrt. 1595 (ms. Leiden univ. bibl.) een eerst later verschenen en onder
te noemen werk over dat onderwerp en blijkt tevens, zij het onder zekere beperking,
ook waarde te hechten aan het horoscooptrekken. De astronoom Herwart von
Hohenburg berichtte 12 Mrt. 1598 uit München aan Kepler (K e p l e r i Opera I (1857)
61, 64, 65), dat L. een gewijzigd stelsel van Tycho Brahe overdacht, waaromtrent
echter in zijne werken niets wordt gevonden en waarvan L., althans later, zeer ver
af stond (G ü n t h e r in Ann. internat. d'histoire, Congrès de Paris 1900, 5e sect.
(Paris 1901) 132). In 1597 was L. voorzitter van de Synode te Goes (R e i t s m a
e n v a n V e e n a.w. 37, 43) en voerde tusschen 1597 en 1604 briefwisseling met
den mede in Engeland vertoefd hebbenden Abraham Beeckman, over diens
verzoening met de kerk te Middelburg (Inventaris hss. op gemeentearchief te
o

Vlissingen (ald. 1874) n . 344 en 413). Voorts verschafte hij aan den goeschen
stadsdokter Miverius gegevens tot wederlegging van den aanval van den
heidelberger hoogleeraar Jac. Christmann op sommige stellingen in L.'s eerste werk,
die door zijn vriend in 1602 werden gepubliceerd (zie art. en K e p l e r , Opera II
(1859) 215, 415, 433; II (1860) 97) en vertaalde hij uit het fransch de Fransche
cronycke ende kerckelijke historie, voor het drukken waarvan Jacob Canin te
Bergenop-Zoom 10 Juli 1604 octrooi van de Staten-Generaal verkreeg. Wederom
over de berekening van π, waarbij hij vermoedelijk de quadratrixmethode der ouden
verbond met trigonometrische beschouwingen en door herhaalde toepassing eener
formule de benadering tot in 28 decimalen wist door te zetten (B r a u n m ü h l , Gesch.
der Trigon. 1 (Leipz. 1900) 175-76), correspondeerde hij in 1606 en 1607 met Willebr.
Snellius en moet verder in 1608 gegevens hebben ontvangen van Ludolf van Ceulen,
wiens berekening de methode van Archimedes volgde. In zijne kerkelijke functie
ondervond hij in 1609 eenige moeielijkheid door een tegen hem in het licht gegeven
paskwil, waarvan de auteur, een lid van de goesche magistraat, werd bestraft,
identisch misschien met de Apologie, uitgegeven door een zich ‘de Volmaakten’
heetende en onder leiding van Aart Berntsen staande goesche secte (a b U t r e c h t
D r e s s e l h u i s , de Herv. gemeente te Goes (ald. 1847) IX), waartegen hij en zijn
ambtgenoot Guil. Nicolai of Claessen in 1610 een antwoord uitgaven, doch was
17-27 Mei 1610 assessor op de Synode te Veere, waar zijn vriend van der Myle
werd af-
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gezet (R e i t s m a e n v a n V e e n , a.w. 91, 105, 108; Argumenta P h i l i p p i
L a n s b e r g i i quibus probat modum Veriae zijn te Londen op het Br. Mus. Sloane
ms. 955 fol. 64-68) en kon vooral de met eenparige stemmen op 9 Apr. 1611
genomen benoeming van zijn zoon Pieter (kol. 782) als derden goeschen predikant
nog wel als blijk van genegenheid der magistraat jegens hem beschouwen. Sinds
Juni 1612 worden de drie predikanten echter ook met deze in onmin gewikkeld door
hunne tegenwerking der verkiezing tot burgemeester van David van der Nisse, door
hen verdacht van nog te behooren tot de te Goes vrij talrijke aanhangers van den
katholieken godsdienst (P i c a r d t in Zeeland, jaarboekje voor 1856 en d e z .,
Bizonderh uit de gesch. der stad Goes (ald. 1865), 163 noot 18 en 20) en werd hun
Oct. 1612 de bespreking van dergelijke zaken van den kansel verboden. Einde 1612
deed L., die als zeer vele predikanten ook de geneeskunde uitoefende (Kerkhistorisch
Archief XIX (1848) 56) en zijne zonen daartoe raadde, eene ongelukkige toedoening
van muskus aan een kraamvrouw, waaromtrent de goesche dokter Hier. Smallegange
het oordeel der middelburgsche medici inriep, L. sinds 4 Febr. 1613 correspondeerde
met Dr. Frank aldaar - gedrukt in J a c o b L.'s Disputatio, (Midd. 1613) en F r a n k 's
Epist. apologetica (ib. 1614) - en die verder tot in 1614 aanleiding gaf tot een aantal,
veelal scherpgestelde vlugschriften, waarin Corn. Herls, Smallegange en Frank zich
tegen L. stellen, d'Outreleau, Jacob L. en Corn. Liens zijne partij opnemen (zie
hunne artt.) en zelfs een halve eeuw later nog een Ferd. Gruiwardt partij moest
kiezen (over dezen twist: F o k k e r in Archief Zeeuwsch Genootschap V (1862
(58-69 en K r u l in Tijdspiegel 1902, III, 307-15). Voor L. voegt zich nog hierbij, dat
hij en zijn zoon, zich niet gebonden achtend door het verbod, zich om dezelfde
reden in 1613 opnieuw verzetten tegen de verkiezing tot burgemeester van den
stadsdokter Soetwater. Hunne aanhangers (zie Philips (2) kol. 782) konden niet
beletten, dat 1 Oct. 1613 te Goes een buitengewone coetus werd belegd, met gevolg,
dat deze, zg. op grond van het bestaan van een aanmerkelijken onwil tegen hen,
11 Oct. 1613 besloot, dat de toen 52-jarige L. en zijn zoon zouden ‘gehouden zijn
haer te laten transporteren ende gebruycken in een ander gemeynte, waer zij
wettelick moghen geroepen zijn’ (daarover: v a n d e r B a a n in Kerkhist. Archief
IV (1866) 339-84, d e z . in Archief Zeeuwsch genootschap VII (1869) 205-27 en
R e i t s m a e n v a n V e e n , a.w. reg.). Evenals nu of later verschillende zijner
kinderen, vestigde L. zich daarop te Middelburg en schijnt voor een ander beroep
niet meer in aanmerking te hebben willen komen, waartoe het zijne kan hebben
bijgedragen dat, na het gebeurde, hem een jaargeld werd toegelegd door de Staten
van Zeeland, die ‘van wegen de swackheden mijns ouderdoms my ruste ende
stilstant in mijnen dienst hebben gegunt, respect nemende op mijnen voorgaenden
trouwen dienst’; pogingen van goesche ouderlingen, als jhr. Jan Pietersz. Cats in
1618 om de zaak voor de dordtsche Synode te brengen, zooals L.'s zoon Pieter
nog in 1648 op haar terugkwam, hadden trouwens geen succes. Met een voorrede
uit Middelburg 12 Jan. 1616 publiceerde L. thans zijne lang vervaardigde
Cyclometriae novae ll. II (Midd. 1616, herdr. 1628) afgekeurd door den Schot A l e x .
A n d e r s o n met een Vindiciae Archimedis (Par. 1616) (K ä s t n e r , Gesch. der
Math. III (Gött. 1800) 59-60) en in 1617 door Jo. Hartman Beyer te
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Frankfort in een brief aan Kepler, hoewel ‘lectu dignus’ geoordeeld (K e p l e r i Opera
V (1864) 615), maar gebruikt door Snellius bij diens analoge, hoewel betere, in 1621
gepubliceerde benaderingsmethode (B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen IX (Amst.
1876) 6-9; B r a u n m ü h l , Gesch. der Trigonom. I (Lpz. 1900) 242 en H u y g e n s ,
Oeuvres complètes XII (la Haye 1910) 95). Van dezen liet L. een bovengenoemden
brief eerlijk voorafgaan, zooals de andere in zijne Progymnasmatum astronomiae
restitutae lib. I (Midd. 1619, herdr. ib. 1628, 1637), waarin hij thans de
waarschijnlijkheid van de beweging der aarde volgens Copernicus leert, dit werk,
zooals hem kort vóór 1629 werd bericht, dankbaar ontvangen wordende in Frankrijk,
Duitschland en Italië. Ook verder wijdde hij zich te Middelburg aan wis- en
sterrekundige studiën en deed op verzoek van eenige vrienden volgen de
Verklaeringhe van het gebruyck des astronomischen en geometrischen quadrants
(Midd. 1620, herd. ib. 1628, 35, 67), later bewerkt door David Goubard (Midd. 1633,
herdr. ib. 1650), door Matth. van Nispen (Dordr. 1659, herdr. ib. 1685) en vertaald
door J o h . F r a n c i u s S i l , met opdracht uit het St. Pieterscollege te Cambridge
aan Guill. Elfingstone als Introductio in quadrantem tum astronomicum tum
geometricum (Midd. 1635, Dordr. 1650). Over bijbelsche tijdrekenkunde, waarin hij
o.a. tot van Scaliger afwijkende gevoelens kwam, handelt L.'s Chronologiae sacrae
ll. VI (Amst. 1625, herdr. Midd. 1645, 1661) (een brief van L. aan Joost van Laren
de jonge dd. 29 Nov. 1625 over zeker punt daarin is afgedrukt in Archief Zeeuwsch
genootschap 1903, 143-48). Niet lang daarna verscheen zijne Verclaringhe van de
platte sphaera van Ptolomaeus, anders astrolabium ghenaemt (Midd. 1628, ib. 1635,
1653, Amst. 1680), vertaald door J o h . F r a n c i u s S i l , wederom met opdracht
uit Cambridge, als Sphaera plana a Ptolomaeo astrolabium dicta (Midd. 1636). Een
gesprek met den amsterdamschen uitgever Willem Blaeu in 1628 of begin 1629 gaf
L. aanleiding tot breeder onderzoek en nog klaarder bewijs van het stelsel van
Copernicus, tot onderricht waarvan hij zijne van een aan Blaeu opgedragen
afbeelding van het planetenstelsel voorziene Bedenckingen op den dagelyckschen
ende jaerlyckschen loop van den aerdtcloot (Midd. 1629, herdr. ib. 1650, 1666)
publiceerde. Viel hij zelf daarin reeds Tycho aan, vooral was dit het geval met den
niet lang geleden door Is. Beeckman met L. in kennis gebrachten en door dezen
geheel tot Copernicaan bekeerden Hortensius, die L.'s werk niet alleen vertaalde
als Commentationes in motum terrae diurnum et annuum (Midd. 1630, herdr. ib.
1651), maar daaraan met dat doel een eigen voorrede toevoegde. Voor de speciaal
tegen die voorrede gerichte aanvallen, zie I kol. 1160. Behalve door den daar
genoemden B a r t h o l i n u s te Kopenhagen, die Tycho verdedigde, werd L.'s eigen
werk (korte inhoudsopgave bij D e l a m b r e l.c. II (Par. 1821) 44-45) nog aangevallen
door F r o i d m o n d te Leuven, aanhanger van Ptolomaeus, met een Ant-Aristarchus
sive orbis terrae immobilis liber unicus (Antw. 1631) en Tycho's volgeling M o r i n
te Parijs, met een Famosi et antiqui problematis de telluris motu vel quiete hactenus
optata solutio (Paris 1631) (vgl. K ä s t n e r a.w. (Gött. 1800) 421-30, M o n c h a m p ,
Galileé et la Belgique (St. Trond 1892) reg. en de monografie over Froidmond in
Atti del r. istituto veneto S. VII, T. IV (1892-93) 731-45), later wederlegd door L.'s
zoon Jacob (kol. 773). Galilei legde reeds 9 Apr. 1632 als
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zwaktepunt in L.'s werk bloot, dat zijne denkbeelden, evenals sommige van Kepler,
door te ver te gaan meer tot twijfel dan tot bevestiging van Copernicus' leer zouden
strekken en door sommigen niet zonder reden ermede de spot werd gedreven
(Opere di G a l i l e o G a l i l e i XIV (Fir. 1904) 340-41, zie ook 331, 354, 355 en
zijne aanteekeningen op Morin's werk VII (Fir. 1897). Vóór Tycho Brahe verklaarde
zich met Bartholinus en Longomontanus tegen L. en Hortensius destijds ook
Bouillaud (G a s s e n d i Opera VI (Lyon 1658) 411 12). Als vertaling van L.'s geschrift
door Goubard geeft men ook op een mij onbekende Dissertation sur le mouvement
diurne et annuel de la terre (Midd. 1633). L. berekende voorts den afstand en grootte
van de maan, zon en vaste sterren volgens de hypothesen van Ptolomaeus,
Albategni en Copernicus, verwierp die en stelde anderen er voor in de plaats,
waardoor hij o.a. tot grooter afmetingen van de vaste sterren kwam, wees verder
de veronderstellingen van Tycho en ook die van Kepler van de hand in zijne
Uranometriae ll. III in quibus lunae solis et reliquarum planetarum et inerrantium
stellarum distantiae a terra et magnitudines hactenus ignotae perspicue
demonstrantur (Midd. 1631) (vgl. D e l a m b r e l.c. 43-44). De astronoom Gaulthier
te Aix, die het wel met L. en Hortensius eens was (G a s s e n d i Opera omnia VI
(Lyon 1658) 418) zond een door hem vervaardigd Discours pour servir de supplement
à la démonstration de Ptolomée au 15e chapître de son Ve livre de l' Almageste et
à celles de Philippe Lansbergius en son Uranometrie, concernant les vrayes
dimensions de la grandeur du corps du soleil et de la lune et de leur esloignement
et distance de la terre (ms. bibl. d'Inguimbert in Carpentras coll. Peiresc reg. LX fol.
297-301) door bemiddeling van Peiresc (‘assez exacte’ noemde deze L. ‘à
comparaison du commun’ (Lettres de P e i r e s c I (Paris 1888) 587)) aan Hortensius,
(zie G a s s e n d i l.c. VI (1658) 63-64 en Opere di G a l i l e o G a l i l e i XV (Fir. 1904)
62). Minder voldoening vindende in de bestaande astronomische tafels, zelfs niet
in de 1627 verschenen Rudolfijnsche van Kepler, stelde hij voorts met Hortensius
als vrucht van 44-jarige studie nieuwe te zamen, door hem in hs. nog vóór 1631 ter
inzage gegeven aan Adr. Vlacq, die er de zijne naar bewerkte. Verschenen als
Tabulae motuum coelestium perpetuae met de Novae et genuinae motuum
coelestium theoriae et astronomicarum observationum thesaurus (Midd. 1632, herdr.
ib. 1655) bevatten zij o.a. zeer uitgebreide eclipstafels, een grooten sterrencatalogus
voor 1600 en ten slotte een uiteenzetting van de theorie (D e l a m b r e l.c. 45-47).
Het was het laatste werk van den onvermoeiden astronoom, die (zijn vrouw was
hem in 1625 voorgegaan) na onophoudelijke ziekten 12 Dec. 1632 op 72-jarigen
leeftijd in de St. Pieterskerk te Middelburg werd begraven, nalatende zes zonen
(behalve de beide genoemden Philips (2) (kol. 782), Daniël (2) (kol. 772) en
A b r a h a m (geb. te Goes in 1598, als med. stud. ingeschreven te Leiden 26 Oct.
1623) en vier dochters (S a r a gehuwd in 1607 met J o h . M a r c W y r i n g i u s ,
predikant te 's Gravenpolder, en A n n a geb. in 1599, terwijl een P a u l i j n t j e L.
van Goes, wonende bij haar broeder in de Spanjaardstraat 2 Juni 1624 te Middelburg
ten avondmaal kwam). Na zijn dood verscheen van de tafels eene vertaling door
G o u b a r d als Tables perpétuelles des mouvements célestes en Le thrésor
d'observations astronomiques met de Théories nouvelles vrayes et propres des
mouvements célestes
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(Midd. 1633). Ook noemt men eene vertaling van L.'s Everlasting tables uit het latijn
door J o h n P e l l in 1634 (Dict. of Nat. Biography i.v. Pell), terwijl Tables for
supputation of the motion of the sun etc. according to observations made by P h i l i p
L. op het britsch museum (Add. ms. 4459 p. 128-1386) zijn. Zeer eenvoudig ingericht,
op de wijze der tafels van Alphonsus van Castilië, vonden zij onder de astronomen
wel aftrek, doch om de daarmede gespaard gaande minder groote nauwkeurigheid
niet onverdeelde instemming. Minder ingenomen er mede waren o.a. Chr. Scheiner
(Lettres de P e i r e s c IV (Paris 1893) 425), Jer. Horrox te Liverpool (gest. 3 Jan.
1641), aanvankelijk een bewonderaar toen zijne eerste waarnemingen uitkwamen,
doch later een heftig tegenstander, met een Astronomia Kepleriana defensa et
promota praecipue aduersus Lansbergium et Hortensium (in de Opera posthuma,
(Lond. 1672) vgl. D e l a m b r e l.c. 495-514 en K e p l e r i Opera III (Francof. 1860)
477, 513-14; VI (1866) 651; VII (1868) 546, 48), evenals zijn vriend Crabtree. Ook
Gassend bekende later omtrent de waarnemingen in L.'s tafels aan Wendelin:
‘videtur multas detorsisse ut congruere possent hypothesibus’ (G a s s e n d l.c. VI,
209), eene beschuldiging herhaald door B o u i l l a u d in zijne Astronomia philolaica
(Par. 1645). Terwijl landgenooten als Snellius en Metius zich aanhangers van
Ptolomaeus' stelsel toonen en zulke als Stevin en Mulierus zich slechts aarzelend
of bij gelegenheid voor de leer van Copernicus partij kiezen, stelde L. zich de
verdediging daarvan tot levenstaak, zonder aanvaarding nochtans van de aan dat
stelsel waarde gevende ontdekkingen van Kepler, die trouwens eerst later
doordrongen. De verdediging vervat in L.'s geschriften (geregeld voorafgegaan door
lofverzen van Cats, Daniël Heinsius (zie ook diens Poemata (ed. Amst. 1649) 388,
416, 593), Joh. de Brune of A. Jekerman te Delft en uit dankbaarheid voor het
genoten jaargeld, opgedragen aan de Staten van Zeeland), werd in het algemeen
nog aangevallen door A l e x . R o s a e u s met een Commentum de terrae motu
circulari duobus ll. refutatum, quorum prior Lansbergi ... argumenta vel nugamenta
potius refellit (Lond. 1634), naar aanleiding van Batelier's verdediging in diens
Examen accuratum (z. pl. 1634) (zie D u k e r , Gisb. Voetius l (Leiden 1900) 27, 32,
47), door V o e t in zijn Thersites heautontimorumenos (Utr. 1635) 256-81 en den
franeker astronoom H o l w a r d a met een Dissertatio astronomica, quae occasione
ultimi lunaris anni 1638 deliquii manuductio sit ad cognoscendum statum astronomiae
praesertim Lansbergianae (Fran. 1640). Echter droeg hem de door Andreae tot
Cartesiaan bekeerde Comenius nog een astromisch handschrift op (G ü n t h e r l.c.
134). Doch ook nog in dien tijd, in 1653, ten tijde van de cartesiaansche geschillen,
verklaarde Jac. du Bois te Leiden omtrent L.'s vroegere ambtgenooten, dat ook
geen enkel protestantsch theoloog zijn gevoelen omtrent de beweging der aarde
aanhing. Het meerendeel van L.'s geschriften beleefde toen nog eene nieuwe uitgave
in de Opera omnia (Midd. 1663), waarin bovendien als nagelaten werk eene
Horologia plana, ook uitgegeven door J a c o b M o g g e als Beschrijving der vlacke
sonnewijsers (Midd. 1666), tegelijk met L.'s werkje Van de vlackte (Midd. 1666).
Eerstgenoemde verzameling bevat zijn portret gegraveerd door W. Delff; voor andere
zie Zelandia ill. I, 349-50.
Zie verder het biographische in A p o l l o n i u s ' Corte verantwoordinge (Midd.
1647) en P. L a n s -
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b e r g e n 's Ontdeckinghe der schanden (Midd. 1647), Cort bericht (ib. 1648) en
Index errorum (ib. 1648); G a s s e n d i Opera VI (Lyon 1658) 83; B o x h o r n , Epp.
et poemata (Amst. 1662) 23; B a r l a e i Epp. (Amst. 1667) 622; G.J. V o s s i i Epp.
(Aug. Vind. 1691) 315-16; t e W a t e r , Kort verhael der reformatie van Zeeland
(Midd. 1766) 278-87; Q u e t e l e t in Annuaire de l'Observatoire de Bruxelles (ib.
1837) 192, 206; d e z ., Hist. des Sc. math. chez les Belges (Brux. 1864) 168-79;
Bull. du bibliophile 1888, 551; Lettres de P e i r e s c IV (Par. 1893) 270, 352, 400;
VI (ib. 1894) passim o.a. 393-94; Oeuvres de C h r H u y g e n s I (La Haye 1888)
8; II (1889) 9; III (1890) 381; V (1893) 73; Oeuvres de D e s c a r t e s III (Par. 1899)
180; Le Opere di G a l i l e o G a l i l e i VII (Fir. 1897) 552, 53, 54, 55, 56, 59; XIV
(ib. 1904) 330-31, 355; XV (ib. 1904) 23-24, 62; XVI (1095) 185, 252, 310-11, 341.
de Waard

[Lansbergen, Philips (2)]
LANSBERGEN (Philips) (2), geb. te Leiden in 1586, gest. te Kloetinge in 1647,
oudste zoon van den voorgaande, werd 5 Juni 1604 te Leiden ingeschreven als
stud. phil., Apr. 1608 beroepen als predikant te Kloetinge en ondertrouwde te
Middelburg 28 Jan. 1612 met M a r i a O o s t d i j c k , dochter van P i e t e r
W i l l e m s e n O. Na het ontslag van zijn vader en broeder Pieter te Goes (zie kol.
778) kwamen uit die stad 200 lidmaten bij hem ter avondmaal. In 1637 verscheen
hij op den coetus te Tholen en was in 1638 praeses der daar 8-21 Apr. gehouden
synode. Na 30 jaren dienst als med. dr. en 39 als predikant overleed hij te Kloetinge;
zijne weduwe S a r a J o h a n n i s I p s i u s stierf 8 Mrt. 1655, mede blijkens het
grafschrift in het kerkkoor.
Zie: F o k k e r in Archief Zeeuwsch genootschap V (1862) 99; v a n d e r B a a n
in Kerkhistorisch Archief IV (1866) 382 en L a s o n d e r in Archief Zeeuwsch
genootschap 1909, 108, 110, 131.
de Waard

[Lansbergen, Philippus (3)]
LANSBERGEN (Philippus) (3), geb. te Middelburg 3 Aug. 1630, begr. te 's
Gravenhage 2 Dec. 1661, zoon van Jacob L. en Maria Bouhuyse (kol. 773). Plaats
en datum van overlijden zijn alleen juist als hij de Philippus L. is, die den titel van
mr. verwierf en 5 Oct. 1650 den eed aflegde als advocaat voor het Hof van Holland.
Een jonkman van deze kwaliteit en geboortig van Middelburg ondertrouwde echter
te Goes 7 Jan. 1654 (getr. 4 Febr.) met A d r i a n a D a n c k e r t s waaruit te Goes
zijn gedoopt J a c o b a L. (7 Apr. 1655) en B a r t h o l o m e u s L. (25 Aug. 1656).
Door het huwelijk met de zuster van den befaamden baljuw trad hij in de goesche
regeering en komt hij voor als commissaris van het landrecht in 1655 en 1656, terwijl
genoemden baljuw in pamfletten verweten wordt, dat hij zijn zwager met het
baljuwschap heeft trachten te voorzien; na diens val werd L. dan ook 18 Juli 1657
door de goesche magistraat ontslagen als hoogbaljuw van Borssele. Een kind van
den advocaat werd 16 Mei 1658 begraven te 's Gravenhage. Zijne weduwe
ondertrouwde 30 Apr. 1666 te Goes met J o h . B e c i u s (zie I kol. 269) (getr. te
Zierikzee Mei 1666).
Zie: Manifest ofte declaratie van de burgerie der stede Goes (Midd. 1657);
F o k k e r , in Archief Zeeuwsch Gen. V (1862) 55, 95; P i c c a r d t , Bizonderh. uit
de gesch. der stad Goes (ald. 1865) 82 vv.; v a n d e r B a a n in Kerkhist. Archief
IV (1866) 382 en F o k k e r e n d e M a n , Zeeuwsche medici (Midd. 1901) 103.
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[Lansbergen, Pieter]
LANSBERGEN (Pieter), geb. te Goes in 1587, begr. te 's Gravenhage 11 Mrt. 1661,
zoon van
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Philips L. (1) en Sara Lievaerts (kol. 775), werd 16 Sept. 1606 te Leiden ingeschreven
als stud. phil. en studeerde verder in de theologie. Hij ontving 19 Nov. 1609 beroep
als predikant naar 's Gravenpolder, welke plaats hij bediende tot hij 9 Mrt. of Apr.
1611 te Goes de ambtgenoot werd van zijn vader. In gemeenschap met dezen had
hij in 1612 onaangenaamheden met de goesche magistraat in zake hunne
tegenwerking van de verkiezing tot burgemeester van David van der Nisse. Op
advies van zijn vader intusschen ook in de geneeskunde hebbende gestudeerd,
promoveerde hij daarin te Franeker onder Lollius Adama op 5 Juni 1613, bijna
tegelijk met zijn broeder Jacob (kol. 773). Ondanks het verbod van de magistraat
werkten hij en zijn vader in 1613 echter opnieuw van den kansel af de herkiezing
tot burgemeester tegen van den stadsdokter Soetwater en belazen de kiezers, wat
het bijeenroepen van een kerkelijken coetus ten gevolge had, die, op grond van het
bestaan van een aanmerkelijken onwil jegens hen, in Oct. 1613 besloot tot
overplaatsing uit Goes van vader en zoon (v a n d e r B a a n in Kerkhistorisch
Archief IV (1866) 339-82; d e z . in Archief Zeeuwsch genootschap VII (1869) 205-27;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta prov. en part. syn. V (Gron. 1896) reg. en art.
Philips (1)). L. bleef echter de geneeskunde te Goes uitoefenen en ondertrouwde
er 4 Juli 1615 met J u l i a H e y s t (getr. 4 Sept.), j.d. van Goes en dochter van
A e r n o u d H. De talrijke aanhang der L.'s en de aanteekening van appèl tegen de
in 1613 genomen beslissing, in 1618 op de Synode te Zierikzee door eenige goesche
ouderlingen (jkhr. Jan Pietersen Cats, Dignus Keetlaer, Adr. Wissekercke en Iman
Janssen Nachtegael en in 1620 op die te Goes door hemzelf, deden hem nog acht
jaren na zijn ontslag op herstel in zijne vorige betrekking hopen, waarvoor hij zelfs
een beroep naar Axel afsloeg, doch zonder succes. In 1630, 1635 en 1639 wordt
hij ook vermeld als zich bezig houdende met inpolderingen. Volgens opgave in 1639
vestigde hij zich tot voortzetting zijner praktijk bij zijn broeder te Middelburg. Na het
overlijden van zijn vrouw (die in de weesakte dd. 21 Mrt. 1642 I d i a H e y s t wordt
genoemd), vroeg hij hier in 1644 de weduwe E l f f s d i j k ten huwelijk, die daarop
Dec. 1644 een klacht bij den kerkeraad indiende; deze censureerde L. 21 Jan. 1645,
doch de laatste stelde van zijn kant een actie van laster in, minstens drie jaren
hebbende gehangen. Door invloed van zijn broeder werd hij intusschen 11 Nov.
1645 stadsdokter en dokter van het gast-, armen- en oude mannen- en vrouwenhuis.
In zake de macht der overheid in kerkelijke zaken, verdedigd in 1641 door Nic.
Vedelius, maar bestreden door de walchersche classis bij geschrifte van Guill.
Apollonius, verdacht laatstgenoemde L. den schrijver te zijn van de tegen hem
verschenen Grallae (Fran. 1646) in zijne Grallopaeus detectus (Midd. 1647), in
briefvorm gericht tot Joos van Laren te Vlissingen. L., die wellicht aan den
vervaardiger (Saumaise?) bouwstoffen had geleverd, gaf daarop een
Verantwoordinghe jegens sekeren brief (Midd. 1647) en Naerder apologie op de
calumnien enz. (Midd. 1647), waarop Apollonius zijne beschuldiging ten deele introk
in een Corte verantwoordinge (Midd. 1647), niet voldoende echter naar den zin van
L., die hem beantwoordde met een Ontdeckinghe der schanden van Mr. Apollonius
(Midd. 1647), waarin ook de handelingen van den coetus van 1613 worden
gecritiseerd. In de hierdoor veroorzaakte onaangenaamheden met zijne kerkelijke
vijanden, kon L. in 1647 verklaren, dat hij
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door vele aanzienlijken van elders werd bezocht ‘als een subject, dat sovele hadde
geleden’. Intusschen gaf de inhoud van L.'s laatste geschrift den thoolschen predikant
Jacob Burs aanleiding tot de uitgave eener Vindex coetus Zelandici (Midd. 1648),
wat L. weer een Index errorum coetus Zeelandiae, dat is aenwijser van de erreuren
en fouten bij den coetus Zelandiae begaen in den jare 1613 tegens D. Philippum
ende Petrum L. (Midd. 1648) ontlokte, gelijk hij tegen de Ontdeckinge der stoute
practijken van Pieter en Jacob L. om Mr. Applony infaem te maecken en oproer in
Middelburg en elders te veroorsaecken (Fran. 1648) een Kort bericht tegen de
infame leughenen uytgegeven onder den verzierden naam Y m a n t V e l l e p l o o t e r
(Midd. 1648) deed uitgaan. Hoewel, nadat de kerkeraadsnotulen sinds 22 Febr. met
zijn zaak zijn gevuld, hij 11 Apr. 1648 door den kerkeraad om zijne ‘ergerlijke’
geschriften was gecensureerd, beantwoordde hij Burs' tweede geschrift, de
Expurgatio calumniarum ofte Uytsuyveringhe (Midd. 1648) met den Thoolschen
schouvager (Midd. 1648), doch werd weer beantwoord met een Goeschen
stillevaegher ofte besem om mr. Pieter L. bille-kladden af te vaegen (Tolen 1649).
Bij den val van zijn broeder Jacob werd verder 9 Juni 1651 ook Pieters ontslag uit
zijne bedieningen geëischt, waarbij hij wel vooral de predikanten (destijds, behalve
Apollonius, o.a. Joh. Anslaer, Dan. de Swaef, Max. Teellinck en E. Pottey) tegen
zich zal hebben gehad. Met zijn broeder vestigde hij zich te 's Gravenhage, waar
hij lijfmedicus werd van den prins van Oranje; een geneeskundig voorschrift voor
dezen, onderteekend door L., Liebergen en P. Romph is ter leidsche univ. bibl.
Wellicht hier huwde hij een dochter van M a t t h i a s v a n C l o o t w i j c k ,
burgemeester van Geertruidenberg, en H e n r i e t t e v a n D o m m e l e n ,
schoonzuster van Jacob Vallensis, lijfmedicus der prinsen van Oranje (B a l e n ,
Beschr. van Dordrecht (ald. 1677) 1113, 14). Uit L.'s eerste huwelijk sproten M a r i a
(ged. te Goes 24 Juni 1616), S a r a (ged. ald. 21 Jan. 1618), Aernoud (kol. 771),
P h i l i p p u s (ged. ald. 26 Sept. 1625), I d i a (geb. 1630) en nog een P h i l i p p u s
(ged. te Goes 9 Mrt. 1633).
Zie voorts: d e l a R u e , Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 410-12; F o k k e r in
Archief Zeeuwsch genootschap V (1862) 52-100; Cat. pamfletten prov. bibl. in
Zeeland I (Midd. 1892) 211, 217; F o k k e r e n d e M a n , Zeeuwsche medici (Midd.
1901) 103, en V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het protest. Vaderland I (Utr.
1907) 200-202, 721-2.
de Waard

[Lansbergen, Samuel (1)]
LANSBERGEN (Samuel) (1), zoon van Franciscus (kol. 772), geb. 1588 (en dus
een tweeling van Jacobus?) werd in 1608, na de beeindiging zijner theologische
studiën, die hij 2 Juni 1604 had aangevangen, predikant te Rotterdam. In 1619 om
zijn remonstrantsche gevoelens verbannen, werd hij in 1632 voorganger bij de
remonstransche gemeente daar ter stede, waar hij zijn ambt toen tot 1667 heeft
vervuld. Hij stierf 24 Oct. 1669 en was de schrijver van Christelycke aenleydinghe
tot .... verdraechsaemheyt over de huydensdaechsche verschillen, in dewelcke
gronddichlyck werdt aenghewezen, dat .... H. Bullingerus, hoewel .... van eenderley
ghevoelen met de Remonstranten; .... voor een leeraer der gheref. kercke is erkent,
ende volghens dien dat de Remonstr., als die .... met d. Bullingero overeenstemmen
ende de kerckelijke eenigheyt behouden, gheensins en mogen ghesuspecteert ....
o

werden (1612; Pamflet Tiele n 1022); Dootsvonnis teghen de paepsche
transsubstantiatie, wt de heil. Schriftuere ende de
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oudtvaders vergadert ende te zamen ghestelt .... teghen Joh. de Gouda (Rott. 1612);
Leidsman ter zaligheit (1626); Predicatie gedaen ter oorsaecke van het droevich
afsterven van wijlen Petrus Cupus ende Benjamin Sapma (Rott. 1647). Tevens gaf
hij uit W t e n b o g a e r t , Onderwijsinghe in de Christelycke religie, terwijl hij ook nog
zijns vaders Gespreck over de leere van de transsubstantiatie (1609) van annotaties
voorzag, en in den tweeden druk daarvan ‘nadere verclaringhen .... tot
wederlegginghe van de medesprake, die Gouda .... teghens dit ghespreck heeft ....
uytgegeven’ publiceerde. Hij schijnt gehuwd te zijn met M a r i a V i s c h , dochter
van H u y c k en van M a r i a B e l h o u c k . Zijn portret werd geteekend door Stolker.
Zie: R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 287, 303; Catalogus der Bibliotheek
van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (Middelb. 1883) I, 197;
Kerkhistorisch Archief 1836, 83, 84; H.C. R o g g e , Catalogus der
pamflettenverzameling van de boekerij der Remonstrantsche kerk te Amsterdam
stuk I afd. I, 121, Stuk II afd. II, 131; Navorscher VIII (1858) 299.
van Schelven

[Lansbergen, Samuel (2)]
LANSBERGEN (Samuel) (2), geb. te Goes, gest. te Middelb. na 1662, zoon van
Philips L. (1) en Sara Lievaerts (kol. 775) vestigde zich te Middelburg en
ondertrouwde Oct. 1635 te Amsterdam met M a r i a B o s m a n s j.d. uit die stad,
waaruit te Middelburg zijn gedoopt 13 Dec. 1637 A r n o l d u s (van wien een
naamgenoot daar 6 Jan. 1638 is begraven) en 31 Aug. 1642 P h i l i p p u s . Hij
oefende het vak uit van apotheker, in welke functie hij tegelijk met Aernout L. (kol.
771) 11 Febr. 1642 den poortereed deed. Een overzicht van de middelen voor een
zieke door L. gereedgemaakt op voorschrift van zijn oom Jacob te 's Gravenhage
geeft F e r d . G r u i w a r d t in zijne Medicinale en chirurgicale observatiën (Amst.
1688) 651.
Zie E. M o e s e n E d . v. B i e m a , De Nationale Konst-Gallery in het Koninklijk
Museum. (Amsterdam. 1909) 180.
de Waard

[Lansink, Joannes]
LANSINK (Joannes), ook L a n s i n g overl. 31 Mrt. 1806; hij vertrok 5 Mei 1805 uit
den Helder om als missionaris werkzaam te zijn onder de katholieken van Kaap de
Goede Hoop. Hem vergezelden twee andere seculiere priesters uit de hollandsche
zending, Jacobus Nelissen en Lambertus Prinsen. Het bestuur over de nieuwe
missie zou Lansink voeren als apostolisch prefect. Ofschoon te Kaapstad toen ruim
200 katholieken woonden en verderop in de kolonie nog meer dan 300, was het tot
nog toe onmogelijk geweest van Holland uit de zielezorg over deze r.k. kolonisten
waar te nemen. Daarin kwam eerst verandering na het opheffen van de O. Ind.
Comp. en vooral na het invoeren van de Grondwet van 1798. Zoowel de vice-superior
der hollandsche zending, Aloysius Ciamberlani, als de aartspriester van Salland,
Nicolaas Pas, trachtten de bewindvoerders der Bataafsche Republiek voor zulk een
ondernemen te winnen. Gevolg daarvan was dat in 1804 het gouvernement zijn
toestemming verleende en bovendien vrijen overtocht alsmede een jaargeld
toezegde. Op 4 Oct. 1805 landde het drietal aan de Kaap en werd door den
gouverneur-generaal, Janssens, welwillend ontvangen. Tot een landsgebouw voor
den eeredienst zou ingericht zijn, kregen zij een vertrek van het kasteel ‘de Goede
Hoop’ ter beschikking en hebben daar zoowel voor de katholieke bewoners van
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Kaapstad als voor een deel van het garnizoen, dat toen meer dan 600 katholieken
onder zijn manschappen telde, de sakramenten toegediend en de mis gelezen. Een
hunner ging bovendien onderzoek
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instellen te Paarl en Stellenbosch; in laatstgenoemd dorp trof hij meerdere
katholieken aan, en onder hen een franschen schoolmeester, die tal van
kostleerlingen uit de buurt in zijn huis had opgenomen. De nieuwe missie, zoo
hoopvol begonnen, ging echter weldra te niet door den inval der Engelschen in onze
kolonie. Nadat Janssens 18 Jan. 1806 had moeten capituleeren, kregen Lansink
en de zijnen 6 Febr. van den bevelhebber der Engelschen, generaal Baird, bericht
dat zij zich voor onmiddellijke inscheping met hun landgenooten moesten gereed
houden. Het baatte niet dat de katholieken van Kaapstad den engelschen generaal
aanboden zelf in het onderhoud der missionarissen te zullen voorzien; 8 Maart
moesten zij met de laatste verdedigers van Holland's heerschappij over de Kaap
zee kiezen. Onderweg werd de apostolische prefect door koortsen overvallen en
stierf 31 Maart aan boord. Zijn beide metgezellen kwamen 30 Mei in het vaderland
terug en zijn later de stichters geworden van een missie op Java.
Zie: De Katholiek 1908, I, 144; De Godsdienstvriend XLIII, 176.
Hensen

[Lanting, Kleis]
LANTING (Kleis), zoon van P i e t e r K l e i s L a n t i n g en J o h a n n a A n d r i n g a ,
te Harlingen geb. 17 Nov. 1783, overl. 15 Juni 1827 te Amsterdam. Hij legde zich
van jongs af toe op het goud- en zilversmeden en vestigde zich in het begin der
19de eeuw te Amsterdam, waar hij omstreeks 1816 het drijven in zilver begon. Een
van zijn eerste groote werken was een in zilver, naar de schilderij van M.I. van Bree,
gedreven voorstelling van het kwetsen van den Prins van Oranje, bij Quatre-Bras.
Verder dreef hij, voornamelijk op bestelling van nederlandsche penningverzamelaars,
ovale portretpenningen van Herman Boerhaave, Jero. de Bosch, Jacob Cats, Jan
Evertsen [in het Kon. Penningkabinet te 's Gravenhage], Pieter Cornelisz. Hooft,
P.P. Rubens, A. van Dijk, Simon Stevin, de gebroeders de Witt [in het Kon.
Penningkabinet]. Hij liet bij zijn overlijden zijn huisgezin in bekrompen
omstandigheden achter.
Zie: d e V r i e s e n d e J o n g e , Nederl. Gedenkpenningen verklaard I, 129.
van Kerkwijk

[Lantsheer, Meinard Frederik]
LANTSHEER (Meinard Frederik), rechtsgeleerde en letterkundige, 20 Juli 1819 te
Middelburg geb. en 4 Sept. 1877 ald. gest. Zijn ouders waren W i l l e m H e n d r i k
d e K o k e l a a r L a n t s h e e r en C o r n e l i a D i g n a d e J o n g e . Na het
gymnasium zijner geboorteplaats te hebben afgeloopen, werd hij in 1838 student
aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij letteren en rechten studeerde, en
promoveerde in 1843 in laatstgenoemde faculteit summa cum laude op een diss.
de Rebus a Laurentio Petro van de Spiegel in Zelandia gestis et scriptis. Na zijn
promotie vestigde Lantsheer zich als advocaat in zijn geboortestad, waar hij weldra
tot rechter-plaatsvervanger bij de arr.-rechtbank werd benoemd, welke benoeming
in 1856 door die tot rechter bij dezelfde rechtbank werd gevolgd. Vier jaar later zag
hij zich tot lid van het provinciaal gerechtshof in Zeeland aangesteld, ter vervanging
van zijn overleden stiefvader jhr. J.G. Schorer, terwijl hij in 1874 zitting nam als lid
van den Hoogen Raad der Nederlanden. In al die betrekkingen deed L. zich kennen
als een schrander en rechtschapen rechter. Ook tal van andere betrekkingen werden
door hem in de maatschappij bekleed; wij noemen slechts die van
secretaris-penningmeester der plaatselijke schoolcommissie te Middelburg, van
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Staten van Zeeland (1857-60), van curator van het stedelijk gymnasium (1851-74),
van secretaris der Hulpbank van Middelburg (1849-74), van bestuurslid en voorzitter
van 't departement Middelburg der Maatsch. tot Nut v. 't Alg. (1850-60), van
medebestuurder der Vereeniging tot bevordering der toonkunst in zijn geboortestad
(1857-71), van lid van het Zeeuwsche Comité ter bevordering van den aanleg van
spoorwegen in het zuiden des lands (1859 e.v.) en van het Comité ter bevordering
van een transatlantische stoomvaart op Amerika (1871 e.v.). Verder was hij lid en
medebestuurder van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, dat in 1874,
bij Lantheers benoeming tot lid van den Hoogen Raad, diens bijzondere verdiensten
jegens het Genootsch. erkende door hem een gouden medaille met toepasselijk
inschrift aan te bieden. Ook het Hist. Genootsch. te Utrecht, het Prov. Utrechtsch
Genootsch. van K. en W. en de Maatsch. der Ned. Letterk. vereerden hem met hun
lidmaatschap, terwijl de Société académique de Cherbourg hem tot
correspondeerend lid benoemde.
Nog op zijn 52ste jaar trad L. in het huwelijk, en wel met A n t h o n i a J a c o b a
M a r i a barones v a n L i j n d e n , oudste dochter van den toenmaligen commissaris
des konings in Zeeland. Behalve zijn proefschrift dat als een werk van blijvende
waarde bekend staat, heeft L. geen andere geschriften nagelaten dan de eerste
vier afleveringen van een fraaie verzameling kaarten, portretten, platen enz. van
Zeeland, onder den titel: Zelandia illustrata (1866-74), voortgezet en voltooid door
den bibliothecaris van het Zeeuwsch Genootsch., F. N a g t g l a s 1874-85); een
werk van niet minder blijvende waarde en vooral voor de kennis van de oudheid en
geschiedenis der prov. Zeeland van zeer veel belang.
Zijn portret bestaat in een steendruk van A. Kroon.
Zie: Levensber. Letterk. 1878, 17; Arch. Zeeuwsch Genootsch. III, 3de st., 1.
Zuidema

[Lasson, Jacob]
LASSON (Jacob), of L a s s o n i u s werd Mei 1596 aangenomen aan de latijnsche
school te Delft, waar ook zijn zoon Philips werkzaam is geweest. Te Delft hertrouwde
L. 25 Febr. 1601. De amsterdamsche predikant Helmichius spreekt in een brief van
2 Juli 1602 aan Arnoldus Crusius van pogingen, om hem te Harderwijk te krijgen.
L. was in correspondentie met den amsterdamschen rector Veekeman en bekend
met den calligraaf Jan van de Velde, een lofdicht schrijvende in diens Spiegel der
Schrijfkonste (Rott. 1605).
Zie: Werken der Marnix- Vereeniging Serie III dl. IV (1880) 125 en Oud-Holland
XXII (1904) 17.
de Waard

[Lasson, Philips]
LASSON (Philips), zoon van den voorgaande, was schoolmeester aan de latijnsche
school te Delft, toen hij 26 Mrt. 1600 trouwde met A n n e t g e H e y n d r i k s , welk
huwelijk, geteekend te Delft, waar beiden woonden, werd voltrokken te Nootdorp.
Op 24 Oct. 1603, toen hij een erf aan de Slikvaart te Rotterdam kocht, wordt hij
conrector aan de latijnsche school in deze stad genoemd; als zoodanig schreef hij
een grieksch lofdicht in het eerste deel van J a n v a n d e V e l d e 's Spieghel der
Schrijfkonste (Rott. 1605). Te Rotterdam opgevolgd door Henricus Cranenburg,
werd L. 5 Mei 1605 tijdelijk voor een jaar benoemd tot rector der latijnsche school
te Brielle, ter vervanging van Reinier Donteclock, in welke functie hij het spoedig te
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kwaad kreeg in zake het opvoeren eener tragedie door zijn leerlingen. In 1606 werd
hij opgevolgd door Joh. Querellius, doch gaf als rector nog uit zijne Korte ende een-
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voudige verklaringhe des 1en en 2en veers in den 140en psalm (Rott. 1606).
Zie: K a n in Rott. Historiebladen van S c h e f f e r e n O b r e e n I (Rott. 1876)
720; H. d e J a g e r , De Brielsche archieven (Brielle 1884) 2e stuk, 205; Navorscher
XXX (1880) 97 en Oud-Holland XXII (1904) 17.
de Waard

[Latomus, Johannes]
LATOMUS (Johannes), geb. in 1523 te Bergen op Zoom, overl. te Antwerpen in
het Falconsklooster 1 Aug. 1578, zoon van J a c o b S t e e n h a u w e r s en
M a r g a r e t h a V o r d e e l s , in 1544 geprofest in het augustijnerklooster Marientroon
bij Grobbendonk, prior aldaar gekozen in 1551, vereenigde in 1555 de goederen
van het verlaten klooster te Reimerswaal met het zijne, was eenige malen visitator
der Windesheimsche kloosters, en hun afgevaardigde naar Rome in 1573 om de
voorgestelde reorganisatie te doen goedkeuren en bewerkte in 1567 de vereeniging
der augustinessenkloosters Vredenberg en Mushagen.
Hij was een wijs en voorzichtig bestuurder niet alleen, maar ook een uitmuntend
dichter, een nauwgezet geschiedschrijver en een groot geleerde, die het autograaf
van de Navolging van T h o m a s à K e m p i s voor den ondergang bewaard heeft.
De meeste zijner werken zijn onuitgegeven, alleen zijn eenige Epigrammata geplaatst
aan het hoofd van P a u l u s J o v i u s , Elogia doctorum virorum (Antw. 1557);
bekend is het, dat hij de Psalmen heeft omgezet in latijnsche verzen en de
vastenpreeken van den duitschen Franciscaan J a n F e r i heeft vertaald ih het
latijn; tal van gedichten, als Epigrammata, Bucolica, Carmina Bredana enz. worden
nog bewaard in de Bourgondische Bibliotheek te Brussel; Origo ac progressus
Paradisi B. Mariae, door E r m e r i n s vertaald is uitgegeven als Bijl. A achter
Beschrijving v.d. gewezene stad Rommerswale, opgenomen in Eenige Zeeuwsche
Oudheden; verder Origo ac progressus canonicae de Corsendonca met aanteek.
door J o a n n e s H o y b e r g e (Antw. 1644) uitgeg.; eene korte geschiedenis van
het dominicanerklooster te St. Truyen.
Zie: J.G.R. A c q u o y , Het klooster te Windesheim; P.J. G o e t s c h a l c k x .
Geschiedenis van Grobbendonk III, 329; G.C.A. J u t e n , Het klooster Vredenberg
XIV.
G.C.A. Juten

[Launy, Lodewijk]
LAUNY (Lodewijk), zoon van F. L a u n y en S.M. W i n s s e l , werd geboren te
Kopenhagen 28 Febr. 1797, overl. te Batavia 29 Juli 1849, ten gevolge van een
noodlottigen val van zijn paard. Hij trad op 18-jarigen leeftijd in dienst bij de
nederlandsche cavalerie en vertrok als onderofficier van dat wapen in 1816 naar
Java; in 1819 verliet hij den militairen dienst, werd geplaatst als klerk bij de
hoofd-directie van financiën en vervolgens als commies bij den resident van
Buitenzorg. Door zijn bekwaamheden trok L. spoedig de aandacht, werd in 1826
benoemd tot assistent-resident van Buitenzorg, in 28 tot inspecteur van financiën
en in 29 als commissaris naar het eiland Banka gezonden, alwaar groote
ontevredenheid onder de mijnwerkers bestond en de geheele administratie herzien
en geordend moest worden. Het volgende jaar volgde zijne benoeming tot resident
van Madioen, daarna van Banjoemas en Pekalongan, in welke betrekkingen hij
gewichtige diensten bewees. In 1845 werd L. aangesteld tot directeur der middelen
en domeinen en in 48 tot directeur-generaal der financiën. Behalve door zijn
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ambtsbezigheden maakte L. zich ook in andere opzichten verdienstelijk; zoo was
hij o.m. eenigen tijd voorzitter van het zgn. Parapattan-weezengesticht te Batavia.
Zie: Hand. en Geschriften Ind. Genootschap, III (1856) 301.
Muller
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[Laurentii, Adrianus]
LAURENTII (Adrianus), dominicaan, geboortig van Oisterwijk. Hij ontving het
ordekleed te 's Hertogenbosch in 1533 en stierf 21 Jan. 1559. Aan de universiteiten
van Keulen en Leuven studeerde hij theologie. Omstreeks 1550 tot prior van het
dominicanenklooster te 's Gravenhage gekozen, werd hij in 1554 provinciaal der
Nederduitsche Provincie en verwierf in 1555 den doctorstitel te Leuven. Als
theologant en redenaar was hij zeer in aanzien.
Zie: Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 65.
G.A. Meijer

[Laurentii, Laurentius]
LAURENTII (Laurentius), dominicaan. Hij studeerde aan de hoogeschool te Parijs
en verwierf daar den doctorsgraad. In 1523 was hij prior te Groningen en liet in het
klooster een theologisch dispuut houden, waarbij de verdedigers der scholastieke
wetenschap, volgens een te Basel in 1523 gedrukt verslag, niet veel eer behaalden.
Bij een openbaar geloofsdispuut in 1526 te Jemgum in Reiderland tusschen
Laurentius en den predikant van Oldersum schreven beide partijen zich de
overwinning toe. In 1525 werd hij door Groningen afgevaardigd om den vrede
tusschen hertog Karel van Gelre en de stad te bewerken, maar zijne pogingen
stuitten af op de onbuigzame gramstorigheid des hertogs. In 1530 benoemde hem
het generaal kapittel te Rome tot inquisiteur van de bisdommen Utrecht en Munster.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 156; G.A. M e i j e r , Het
Jacopijnenklooster te Groningen in Archief Aartsb. Utrecht, XXXII, 19; F. P i j p e r ,
Bibliotheca Reform. Neerl. VI, 549.
G.A. Meijer

[Laurentii, Petrus]
LAURENTII (Petrus), geb. te St. Omer 1588, gest. te Mechelen 19 Oct. 1664, was
in de 17de eeuw een der bekendste Jezuieten in Noord-Nederland. Na van
1625-1628 rector van het aldaar pas opgerichte Jezuieten-college te Breda geweest
te zijn, verbleef hij van 1628-1664 te Amsterdam, waar hij door zijn welsprekendheid
en zijn naastenliefde, die zich herhaaldelijk door het verplegen van besmettelijke
zieken uitte, zooveel invloed verkreeg, dat vele andersdenkenden zich door hem in
de katholieke Kerk deden opnemen. Waarschijnlijk behoorden onder de door hem
bekeerden graaf Christoffel van Ranzau en de dichter Reyer Anslo, terwijl zijn
vriendschap met Joost van den Vondel, zich uitend in diens gedichten, velen, ook
door andere bewijzen, heeft overtuigd, dat ook deze door hem in de katholieke Kerk
is opgenomen. L. was ook de stichter van een vast bedehuis der Jezuieten te
Amsterdam. In 1654 kocht hij drie huizen aan, waarvan het voornaamste ‘de
Crijtbergh’ geheeten, zijn naam aan heel het complex heeft medegedeeld. In de
kosten hiervan werd voor een goed deel voorzien door de vrijgevigheid der
katholieken, die in het houden van een eigen vast bedehuis een groot voordeel
zagen. Toch kwam dit alles niet zonder strijd tot stand, want zoowel eenige van de
katholieke leer afvalligen als de predikanten trachtten aan de stedelijke regeering
het besluit af te persen om de katholieke vergaderingen ‘op de Singel’ te verbieden.
Deze was echter hiervoor te verdraagzaam, zoodat hij tot het voorjaar van 1664 toe
onvermoeid zijn geestelijke werkzaamheden kon verrichten. Toen werd hij wegens
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zijn hoogen leeftijd naar de Zuidelijke Nederlanden teruggeroepen en overleed er
reeds vijf maanden later.
Zijn portret is gegraveerd door Th. Matham en door A. Zylvelt; dat door F. de Wit
zie in: A. H a m y , Galerie Illustrée d.l. Comp. d. Jésus V (Paris 1893).
Vgl.: H.J. A l l a r d , De St. Franciscus- Xav.-
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kerk te Amsterdam; Archief Gesch. Aartsb. Utrecht III (1876) 50; G. B r o m , Vondels
Bekering (1907).
Derks

[Leamer, Thomas of Leamor]
LEAMER (Thomas) of L e a m o r , een te Amsterdam wonende Engelschman.
verhaalt in zijn onder te noemen geschrift, hoe hij van kindsbeen af God had leeren
vreezen, zich daarom later bevlijtigde zijn woord te leeren kennen en zonder
onderricht hebreeuwsch leerde. In het bizonder na de bestudeering der woorden
‘Jaeze Haschemesch’ kreeg hij - hij had ook somtijds korte reizen ter zee gedaan
en had kennis met eenige O.-I. vaarders - de kennis van het vinden der lengten en
breedten op zee, volgens eene methode, naar het schijnt overeenkomende met die
van Apianus en Gemma Frisius, berustende op het achterblijven der maan bij de
vaste sterren, maar verschillende van die van Plancius (uiteengezet in S t e v i n 's
Havenvinding) ‘gelijck als ick sommighe jaren vergangen, zijn lere onwaerachtigh
bewesen hebbe, tegen welcke hij met sijn geselschap niet vermoghen, wie uyt de
verscheyden overgegheven schryften, so 10 jaren herwaerts (dus omstreeks 1602)
tusschen mij ende haer uytgheganghen zijn, duydelijck verstaen can worden’ (a.w.
fol. 15), gelijk Plancius ook met Matthias Slade ‘eenige jaren geleden’ te vergeefs
met L. daarover kwam disputeeren (a.w. fol. 52). Niet onwaarschijnlijk behoorde de
laatste tot de secte der Brownisten, zelf getuigende, dat hij niet kon ‘vergeten de
grote weldaet, die mij gheschiedt is door gheloofs vrijheijdt in dese landen ende
stad’, ook door de amsterdamsche overheid (‘welcke so ick achte ghenoechsaem
teghen mij versocht sijn gheweest’) en is hij de volgeling van Thomas Helwys, die
zich met anderen, tegenover John Smyth c.s., verklaarden tegen eene vereeniging
met de doopsgezinden en wiens handteekening onder een ms. brief daaromtrent
door E v a n s , The early english baptists I (Londen 1879) 210 en d e H o o p
S c h e f f e r , De Brownisten te Amsterdam (in Versl. Kon. Ac. Afd. Letterkunde 2e
Rks X. (1881) 353, 358) wellicht verkeerd is gelezen als T h o m a s S e a m e r . Zich
bovengenoemde weldaad herinnerende, wendde hij zich met zijne uitvinding tot de
amsterdamsche burgemeesters, doch sloeg, geen antwoord ontvangende, zijn zaak
voor aan den med. dr. Jacob Roelofsen van der Warckhorst; tevens gehoord
hebbende van eene belooning van ƒ 25.000, die de Staten-Generaal op het vinden
gesteld zouden hebben, maakte L. de zaak door diens toedoen bij dezen aanhangig
en presenteerde in den winter van 1609 zijn eerste request, waarop echter
geantwoord werd dat hij zich verder zou bevlijtigen. Een nader verzoek om zeven
jaren octrooi tot het drukken en verkoopen van zijn kunst werd hem 28 Aug. 1610
toegestaan en 23 Oct. vier maanden om bij de Staten-Generaal schriftelijk een
bewijs van zijn kunst in te leveren, dat, gedateerd 18 Mrt. 1611, eerst nadat op 9
Juli 1611 de belooning op ƒ 15.000 was vastgesteld, geschiedde op 12 Aug. Gesteld
in een zeer bizonderen schrijftrant (hij verachtte den gemeenen naam van God,
waarvoor hij het woord Elohim bezigde, gelijk hij Maurits ook aanduidde als de Heere
Zebaoth) verklaarde Rud. Snellius, op verlangen van Maurits op 20 Aug. 1611 met
Robbert Robbertsz. (I kol. 561) als examinateur aangewezen, het ‘veel meer
predicanten dan astronomen werck’. Zich reeds 21 Mrt. hebbende beklaagd over
tegenwerking van Plancius, zag L. zich 8 Sept. ook genoodzaakt zulks te doen over
Robbert Robbertsz., hem van den beginne af al vijandig, die opening van het geheim
zou hebben
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gedaan aan L.'s concurrent Gerrit Pietersz. (I kol. 1416), gelijk de examinateurs ook
inzage zouden hebben gegeven aan Willem Jansz. Blaeu, die aan L. ƒ 1000 voor
zijn vinding bood. Toen op L.'s verzoek van 6 Dec. op 21 d.a.v. werd besloten ten
onderzoek door dezen de vinding te stellen in handen van de amsterdamsche
admiraliteit oordeelde ook zij haar ‘gansch ydel en frivool’. Na nog andere
vergeefsche pogingen om de belooning deelachtig te worden in den loop van 1612
- hij blijkt dit jaar gewoond te hebben in ‘de Colonel’ op het Rusland - gaf hij zijne
verklaring van het woord Elohim met andere denkbeelden, o.a. dat Christus was
het ‘geschapen licht ofte dach’ in het licht benevens alle stukken betreffende den
lengtehandel en een antwoord op het oordeel van Snellius en Robbert Robberts
van Sept. 1611, dat hij (de hollandsche taal niet goed deelachtig) niet eerder had
kunnen gereedmaken dan 15 Mrt. 1612; welk geheele geschrift, getiteld: Klare
vertooninge, hoe men door het uurwerk van Elohim ofte den grooten Eyghenaer,
namelijck door son, maan en sterren in alle plaetsen der werrelt zijn
meridiaenslenghte sal kunnen vinden (afgesloten 12 Juni 1612) (Campen 1612;
o

Pamflet Knuttel n . 2030) hij 12 Oct. aan de Staten-Generaal aanbood. Op het
eerstgenoemde gedeelte van L.'s geschrift (‘ontsteken zijnde in haet, quaetwillichuyt
ende nijd tegen de leéraars deser daghen’) reageerde de predikant A b r a h a m
C o s t e r u s met De grouwelijcke ongehoorde blasphemieen ende raserijen van
o
Thomas L. (hij noemt hem ook wel L e a n d e r ) (Rott. 1613; Pamflet Knuttel n .
2085, id. Rogge II b. 146), op het andere R o b b e r t R o b b e r t s z . met een Corte
verantwoordinghe teghen de leughenen, lasteringhe ende blasphemien van Thomas
L. achter zijn A B C der Talkonst (Hoorn 1612). Nog in 1615 verzocht L. aan de
Staten-Generaal vergoeding. Een brief van hem berust ter remonstrantsche
o
bibliotheek te Rotterdam (Cat. n . 519).
Zie: D i r k R e m b r a n d t s z . v a n N i e r o p , Der Sonne stilstant enz. (Amst.
1659) 95-103; V a l e n t i j n , Oud- en Nieuw Oost- Indië I (1724-6) 116; D o d t ,
Archief V (1845) en VI (1846) reg.; B u r g e r , Amsterdamsche rekenmeesters (Amst.
1908) 74, 144-51.
de Waard

[Lechleitner, C.]
LECHLEITNER (C.), geb. in Tirol in 1759 overl. te Leiden 28 Aug. 1821, was
documenteel reeds in Maart 1787 vioolmaker en reparateur in deze stad; hij werkte
naar Stradivarius-model, dat hij bedrieglijk imiteerde.
Zie: Bouwsteenen II, 38; Navorscher 1874, 454; Alg. nederl. Familieblad XII (1895)
41.
Enschedé

[Lechleitner, Christian Johannes]
LECHLEITNER (Christian Johannes), geb. te Leiden in 1795, overl. aldaar 8 Dec.
1837, zoon van den voorg. werd in 1826 na het overlijden van C.F. Ruppe (zie I kol.
1447) aangesteld tot muziek-directeur der leidsche Academie (Bouwsteenen III,
12). Als violist had hij een plaats als eerste violist in het orkest der koninklijke
hofkapel; sinds 1827 was hij leeraar aan de koninklijke muziekschool te 's
Gravenhage.
Hij schreef o.a. een Serenade pour violon et guitare, door hem opgedragen aan
mevr. S.C. de la Fargue, in 1818 bij A. & J. Honkoop te Leiden verschenen.
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Zie: Ned. muz. tijdschrift III (1841) 26.
Enschedé

[Leck, Daniël van der]
LECK (Daniël v a n d e r ), geb. te Rotterdam, waarschijnlijk in de 2de helft der 16de
eeuw, overl. in 1626, was een zoon van A d r i a e n D a n i e l s z . v a n N e c k , die
zich naar zijn moeder, welke een afstammelinge was van G i j s -
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b r e c h t v a n Z o e l e n en D i r k g e , de natuurlijke dochter van A d r i a e n v a n
d e r L e c k , heer van Kralingen, later V e r l e c k of v a n d e r L e c k liet noemen.
De moeder van Daniël van der Leck was A d r i a n a C o r n e l i s d . v a n
C r i m p e n . Hij behoorde tot de aanzienlijke en ondernemende rotterdamsche
kooplui, die in het begin der 17de eeuw veel gedaan hebben om vasten voet in
Oost-Indië te verkrijgen voor den handel. Hij was koopman-reeder en had aandeel
in verschillende industrieele en handelsondernemingen. In 1600 vertrok hij met de
vloot van admiraal Jacob van Neck naar Indië, waar hij in 1602 als opperkoopman
te Patane werd achtergelaten. belast met de leiding der nieuwe factorij van de O.-I.C.
Daar bleef hij tot 1604 en knoopte onderwijl handelsbetrekkingen aan met Siam.
Op de terugreis uit Indië was hem het bevel opgedragen over de schepen Amsterdam
en Zeeland. Te Rotterdam teruggekomen bekleedde hij van 1609-1612 en van
1616-17 verschillende kleine stedelijke ambten en werd hij 7 April 1610 tot
bewindhebber der O.-I.C., kamer Rotterdam, gekozen. In 1626 vertrok hij voor de
tweede maal naar Indië als opperkoopman, doch tevens als raad-ordinair en
directeur-generaal. Met vrouw en drie kinderen zeilde hij 17 Jan. 1626 uit met het
schip Het wapen van Delft, dat na een zeer stormachtige reis pas 28 Jan. 1627 het
kasteel Batavia bereikte. Van der Leck, zijn vrouw en zijn oudste zoon waren
inmiddels op reis overleden.
Hij was 11 Nov. 1607 te Rotterdam gehuwd met B e a t r y x G e r r i t s v a n d e r
B u y s (zie kol. 289).
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Daghreg. Bat. 1624-1629, 289, 300; d e J o n g e ,
Opk. Ned. Gez. II, 478; III, 19, 87, 397; v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouv.
o

Gen. van Ned. Ind. 340; Archief van de Weeskamer te Rott. (Rott. 1907) n . 1007.
Moquette

[Lecke, Folpert heer van de]
LECKE (Folpert heer v a n d e ), d e L e c k a , stamde uit een geslacht dat
uitgebreide bezittingen bezat aan de rivier de Lek in Krimpenerwaard en het eerst
voorkomt met F o l p e r t u s in 1167 genoemd. In 1199 en 1204 treft men een
G i s e l b e r t u s , in 1200 een G i l l i s d e L e c k a aan. Folpertus komt het eerst
in 1220 voor en was in 1228 reeds gehuwd met O d e l i n d a v a n S m i t h u i z e n ,
dochter heer H e n d r i k bij M a c h t e l d , welke laatste als weduwe in voornoemd
jaar een nonnenklooster der Premonstreitenorde te Zennewijnen stichtte. Odelinda
overleed in 1233 en werd in de kerk te Zennewijnen begraven. Haar man Folpert
had door dit huwelijk rechten gekregen te Smithuizen, n.l. de pacht van den tol
aldaar, en wist in 1228 van den verpachter, het kapittel van St. Marie te Utrecht,
gedaan te krijgen, dat deze pacht na hun dood op een hunner kinderen zou overgaan,
hetgeen later een bron werd van allerlei twisten, zooals bij zijn zoon Hendrik vermeld
zal worden. In 1240 had heer Folpertus een proces met de kerk te Zennewijnen, in
1241 gaf hij aan de Duitsche Orde gedeeltelijke tolvrijheid, was in 1243 in de
omgeving van Willem II, graaf van Holland, schonk in datzelfde jaar met zijn zoon
Hendrik 50 pond aan de Duitsche broeders te Utrecht, was in 1247 getuige van den
bisschop van Utrecht, maar 1249 overleden, wanneer zijn zoon Hendrik voor zijns
vaders ziel aan het Duitsche huis te Utrecht 50 pond gaf.
Zie: de oorkondenboeken van Holland, Utrecht en Gelre.
Obreen

[Lecke, Henric I heer van de]
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LECKE (Henric I heer v a n d e ), zoon van heer Folpert (zie boven) dien hij tusschen
1247 en 1249
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opvolgde. Hij komt met zijn vader het eerst in 1243 voor, was 1249 ridder en nam
in 1255, ingevolge het verdrag van 1228, van het kapittel van St. Marie te Utrecht
in erfpacht den tol te Smithuizen en de hoven van Ewijk en Malbergen; in 1268
kreeg hij van hetzelfde kapittel de gerechten van Lopik en Bonrepois. Hij was in
1256 onder de edelen, die beloofden den vrede met Vlaanderen te zullen helpen
bewaren, en hielp in 1257 Floris, den voogd van Holland, tegen Utrecht. Hij was
reeds overl. 3 Nov. 1271, wanneer zijn zoon Hendrik II, die volgt, voorkomt.
Bronnen als voren.
Obreen

[Lecke, Henric II heer van de]
LECKE (Henric II heer v a n d e ), zoon van den voorg., volgde zijn vader op. Hij
huwde 1271 J u t t e , dochter van P i e t e r heer v a n B o r s e l e n en Goes, en nam
van het kapittel den tol van Smithuizen en de hoven Ewijk en Malbergen, na zijn
vader, in erfpacht. Henric schijnt echter met geldelijke moeilijkheden te kampen te
hebben gehad, ten minste hij bleef aan het Duitsche huis de betaling van een
jaarrente schuldig en betaalde ook de pacht aan het kapittel niet, zoodat hij in 1287
en nogmaals in 1293 in den kerkelijken ban werd gedaan. Intusschen had de
medewerking van graaf Floris V, die hem in 1285 zijn rechten binnen en buiten
Dordrecht afkocht, hem vergund in datzelfde jaar het kapittel gedeeltelijk te voldoen
en in 1295 zou het de invloed van Floris V op den zwakken elect Jan van Nassau
zijn, die hem deed ontslaan uit den ban. Heer Henric, die sedert 1277 riddertitel
voerde, was een zeer gezien man bij den graaf van Holland, bij wien hij voor de
heeren van Aemstel en Woerden na de onderwerping dier heeren (1285 en 1288)
borg bleef, echter niet met geld, maar met de belofte ingeval de heeren afvallig
werden den graaf met 25 man tegen hen te zullen bijstaan. Na den moord van 1296
was hij onder de aanzienlijken, die aan koning Eduard van Engeland verzochten
om den jongen graaf Jan over te zenden, en een voorstander der partij van Wolfert
van Borselen. Hij komt na 1297 niet meer voor en was zeker 1305 overleden. Hij
hertrouwde op lateren leeftijd met H e i l w i g , een dochter van Egbert, graaf v a n
B e n t h e i m Zijne kinderen, waarschijnlijk allen uit het eerste huwelijk, waren:
H e n r i c vóór den vader gestorven; Pieter die volgt; G i j s b r e c h t , voogd van
Stralen, maakte 1309 een scheiding met zijn broeder Pieter van het voorvaderlijk
goed, en M a r i a , overl. 1307, echtgenoote van D i r k h e e r v a n B r e d e r o d e .
Bronnen: als voren.
Obreen

[Lecke, Henric III heer van de]
LECKE (Henric III heer v a n d e ), zoon van Pieter, die volgt. Hij komt 1321 het
eerst als knape voor en schijnt zich in het Sticht neergezet te hebben, waar hij huwde
en zich mengde in de twisten, die de stad Utrecht in 1328 met Zweder heer van
Vianen had; bij de uitspraak in 1330 werd hem het huis Lichtenberch binnen Utrecht
gelegen ontzegd. In 1337 komt hij als ridder in de omgeivng van den graaf van
Holland voor en was 1342 overl,. wanneer de heerlijkheid van de Lek, aan den graaf
verstorven, door dezen aan Jan van Polanen, zoon van Jan I, verkocht werd.
o

Heer Henric huwde 1 . M a r i a U t e n g o y e , vrouw van Hagestein, overl. omstr.
o

1331, Jansdochter; 2 . M a r g a r e t h a v a n H o o r n e .
Beide huwelijken bleven kinderloos.
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Bronnen: zie hiervoor.
Obreen

[Lecke, Pieter heer van de]
LECKE (Pieter heer v a n de), zoon van Henric II. Hij komt het eerst in 1305 als
heer v.d. L. voor en is dan reeds ridder; in 1322 was hij onder 's graven raden en
kwam kort daarna, evenals zijn vader, in geldelijke moeilijkheden. In 1325 moest
hij
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zijne ambachten Brandwijk en Gijbeland verkoopen, in 1326 aan Jan van Polanen
Krimpen a/d. Lek, Krimpen a/d. Merwede en Ouderkerk verpachten, terwijl de graaf
Kapelle van hem overnam. Nog in 1339 komt hij voor, maar overleed in datzelfde
jaar.
Hij huwde met een ons onbekende vrouw en won: Henric III, zie hiervoor, en
J u t t e gehuwd met H u b e r t v a n C u l e n b u r c h .
Bronnen: de oork. van Holland.
Obreen

[Lecke, Adriaan van der]
LECKE (Adriaan v a n d e r ), zoon van Jan (zie onder), erfgenaam zijns vaders
voor Kastrikum, Kronenburg en het huis Oud-Haarlem (1472), leefde nog in 1478,
maar was kinderloos overl. in 1482, wanneer zijn zuster G i l l i s j e als zijn erfgenaam
voorkomt.
Zie: H.J. K o e n e n in Wapenheraut VIII (1904) 305.
Obreen

[Lecke, Dirk van der]
LECKE (Dirk v a n d e r ), zoon van Jan II van Polanen (zie ald.). Hij werd in 1393
als balling uit het land gezet wegens medeplichtigheid aan den moord op Aleyd van
Poelgeest, maar later in genade aangenomen. In 1398 en 1401 diende hij den hertog
in Friesland en in 1405 en 1407 op binnenlandsche krijgstochten. In 1416, wanneer
hij belooft vrouw Jacoba te zullen huldigen als erfgenaam haars vaders, komt hij
het laatst voor. Hij huwde in 1388 met G i l l i s j e v a n C r a l i n g e n , vrouw van
Kralingen, Honingen en IJselmonde, erfdochter van Ogier, wier zuster Elburg de
vrouw was van Arent IV v. Duvenvoorde (I kol. 768), en won hierbij een zoon Jan
(zie onder). In tweede huwelijk had Dirk een dochter van W i l l e m E s t o r ; het is
onzeker uit welk der twee huwelijken sproten: A d r i a a n (verder onbekend) en
O d a gehuwd met A r e n t v a n G e n t , welke van de Brederode's in 1412 en
volgende jaren de heerlijkheden Giessen-Ouderkerk, Giessen-Nieuwerkerk,
Giessenburg, Hardinxveld, Wijngaarden, Papendrecht en Hofwegen kocht.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 190; H.J. K o e n e n in Wapenheraut VIII
(1904) 168.
Obreen

[Lecke, Henrick van der]
LECKE (Henrick v a n d e r ), zoon van Jan II van Polanen (zie ald.). Hij komt het
eerst voor in 1383, was in de jaren 1396, 1398 en 1401 hertog Aelbrecht behulpzaam
op diens tochten tegen de Friezen, in 1402 's hertogen raad, koos 1416 de zijde
van Jacoba, komt 1418 als haar raad voor, maar in 1424 als hofmeester van hertog
o

Philips van Bourgondië; hij zou in 1427 overl. zijn. Hij huwde 1 . J e a n n e d e
o

G h i s t e l l e s ; 2 . A d e l a i d e vrouw van S t a l l e . Uit het eerste huwelijk won heer
o

Henrick: 1 . J e n n e , vrouw van Heeswijk, Dinter en Gastel, overl. 1454, als weduwe
van J a n v a n K u i k , heer van Hoogstraten enz., welke 15 Juni 1442 overl. en
begr. werd in de kerk te Corsendonk bij Tilburg, onder een nog aanwezige tombe;
o

2 . E l s e b e e n , overl. 1484 als weduwe van E u s t a c h e d e B o u s i e s , heer
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van Vertaing enz., overl. 1464, een henegouwsch edelman met wien zij in 1449
gehuwd was.
Zie: O b r e e n , Gesch. Gesl. Wassenaer 189.
Obreen

[Lecke, Jan van der]
LECKE (Jan v a n d e r ), zoon van Dirk (zie boven), erfde van zijn moeder Kralingen,
Honingen en IJselmonde, welke laatste heerlijkheid hij in 1435 verkocht aan Hugo
o

de Lannoy, den toenmaligen stadhouder van Holland. Hij huwde 1 . M a r g a r e t h a
o

U y t e r l i e r v a n D o r p , welke kinderloos stierf, en 2 . A l i j d v a n E g m o n d ,
dochter van Willem, heer van Zoetermeer, en Joanna van Eemskerck, waarbij hij
twee dochters won: a. G i l l i s j e , vrouw van Oud-Haarlem en Kralingen, gehuwd
o

1 . met F l o r i s
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v a n K i j f k o e k , heer van half Kijfhoek, Goudriaan en Hendrik-Idoambacht, overl.
o

1472, zoon van Floris, heer der genoemde heerlijkheden, bij Alyd van Doornic; 2 .
J a n v a n N a a l d w i j k , heer v. Bergambacht, zoon van Adriaan en Agnes van
o

den Woude; 3 . P h i l i p s v a n S p a n g h e n , overl. 1469, zoon van Engelbert en
Stephane van Alkemade; b. M a r i a , welke de tweede vrouw werd van W i l l e m ,
eersten heer v a n S c h a g e n , bastaardzoon van hertog Aelbrecht; en c. een zoon
Adriaan (kol. 794).
Zie: O b r e e n , Gesch. Gesl. Wassenaer 193.
Obreen

[Lecke, Otto van der]
LECKE (Otto v a n d e r ), zoon van Jan II van Polanen (zie ald.), heer van Hedel
en Almstein. Hij was in 1397 in den slag tusschen den hertog van Gulik en den graaf
van Kleef aan de zijde van dezen laatste, steunde hertog Aelbrecht in 1398 met
100 man tegen de Friezen en zou 1428 overl. zijn, nalatend bij zijne echtgenoote
S o p h i a erfdochter van 's H e e r e n b e r g , dochter van Frederik, raad van den
hertog van Gulik, bij Catherina van Buren, een erfzoon Willem, die volgt.
Zie: O b r e e n , Gesch. Gesl. Wassenaer 196.
Obreen

[Lecke, Willem van der]
LECKE (Willem v a n d e r ), zoon van Otto (zie hiervoor), heer van 's Heerenberg,
Bilant, Pannerden, enz., bijgenaamd de rijke en de vreedzame, geb. 1404,
standvastig bondgenoot van hertog Arnold van Gelre, bouwde een mannenklooster
te 's Heerenberg. Hij was sedert 1432 raad van den hertog van Gelre en overl. 25
Nov., 1465, na gehuwd te zijn geweest met M a c h t e l d , dochter van Erwinus graaf
v a n B e n t h e i m , die in 1445 gestorven was, na hem zes kinderen geschonken
te hebben, van welken O s w a l d bij diploma van 1486 tot graaf van Berg werd
verheven; hem en zijn afstammelingen zoeke men dus op dien naam.
Zie: O b r e e n , Gesch. Gesl. Wassenaer 197.
Obreen

[Lederlin, Joannes Henricus]
LEDERLIN (Joannes Henricus), philoloog, geb. te Straatsburg 18 Juli o.s. 1672,
gest. Oberbrunn 7 Sept. 1737, zoon van Joannes George L., schoenmaker te
Straatsburg, heeft aldaar gestudeerd en is in 1701 door zijn leermeester Obrecht
aan den amsterdamschen uitgever Wetstein aanbevolen om een uitgave te bezorgen
van Julius Pollux. Lederlin is met W. naar Holland gereisd, bij Graevius in Utrecht
gekomen, en vandaar naar Amsterdam gegaan. Daar studeerde hij bij Surenhuys
en bij een Jood, Jacob Meze, hebreeuwsch en oostersche talen. Hij verkeerde in
den kring van Jacob Broekhuizen en Jacob de Wilde, vertrok echter in 1703 naar
Straatsburg, toen hem daar een professoraat aangeboden werd. Met P o l l u x was
hij toen tot boek 7 gevorderd. Tib. Hemsterhuis heeft de uitgaaf verder bezorgd.
Zie: H a r l e s , Vitae Philologorum (1764-72) III, 1-31.
Slijper

[Lee, Nicolaas Johannes van der]
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LEE (Nicolaas Johannes v a n d e r ), geb. te Oudewater 18 Febr. 1808, overl. te
Zwolle 16 Dec. 1878, was de zoon van A. v a n d e r L e e en C. v a n Z i j l l . Hij
werd in 1825 kadet voor den waterstaat aan de artillerie- en genieschool te Delft,
en met 1 Oct. 1828 élève-aspirant. Hij was achtereenvolgens onder den ingenieur
Beijerinck aan de droogmaking van de Zuidplas en onder den ingenieur Greve aan
den aanleg van het kanaal door Voorne werkzaam. Tijdens den belgischen opstand
meldde hij zich in Oct. 1830 aan als vrijwilliger. Alle ingenieurs van den waterstaat
beneden ongeveer 40 jaren, voor zoover zij er niet van zelf toe behoorden, hadden
zich voor
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dienstneming bij de schutterij aangemeld. Van de meesten werd dit van
regeeringswege niet aangenomen, hoewel voor het aanbod dank werd betuigd. Van
van der Lee werd het aanbod aangenomen; hij was tot 1833 als zoodanig bij de
mobiele zuidhollandsche schutterij in dienst, en had als ingenieur verlof.
In genoemd jaar werd hij tijdelijk bij den algemeenen dienst geplaatst. Bij zijne
bevordering met 1 Apr. 1835 tot aspirant-ingenieur, werd hij in Zeeland in dienst
gesteld, en daar werd hij achtereenvolgens aan verschillende ingenieurs toegevoegd.
Met 1 Juli 1836 klom hij op tot ingenieur 2e klasse. Toen in dat jaar de plannen voor
een spoorweg van Amsterdam naar de duitsche grens uitgewerkt moesten worden,
was van der Lee een der daarmede belaste ingenieurs.
In 1838 werd hij, ter standplaats Baambrugge, omstreeks 1841 afgewisseld door
een verblijf gedurende eenigen tijd te Nieuwer-Amstel, onder den hoofdingenieur
Goudriaan belast met een deel van den aanleg, en hij had daarbij den naam van
een zeer voortvarend ingenieur, wien geen moeite te veel was. Na het overlijden
van Goudriaan in 1842 kwam hij onder de orders van den waarnemenden
hoofdingenieur van der Kun.
Toen zijne sectie was afgewerkt, werd hij met ingang van 1 Juli 1844 tot ingenieur
in het oostelijk arrondissement van Noord-Brabant aangewezen, ter standplaats
Oosterhout. Hier bleef hij tot 1 Oct. 1845, toen hij werd benoemd tot directeur van
de Nederlandsche Rijnspoorweg-Maatschappij, die de van rijkswege aangelegde
lijn had overgenomen. Hij maakte als zoodanig de ontwerpen van de lijnen naar
Emmerik en Rotterdam, doch zijne wijze van optreden viel niet in den smaak van
de commissarissen van genoemde maatschappij, zoodat ongenoegen tusschen
hen en hem niet uitbleef. Hij verzocht dientengevolge, weder in rijksdienst te mogen
komen, en werd met 1 Apr. 1850 als arrondissements-ingenieur te Groningen
geplaatst.
Misschien doordat zijn werkzame geest hier niet genoeg voldoening vond in zijn
dagelijkschen arbeid, legde hij zich op andere bezigheid toe, en richtte hij met den
notaris Mr. A.J. van Royen te Onderdendam een stoomsleepdienst van Groningen
langs Zoutkamp tot in zee op. Hun werd hiervoor bij K.B. van 10 Sep. 1851 concessie
verleend, en in Maart 1852 werd de concessie op den naam der Groningsche
Stoomsleep-Maatschappij overgeschreven, waarvan van der Lee bestuurder werd.
In 1853 bood hij aan de Staten van Groningen een plan aan om het Reitdiep te
verbeteren; het zou volgens hem 1/10 kosten van het plan, door zijn hoofdingenieur,
J.A. van Essen, tot verbetering van het Damsterdiep, eveneens in het belang van
de groningsche scheepvaart opgemaakt. Genoemde hoofdingenieur, die reeds 25
jaren in deze provincie werkzaam was, was te veel uit op particulier werk, en er was
wellicht nog meer op zijn dienstvervulling aan te merken, en van der Lee, die ook
bij den Rijnspoorweg zonder aanzien des persoons te werk gegaan was, nam de
gelegenheid, dat zijn chef met verlof was en hij zijn dienst waarnam, te baat om
hem bij den minister te beschuldigen. De hoofdingenieur werd eervol ontslagen en
van der Lee met ingang van 1 Juli 1854 naar Deventer verplaatst. Toen hij twee
jaren later aan de beurt was voor hoofdingenieur, konden de inspecteurs Ferrand
en van der Kun er wegens zijne weinig kameraadschappelijke handelwijze nog niet
toe komen om hem daarvoor voor te dragen, maar werd hij toch met den dienst van
hoofdingenieur in Overijsel,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

797
ter standplaats Zwolle, belast. Eerst met 1 Jan. 1858 werd hij effectief hoofdingenieur
in die provincie, en dit bleef hij tot zijn pensioen, dat inging 1 Apr. 1874.
Gedurende zijn hoofdingenieurschap werden vele belangrijke werken in Overijsel
uitgevoerd, waaronder in de eerste plaats de verbetering van den waterweg van
Zwolle naar zee (langs Katerveer en Kampen) en de verlenging van de
Ketelleidammen, maar van der Lee was in dien tijd niet meer iemand, die leiding
gaf.
Hij was lid van de commissie (toen raad van den waterstaat genoemd) tot
onderzoek van het plan-Beijerinck tot droogmaking van het zuidelijk deel der
Zuiderzee.
In ééne zaak is van der Lee als hoofdingenieur nog zeer nuttig werkzaam geweest.
Hij heeft bij brief van 25 Mei 1866 aan de commissarissen van het weduwenfonds
der ingenieurs van den waterstaat uiteengezet, dat het gewenscht en billijk was,
dat ook voor de opzichters van den waterstaat een dergelijk fonds gevormd werd.
Hiervan is het gevolg geweest de oprichting van een dergelijk fonds, aan hetwelk
de helft van de legesgelden (1 per 1000 der aannemingsommen), die het
ingenieurs-weduwenfonds ten goede kwamen, werd uitgekeerd, ingevolge K.B. van
25 Juli 1860.
Van der Lee huwde 1 Aug. 1833 N.E. v a n I n g e n , bij wie hij verscheidene
kinderen had.
Ramaer

[Leemans, Cornelius]
LEEMANS (Cornelius), L e e m a n n u s , Aug. 1626 te Broek in Waterland als
proponent bevestigd, was van 23 Mei 1632 tot 1667 predikant te 's Hertogenbosch
en stierf aldaar Sept. 1668. Hij kan genoemd worden een volgeling van Voetius,
handelde ten minste in diens geest. Verklaard anti-papist, kwam hij in Aug. 1632 in
conflict met de magistraat van den Bosch, die volgens hem zich niet genoeg tegen
de ‘paepsche stoutigheden’ verzette. In grooter ongenade geraakte hij bij het
stadsbestuur door zijn optreden in de geschillen omtrent toetreding van protestanten
tot de O.L. Vrouwebroederschap te 's Hertogenbosch in 1642 en 1643. Hoewel
eene bespreking dezer dingen behoort in de biografiën der twee groote leiders in
dezen, n.l. Voetius en Maresius, zij hier toch opgemerkt, dat Leemans met de streng
gereformeerden de partij van Voetius koos en oordeelde dat geen gereformeerde
lid der Broederschap mocht zijn. Hij schreef hierover zijn: Retorsio calumniarum
etc. Auctore C.L.E.S.M. (Amst. 1642), hetwelk door de schepenen 6 Nov. van de
stadhuispui af, bij trommelslag en trompetgeschal verklaard werd een fameus libel
te zijn. In 1644 werd de quaestie bijgelegd en werd Leemans door de prot. broeders
der ‘confrerie’ verklaard ‘voor een eerlijck predicant, vroom in leven en leere’.
Zie over dezen strijd: H e z e n m a n s , 's Hertogenbosch van 1629-1798, 70-74;
bovenal A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius II, 1ste stuk (Leiden 1904) 71-131. Over
Leemans zelf: W. M e i n d e r s m a , De Gereformeerde Gemeente te 's
Hertogenbosch 1629-1635 (Zalt-Bommel 1904). Het archief der ned.-herv. Gem. te
's Hertogenbosch bevat nog stukken over de twisten ten opzichte van de L.V.
Broederschap. Zie de inventaris in de Hand. v.h. Prov. Genootschap te 's
Hertogenbosch 1910, 181-208.
Meindersma

[Leemkolk, Cornelis van de]
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LEEMKOLK (Cornelis v a n d e ), geb. onder Bunnik 24 Apr. 1837, gest. 13 Nov.
1899. Hij werd priester gewijd 10 Aug. 1863 en was achtereenvolgens kapelaan te
Doornenburg, Herveld en Mijdrecht. 3 Dec. 1875 werd hij benoemd tot
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pastoor te Rhenoy en in 1892 overgeplaatst naar Hamersveld. Van zijne hand
verscheen eene beschrijving van Rhenoy in Arch. Aartsb. Utrecht XIII (1885) 4.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht XXXIV (1908) 146.
Hafkemeyer

[Leemput, Catharina van]
LEEMPUT (Catharina v a n ), in de geschiedenis T r i j n v a n L e e m p u t of T r i j n
v a n L i m p e n geheeten, was de vrouw van den volg. Veelal vindt men vermeld,
dat zij C a t h a r i n a d e B e r g h e s t e n E s s e n d e l l e heette, hoewel zij in
oudere acten C a t h r i j n W i l l e m C l a e s s o e n s d r ., of ook wel C a t h a r i n a
V o o r n e n wordt genoemd. Zij was een met mannenmoed begaafde vrouw. Behalve
door haar moedig gedrag tegenover 2 spaansche soldaten, die tijdens afwezigheid
van haar man bij haar ingekwartierd waren en haar lastig vielen, is zij voornamelijk
in de geschiedenis bekend door haar optreden in Mei 1577, toen zij den stoot heeft
gegeven tot de slechting van het kasteel Vredenburg te Utrecht en daarbij door haar
voorbeeld de mannen aanvuurde en voorging. Dit kasteel, door Karel V aangelegd
en steeds met spaansche of duitsche soldaten bezet, had weleer een voortdurende
bedreiging voor de stad Utrecht gevormd, doch was in 1576 in hare handen
overgegaan. Volgens van Beverwyck gaf Trijn v.L. tot die slechting het sein, toen
zij van haar man, die uit den Raad kwam, vernomen had, dat men aldaar over het
afbreken van het kasteel gedelibereerd had, doch er nog geen goed middel toe wist,
omdat ook de Staten-Generaal de slechting voorloopig verboden hadden. Zij stierf
vermoedelijk in 1609.
Zie: v. B e v e r w y c k , Van d'uytnementheyt des vrouwelicken Geslachts, III,
49-51; B o l h u i s , Proeve eener geschiedenis van het kasteel Vredenburgh 147;
C o l l o t d'E s c u r y , Holl. Roem; Utr. Volksalmanak, 1843. 151; Kroniek Hist.
Genootschap Utrecht IX, 243. Navorscher 1911, 410, alwaar verschillende bronnen
o

en gegevens. Voor hare portretten: zie M o e s , Icon. Bat. n . 548.
van Dam van Isselt

[Leemput, Jan Jacobsz. van]
LEEMPUT (Jan Jacobsz. v a n ), overl. 22 Juli 1590 te Utrecht, zoon van J a c o b
v a n L e e m p u t . Hij werd schepen te Utrecht in 1577, enz. raad in 1585, enz.;
cameraar 1585. Hij verkreeg in 1566 van de stad het bolwerk ‘de Morgenster’ in
erfpacht. Te Utrecht was hij voorts brouwer en een der 8 hoplieden der schutterij,
zoowel bij hare oprichting in 1573, als nog in 1576, toen de burgers er de
Spanjaarden uit het kasteel Vredenburg verdreven. In dien tijd stond hij in
briefwisseling met Paulus Buys, die hem 20 Juli 1577, nog burgerhopman zijnde,
aanmaande om het geschut van het genomen kasteel aan zich te houden en te
beletten, dat Don Jan het naar Brabant zou doen vervoeren. 31 Juli 1577 werden
geschut, munitiën enz. geinventariseerd en 5 Aug. d.a.v. werd alles in de stad in
veiligheid gebracht, waarna men met het afbreken van het kasteel begon.
Van Leemput werd destijds door de Staten van Utrecht gecommitteerd in
staatszaken van het grootste gewicht. Zoo heeft hij o.a. 9 Oct. 1577 te Brussel als
een der 4 gedeputeerden van genoemde Staten het accoord of de satisfactie helpen
sluiten, waarbij in overleg met den Prins van Oranje en de Staten van Holland en
Zeeland de voorwaarden werden vastgesteld, waarop de provincie Utrecht zich,
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overeenkomstig art. 7 van de pacificatie van Gent, onder het bewind van den Prins
zou stellen. Tijdens het beleg van het kasteel Vredenburg had v.L. verschillende
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verplegingsartikelen en belegeringsmaterieel aan de stad verstrekt, waarvoor hij in
1582 tevergeefs schadeloosstelling aan de Staten van Utrecht verzocht. Vermoedelijk
is later hieruit de onjuiste legende ontstaan, als zou hij het bovengenoemde bolwerk
van de stad i n e i g e n d o m ontvangen hebben tot belooning voor bewezen diensten
en voorgeschoten geld.
Hij was gehuwd met Catharina v.L. (zie hiervoor, alwaar alle bronnen genoemd
worden).
Van der Aa en ook anderen vermelden ten onrechte, dat hij een broeder was van
P e t e r v.L., met diens vader door den bloedraad verbannen, en van C o r n e l i s
en D a n i ë l v.L., die omstreeks 1600 zitting hadden in de vroedschap van Utrecht.
Zie: Navorscher 1911, 410.
van Dam van Isselt

[Leen, Gerhard]
LEEN (Gerhard), rector der latijnsche school te Zwolle, geb. 18 Febr. 1781 te Lochem
en overl. 13 Jan. 1834 in eerstgenoemde stad. Na te Zutphen voor de academische
lessen te zijn voorbereid, studeerde hij te Harderwijk in de letteren, vooral onder
Herm. Bosscha, en werd achtereenvolgens rector te Lochem, conrector aan het
Nassau-Veluwsch gymnasium te Harderwijk (1807) en rector te Zwolle (1816). Hij
was een der eersten in ons land die door een tabellarischen vorm het aanleeren
der grieksche declinaties en conjugaties gemakkelijk maakte, terwijl hij het onderwijs
op de latijnsche scholen mede van dienst is geweest door zijn bewerkingen der
leerboeken van J a c o b s e n , D ö r i n g e.a. Voorts schreef hij eenige bijdragen in
de Acta literaria voor het Provinciaal Utrechtsch Genootsch., waarvan hij een zeer
ijverig lid was. Honoris causa werd hij tot lit. hum. doctor bevorderd. Leen was ook
lid van de Prov. Commissie v. Onderwijs in Overijsel. Om zijn rondborstig karakter,
zijn onbekrompen milddadigheid en andere hoedanigheden was hij algemeen geacht.
Hij was gehuwd met freule E.C. R a a b v a n C a n s t e y n , die hem acht kinderen
schonk.
Zie: Konst- en Letterb. 1834, I, 145, en B o u m a n , Geschiedenis der Geld.
hoogeschool II, 569.
Zuidema

[Leendt, Antonius Judoci van]
LEENDT (Antonius Judoci v a n ), dominicaan, naar zijne geboorteplaats v a n
L e e n d t of L e e n d a n u s genaamd. geb. in 1509 en gest. 10 Aug. 1588. Hij
ontving het ordekleed te 's Hertogenbosch in 1529, studeerde te Leuven en werd
in 1546 tot prior van het bossche klooster gekozen, dat hij achtereenvolgens 36 jaar
bestuurde. Hij doorstond de woede der beeldstormerij en trachtte de schade naar
vermogen te herstellen. Bij het uitbreken van den opstand in 1578 week hij naar
Calcar en vervolgens naar Keulen. Hij schreef eene kroniek van zijn klooster, waarin
hij vooral de rampspoedige tijden verhaalde, die hijzelf beleefd had.
Zie: Chronicon conventus Buscoducensis O. Praed. 80.
G.A. Meijer

[Leendt, Everardus van]
LEENDT (Everardus v a n ), dominicaan, naar zijn geboorteplaats v a n L e e n d t
of L e e n d a n u s genaamd, geb. in 1534 en gest. 25 Juni 1616. Hij trad in 1551 te
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's Hertogenbosch in de Orde, en was gedurende geheel zijn leven een voorbeeld
van vroomheid en plichtsbetrachting. Door het volk werd hij de gulden prediker
genoemd en als een heilige vereerd.
Zie: B. d e J o n g h e , Des. Bat. Dom. 112.
G.A. Meijer

[Leer, Maria]
LEER (Maria), geb. te Edam 20 Juni 1788, overl. te Leiden 3 Juli 1866. Op
achtjarigen leeftijd werd zij wees, en werd tot 1808 opgevoed in het
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‘Arme-Weeshuis’ van Edam. Na een veelbewogen leven maakte zij kennis met
Stoffel Muller (zie art.) in 1817, huwde met hem, en nam als zoodanig een groot
aandeel in de leiding der z.g. ‘Zwijndrechtsche Nieuwlichters’.
Na den dood van Stoffel Muller bleef zij nog eenigen tijd de leiding der
zwijndrechtsche afdeeling behouden, maar bracht door haar propaganda van de
vrije liefde scheuring in de broederschap, die dan ook op 6 Maart 1843 werd
ontbonden.
M.L. vestigde zich later op het Bethlehem-hofje te Leiden, en sloot zich aan bij
de opkomende moderne richting.
Zij schreef nog een artikel in het tijdschrift de Dageraad XVI (1853) 83; Hoe komt
men tot de waarheid? en stelde het verhaal van hare lotgevallen op schrift. Deze
mémoires zijn, vrij bewerkt, uitgegeven onder den titel: De Zwijndrechtsche
Nieuwlichters (1816-1832) volgens de gedenkschriften van Maria Leer door D.N.
A n a g r a p h e u s (Amst. 1892).
Zie: G.P. M a r a n g , De Zwijndrechtsche Nieuwlichters (Dordr. 1909).
Marang

[Leeuw, Cornelis de]
LEEUW (Cornelis d e ), geb. te Edam in 1613, overl. te Amsterdam (?) in 1664 of
1665, ondertrouwde te Amsterdam 18 Dec. 1643 met T e u n t i e d e l a T o m b e ;
hij was een zwager van Nikolaas Borremans, remonstrantsch predikant. Aangelegd
met muzikale neigingen, brachten onbekende omstandigheden hem tot den
boekhandel zijn leertijd daartoe doorbrengende bij Jacob Colom (wel te
onderscheiden van den gelijktijdigen Jacob Aertsz. Colom) te Amsterdam. In 1648
of 1649 werd hij gildebroeder van het amsterdamsche boekverkoopersgilde en dreef
zijn handel sedert 1648 in het perceel van zijn vroegeren patroon op het Water in
het Muziekboek (sedert 1649 in den Stuurman); in 1658 woonde hij op den Fluweelen
Burgwal, waar hij 5 Maart 1660 failliet werd verklaard. Als ondergeschikte van Jacob
Colom behartigde en moderniseerde hij de muziek in de editie der Stichtelycke
Rymen van C a m p h u y s e n door dezen boekverkooper in 1647 in het licht gegeven
en voegde daaraan toe een vierstemmige bewerking van de Christelycke klachte:
traen oogen traen. Reeds voor dien tijd had hij zich tot de Stichtelycke rymen
getrokken gevoeld, bewijze zijn 3- tot 8-stemmige bewerking met bassus continuus
in 1646 verschenen, waarvan niet anders bekend is dan de bassus continuusstem
van het eerste boek (ex. bij mij), de overige stemboeken te loor gegaan zijnde. In
1649 en 1650 werd hem octrooi verleend op zijn psalmboeken, waarvan blijkens
advertentie in de Courante uyt Italien (Oct. 1650) reeds in 1650 een uitgaaf het licht
zag, die nog in 1790 bekend was aan den nijmeegschen organist P. Beyen (zie
diens Korte verhandeling 12). Hij benutte daarin uitsluitend den altsleutel, in
tegenstelling met de vroegere uitgaven, waarin onderscheidene sleutels gebruikt
werden. De octrooien werden echter voor 1658 ingetrokken op voorgeven, dat hij
zijn redactie aan anderen ontleend had. Zijn psalmnotatie is nog immer de vigeerende
in de ned.-herv. Kerk en bij die kerkgenootschappen, welke gebruik maken van de
psalmdrukken der Bijbelcompagnie. Tot aan de ingebruikneming van de
psalmberijming van 1773 werd zijn naam immer op het titelblad gedrukt. In 1662
komt hij voor als drukproevencorrector van P e r s ' Bellerophon door W i l l e m v a n
B e a u m o n t ter perse bezorgd; ook daar blijft zijn naam op het titelblad (laatste
editie Amst. 1695). Hoewel vrijzinnig van denkbeelden, bleef hij behooren tot de
staatskerk; zijn vrijzinnige denkbeelden blijken o.a. uit het feit, dat hij in
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1652 een nieuwen druk gaf van C a m p h u y s e n 's psalmberijming en uit zijn
Christelycke plicht-rijmen in 1648 door hem zelf uitgegeven, waarin tevens proeven
van zijn muzikale notatie opvattingen en enkele canons. Zijn relatie tot Hendrik
Bruno volgt uit het feit, dat hij diens psalmberijming uitgeeft (1656). Ook heeft Bruno
waarschijnlijk een zang bij zijn huwelijk gemaakt (Den herstelden Apollos harp (Amst.
1663) 81); van W i l l e m v a n H e e m s k e r k is zulks documenteel (Bloemkrans
van verscheiden gedichten (Amst. 1659) 112). In de Bibliotheek van den koning van
Portugal (Catalogus 1649 bij v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux Pays- Bas
VIII, 513) waren compositien van hem; zij zijn met de aardbeving van Lissabon
(1755) ten onder gegaan.
Over Cornelis de Leeuw schreef ik uitvoerig in Tijdschrift der Vereeniging voor
Noord- Nederlands muziekgeschiedenis VII (1904) 89 vlg., 157 vlg.
Enschedé

[Leeuw, Harke Gijsbertsz. de te Harlingen]
LEEUW (Harke Gijsbertsz. d e ) te Harlingen, bezorgde in 1646 een uitgaaf van de
Rechte aenwijsinghe tot die ware sichtbare Kercke van R o b b e r t R o b b e r t s z .
met nog eenige kleinere proza- en dichtstukken, waaraan hij twee gedichten en een
proza-ontboezeming ter aanbeveling van de verdraagzame opvatting van den
overleden schrijver toevoegde. Hij doet zich daardoor kennen als den woordvoerder
van de ‘neutralisten’, die alle christenen als broeders en alle Kerken als deelen van
de ééne ware Kerk beschouwden.
Zie: B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers III, 178.
Burger

[Leeuwen, Gerrit van]
LEEUWEN (Gerrit v a n ), officier van justitie bij de arr. rechtbank te Alkmaar, 26
Jan. 1795 ald. geb. en 12 Mrt. 1872 ald. overl. Zijn ouders waren J o h a n n e s v a n
L e e u w e n , houtkooper en wethouder van Alkmaar, en D e b o r a v a n F o r e e s t .
In 1812 werd hij als student in de rechten a.d. hoogeschool te Utrecht ingeschreven.
Zijn studentenjaren vielen in een veelbewogen tijd en van Leeuwen nam aan de
gebeurtenissen hiervan een levendig aandeel: in 1813 aan boord van het fransche
admiraalschip ‘le Prince’, als 2e secret. van admiraal Verhuell, in 1815 als lid van
het jagercorps der utrechtsche studenten, dat in Aug. naar de fransche grenzen
trok. 19 Dec. 1817 promoveerde hij tot Dr. in de rechten op een diss. de Effectu
juris dominii agrorum magis minusve circumscripti in populorum et patriam
agriculturam, dat het volgend jaar op aansporing en met een voorrede van prof.
Kops door hem vertaald werd uitgegeven, onder den titel: Staathuishoudkundige
verhandeling over den invloed eener mindere of meerdere beperking des
grondeigendoms op den landbouw der volken, toegepast op ons vaderland.
Algemeen werd dit geschrift zeer geroemd. Kort na zijn promotie vestigde v.L. zich
in zijn geboorteplaats als advocaat bij de rechtbank van den eersten aanleg. Zijn
heele elven is hij hier verder werkzaam gebleven, eerst als substituutofficier (1821),
daarna (van 1833-61 toen hij zijn ontslag vroeg) als officier. Zijn zoon D i r k
F r a n ç o i s v.L., subst.-officier te Hoorn, volgde hem te Alkmaar op (overl. 1895).
Vele zijn de verdiensten van Mr. G. van Leeuwen, niet alleen aan deze rechtbank,
maar ook aan de maatschappij in ruimeren kring bewezen: hij was dijkgraaf en
hoofdingeland van meer dan één polder in zijn gewest, hoogheemraad van de
Hondsbossche voor de stad Alkmaar, schoolopziener eerst van 't 3e, toen van 't 9e
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district van Noord-Holland, curator van de lat. school zijner woonplaats, lid en later
vice-president van 't collegie van regenten over het huis van arrest te Alkmaar,
ouderling der herv. Gemeente aldaar, en later lid van 't classikaal bestuur; verder
lid v.d. prov. commissie van landbouw voor Noord-Holland. In 1840 was hij lid van
de Dubbele kamer der Stat.-Generaal tot herziening der grondwet, en van 1845-48
afgevaardigde van de Prov. Staten in de Tweede Kamer Stat. Gen. Als staatsman
was hij de conservatieve beginselen toegedaan.
Van Leeuwen werd in 1847 lid v.d. Maatsch. der Ned. Letterk. Hij was gehuwd
24 Juni 1824 te Alkmaar, met M a r i a J a c o b a v a n V o l l e n h o v e n , de laatste
afstammelinge van Dr. J o h a n n e s v a n V., den hofprediker van den
koningstadhouder Willem III (geb. 5 Jan. 1802 te Colombo, overl. 1 Febr. 1881 te
Alkmaar).
Geschriften heeft de arbeidzame man weinig nagelaten; behalve zijn dissertatie
nog een enkel opstel in de Bijdragen tot Regtsgeleerdheid en Wetgeving van d e n
T e x e n v a n H a l l (1834), en een levensschets van Mr. J.A. K l u p p e l , pres.
der alkmaarsche rechtbank, in de Levensber. Letterk. 1863, 75.
Zie: Levensber. Letterk. 1872, 245.
Zuidema

[Lefebre, J.B.]
LEFEBRE (J.B.), was vioolmaker te Amsterdam van wien een violoncel uit 1770
(klein patroon, geel lak) in de verzameling Snoeck te Gent (Cat. (1894) nr. 585) en
een viool uit 1771 in de verzameling Scheurleer te 's Gravenhage (Cat. tentoonst.
o

Pulchri (1893) n . 293). Het is niet onmogelijk dat het etiket van J. Lafeber te
o
Amsterdam uit 1802, gefacsimileerd in P a u l d e W i t , Geigenzettel II (1910) n .
248 van hem afkomstig is. Volgens J. R o u m e n in Navorscher 1874, 454 was zijn
schoonzoon L a n o y eveneens luthier.
Enschedé

[Lefevre, Simon]
LEFEVRE (Simon) was in de laatste helft der zeventiende eeuw musicus
(zangmeester?) te Amsterdam. Eenstemmige door hem gecomponeerde zangwijzen
komen voor in A.J. [A n t h o n y J a n s s e n ] Zederymen, bestaande in zangen en
gedigten. Verciert met nieuwe muzijk, door Mr. S. L e f e v r e , Muzicijn der stad
Amsterdam (Amst. 1656); ook Joan Dusart werkte als componist aan dit liedboek
mede. De in het voorwerk (p. 14) gegeven aanwijzing toetsende aan de melodieën
ziet men, dat slechts een deel er van nieuw zijn, nl. Treet ghy als wakkre helden (p.
10); De wegen weet ghy klaar (p. 14); 't Is God die yder menschenkint (p. 18); Wel
hem die, achteloos den zijwegh ingeslagen (p. 37); Als ghy 't kristalijnne nat (p. 39);
O zoete rust (p. 186), De maght en moetwil doen veel quaat (p. 195); Waar heenen
voert de ongebonden lust (p. 219); Uyt 's herten diepste hoekken (p. 227); Myn ziel,
door hoogen noot bestreden (p. 229); Die zich noit tegen God en stelden (p. 254)
en O ghy verkoren Gods geslachte (p. 268); de andere dezer ‘nieuwe zangen’ zijn
slechts omwerkingen van destijds in zwang zijnde wijzen.
Belangrijker is zijn aandeel aan het werk waarvan de titel luidt: Des Konings en
Prophete Davids boek der harp-zangen: in neêrduitsch uitgebreidt door dr. J o h a n
V l a k v e l d , Van nieuws op musijk gebracht met 1. en 2. stemmen: cantus, of tenor,
en bassus; nevens een bassus continuus: door M r . S i m o n l e F e v r e en dat
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voor rekening van Vlakveld, medicus te Haarlem, wien daartoe 25 Mrt. 1682 octrooi
werd verleend, het volgend jaar het licht zag te Haarlem bij Margarita van Banken,
de weduwe van Abraham Casteleyn. Een titel-uitgaaf met nieuw
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voorwerk (vgl. v a n I p e r e n , Kerkel. hist. van het psalm-gezang (Amst. 1777) I,
194 vlg.) verspreidde in 1706 Wilhelmus van Kessel te Haarlem, door hem
opgedragen aan zijn nicht Maria de Wit, oudste dochter van Joannes de Wit te
Amsterdam; (Joannes de Wit, zijn oom, wien van Kessel hetzelfde jaar opdroeg zijn
uitgaaf van L e e g w a t e r 's Haarlems wieg is denkelijk dezelfde die behandeld
o

wordt door E l i a s , Vroedschap van Amsterdam II, 747 n . 310). Muziek van Lefevre
wordt genoemd in de magazijncatalogussen van Estienne Roger te Amsterdam,
(Amsterdam in de 17e eeuw: muziekleven 71).
Enschedé

[Leguat, François]
LEGUAT (François), 1638-1735, fransch reiziger en schrijver, uit protestantsche
ouders geboren te Bresse, nabij de grenzen van Savoye, beweerde afstammeling
te zijn van seigneur de la Fougère, Pierre le Guat, secretaris van den hertog van
Savoye van 1511-1534. Om vervolging te ontgaan, na de herroeping van het edict
van Nantes, zocht hij een schuilplaats in Nederland in 1689. Op 10 Juli 1691 verliet
hij de reede van Texel met een gering aantal avonturiers onder leiding van markies
Henri du Quesne, zoon van den beroemden admiraal, om met steun van de
Staten-Generaal, een kolonie van fransche refugiés op de Mascarenen te stichten.
De fransche regeering nam maatregelen om dit op het eiland Réunion (Bourbon)
dier groep te beletten, waardoor 1 Mei 1692 geland werd op Rodriguez, het kleinste
dier eilanden. Na een tweejarig verblijf, ontevreden zijnde over hun eenzaam leven,
rustten Leguat en 10 der zijnen een zelf vervaardigde boot uit en bereikten, na een
gevaarvollen tocht (± 600 K.M.) in 8 dagen Mauritius. De gouverneur van dit eiland,
Roelof Diodati, behandelde de zwervelingen zeer slecht en verbande hen naar een
rots aan den ingang van de Z.O. lijke haven, die bewaakt werd door het fort Hendrik
Fredrik.
Bij een poging tot ontsnapping verloor een van hen het leven en eindelijk werden
de overlevenden, die bericht van hun wedervaren naar Europa hadden weten te
zenden, naar Batavia overgevoerd in December 1696. Niet vóór Maart 1698 en dus
na den vrede van Rijswijk stelde men Leguat en de zijnen op vrije voeten.
Leguat reisde naar Vlissingen en stak van daar over naar Engeland, waar hij in
kennis kwam met baron Haller, Dr. Sloane en andere wetenschappelijke mannen.
Hij gaf een - vermoedelijk door een zijner metgezellen Paul Benelle (Bennel?) uit
Metz samengesteld - verhaal van zijne bevindingen uit in het fransch, nederlandsch
en engelsch in 1708. Een duitsche vertaling verscheen te Frankfort en Leipzig in
1709, een andere onder den titel: Der Französische Robinson in 1805. Er bestaat
nog een tweede fransche uitgave van 1720, een derde van 1792.
In het kath. Frankrijk had men echter een vooroordeel tegen de verhalen van den
hugenoot en beschouwde men ze als fabels. De beschrijving van een thans
uitgestorven merkwaardige vogelsoort de ‘solitaire’ (Didus solitarius Strickl.) en de
bijzonderheden betreffende zekeren steen, die dit beest inslikte, werden zelfs door
Buffon met ongeloovigheid ontvangen. Latere onderzoekingen door Sir Edward
Newton in 1864 op Rodriguez ingesteld, hebben de juistheid zijner beweringen
bewezen. Leguat bleef zich in Engeland vestigen, waar hij te Londen in begin Sept.
1735 op 96-jarigen leeftijd overleed, tot het einde eene ‘grande liberté de corps et
d'esprit’ behoudende. Hij schijnt ongehuwd te zijn gebleven.
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Literatuur: De gevaarlijke en zeldzame Reyzen van den Heer François Leguat met
zijn bijhebbend Gezelschap naar twee onbewoonde Oost- Indische eilanden. Gedaan
zedert 1690 tot 1698 toe. Behelzende een nauwkeurig verhaal van hunne
scheepstocht; hun tweejarig verblijf op het eylandt Rodriguez, alsmede de wreede
mishandelingen door den gouverneur van Mauritius enz. Uit het Frans overgebragt
(Utrecht 1708). De fransche uitgave met adres: Londres, Dav. Mortier 1708 (ook
o

J.L. de Lorme, Amst.) 2 dln. in 12 . heeft meer afbeeldingen; Voyage of François
Leguat (Hakluyt Society 1891, Ie serie nos. 82 en 83); Un projet de République à
l'ile d'Eden (ile de Bourbon) en 1689 par le Marquis Henri du Quesne. Réimpression
d'un ouvrage disparu par T h . S a u z i e r (Paris 1887); T i e l e , Bibliographie v.
Land- en Volkenkunde I (1884).
Mulert

[Lehmann, Leopold]
LEHMANN (Leopold), in 1817 geb. te Hildesheim, 19 Jul. 1880 overl. te Amsterdam.
Leerling van het athenaeum illustre te Amsterdam promoveerde hij 22 Maart 1841
op éene Dissertatio Pathologico-Medica de Abscessibus Hepatis, terwijl hij reeds
eenigen tijd als assistent van prof. C.B. Tilanus aan de klinische school werkzaam
was. In 1849 werd hij aan deze school benoemd tot docent, belast met het practische
gedeelte van het verloskundig onderwijs en met de leiding van de kraamzaal. 24
Aug. 1861 werd hij aangesteld als directeur van de nieuw opgerichte
rijks-kweekschool voor vroedvrouwen. Op 29 Sept. 1864 werd Lehmann, die reeds
honorair hoogleeraar aan het athenaeum was, benoemd tot gewoon hoogleeraar
aan de klinische school met het doel om het geheele onderwijs in de verloskunde
op zich te nemen en zoodoende C.B. Tilanus, die na 1849 het theoretisch onderwijs
nog was blijven geven, geheel te vervangen. Bij die gelegenheid hield hij eene
Inwijdingsrede, over de trapsgewijze ontwikkeling der Verloskunde als zelfstandige
wetenschap voornamelyk in Nederland (Amst. 1865). In Sept. 1864 was Lehmann
door de groningsche hoogeschool benoemd tot doctor honoris causa in de chirurgie.
Na de opheffing van de klinische school verkreeg Lehmann te gelijk met Tilanus de
benoeming tot gewoon hoogleeraar aan het athenaeum illustre en op 2 Nov. 1867
werd hij als zoodanig geinstalleerd. In 1877 bij de verheffing van het athenaeum tot
gemeentelijke universiteit werd hij benoemd tot hoogleeraar in de verloskunde en
de leer der vrouwenziekten. Lehmann bekleedde niet alleen als docent aan de
verschillende inrichtingen van onderwijs eene eervolle plaats, maar ook als praktisch
beoefenaar der verloskunde en als schrijver op wetenschappelijk gebied was hij
met grooten ijver werkzaam. Ter eere van zijne nagedachtenis schonk zijn broeder
Rudolf Lehmann aan curatoren 40 duizend gulden voor het stichten van een Aula
in het gebouw der universiteit. Van zijne bijdragen in de ned. tijdschriften is het niet
mogelijk hier eene volledige lijst te geven; daarom zij volstaan met de aanwijzing
der jaargangen, waarin zij te vinden zijn, terwijl enkele verhandelingen afzonderlijk
genoemd worden: Beschouwingen over door kunst verwekte baring (Amst. 1848);
Mededeelingen in de vergaderingen van het Genootschap tot bevord. der heel- en
verloskunde gedurende de jaren 1848-1874, zie register in Werken Gen. NatuurGenees- en Heelkunde 2de Serie dl. I (1895); T. T e m p e l m a n v a n d e r
H o e v e n , Over physische Diagnose, Hart- en Longziekten en Verloskunde,
Voornamelijk naar eigen waarnemingen met medewerking van L. L e h m a n n
(Utr.-Amst. 1850); Bijdrage
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tot de Kephalotrypsie in Tijds. der Ned. Maats. tot bevordering der Geneeskunst
1850, 98; Verdient de warme uterus-douche als middel tot het vroegtijdig verwekken
der baring de voorkeur boven iedere andere methode, eene vraag, aan de
ondervinding getoetst, Ibid. 1851, 185; Over de vezelgezwellen der baarmoeder
voornamelijk een hinderpaal der baring, Ibid. 1854, 125; Bijdrage tot de strictura
uteri, Ibid. 1855, 33; Over de vroegtijdige door kunst verwekte baring volgens de
methode van Schweighäuser-Cohen, Ibid. 1855, 131.
Bijdragen in het Ned. Weekbl. voor Geneeskundigen 1851-1856, zie Naamregister
in dl. VI (1856) XXVII; Bijdragen in het Ned. Tijds. v. Geneesk. 1857-1880, zie
naamregister in de afzonderlijke jaargangen; Considérations sur la fièvre puerpérale.
Rapport de la commission d'Ob-stétrique d'Amsterdam. Traduit du Hollandais par
D i e u d o n n é (Brux. 1898); Memorie van C.B. T i l a n u s , L. L e h m a n n e n
J.W.R. T i l a n u s aan den Raad der stad Amsterdam betr. het plan tot verbetering
van het Binnen-gasthuis in d. 12 Mei 1873.
Zijn portret staat in den Amsterd. Studentenalmanak van 1872.
Simon Thomas

[Lehmans, Jacob]
LEHMANS (Jacob), rabbijn, geb. te Amsterdam 12 Aug. 1807, gest. te Nijmegen
30 Aug. 1876. Hij was de zoon van J o s e f L., 1808-1842 opperrabbijn te 's
Gravenhage, studeerde in het buitenland en verkreeg in 1826 de bevoegdheid een
rabbinaat te bekleeden. 16 Oct. 1833 werd hij benoemd tot opperrabbijn te Nijmegen,
welk ambt hij 16 Dec. aanvaardde met de interimaten 's Hertogenbosch, Middelburg
en Amersfoort. Hij behartigde de zedelijke en stoffelijke belangen van de Joden, liet
kerken bouwen, begraafplaatsen aanleggen of herstellen en ijverde zeer bijzonder
voor het Centraal Israëlitisch Weeshuis te Utrecht (circulaire van 13 Febr. 1869).
Er bestaat van hem een casuistische briefwisseling met Ettlinger en Nathanson,
opperrabbijnen van Altona en Lemberg. L. was een waar vertegenwoordiger van
de oude orthodoxe richting in het jodendom, hij verzette zich dan ook tegen de
jongere, niets minder orthodoxe school, gesticht door Dr. J.H. Dünner, die echter
wetenschappelijkheid eischte van de dragers der hoogste godsdienstige ambten
en reeds het eerste onderwijs in het hebreeuwsch aan de jeugd niet machinaal wilde
gegeven zien, maar berustend op grammatikale kennis der taal. L. ontvouwde,
evenals Berenstein en A. Lehren dat deden, zijn bezwaren tegen het z.g.
leerplan-Dünner, dat toch vrij wel overal ingevoerd werd en gehandhaafd bleef, in
een open brief: Een Leerplan (Amst. 1876).
o

Zie: Isr. Nieuwsbode II (1876) N . 13; J.H. D ü n n e r in Isr. Letterbode 1876, 113
sqq.
Slijper

[Leisnig, Hugo burggraaf van]
LEISNIG (Hugo burggraaf v a n ), of L e y s e n i c k , ook voorkomende als
L e y s e n a c k , L y s n i c k , L i e s e n a c k , E i s e n a c h , L y s s i n g of L y w i c k ,
heer van P e n i g (P e n i c k of P e n n i n c k ), geb. ± 1458, gest. 21 Mrt. 1538; oudste
zoon van G e o r g e v o n L e i s n i g en J o h a n n a v o n K o l d i t z . Hij trad op
ongeveer twintigjarigen leeftijd in dienst van hertog Albrecht van Saksen-Meiszen,
dien hij op zijn tocht naar de Nederlanden in 1488 volgde. Ook daarna werd hij,
evenzeer door Maximiliaan, voor belangrijke diensten gebruikt.
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Niet minder na Albrechts dood (1500) bleef graaf Hugo zich verheugen in de
gunst der saksische hertogen. Nog tijdens diens ziekte, welke, evenals de
tusschenkomst van den utrechtschen bisschop, eene oorzaak was geweest van de
opheffing van
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het beleg van Groningen, werd hij aangewezen als stadhouder-generaal van
Friesland. Met Schaumburg maakte hij daarop den tocht ter onderwerping van de
nog ongehoorzame Friezen in het oosten van hun gewest. De nieuwe stadhouder
toonde zich iemand, die niet met zich liet spotten. De Mockema's, wier huis vernield
werd, ondervonden het; andere rebellen werden op vreeselijke wijze terechtgesteld,
daar zij het gewaagd hadden tijdens het beleg van Franeker zich hoonend over den
hertog uit te laten.
De beide bovengenoemde heeren maakten zich vervolgens verdienstelijk voor
het saksische bestuur door te beletten, dat de uitgeweken ballingen erin zouden
slagen om tusschen Filips van Bourgondië en Hendrik van Saksen (I kol. 1076) een
accoord tot stand te doen komen, waarbij de laatste voor eene geldsom den eerste
Friesland zou overdoen. Krachtig trad tegen die rustelooze bannelingen hetzelfde
bestuur op, dat nieuwe belastingen uitschreef, waarvan alleen de geestelijkheid vrij
bleef; verder door militaire maatregelen. Bovendien moest het heele land een
nieuwen eed van trouw afleggen aan de hertogen Hendrik en George, uit wier naam
het toen werd bestuurd.
Geen geringer zorg berokkende von Leisnig de verhouding tot de Groningers,
die door het optreden van graaf Edzard van Oost-Friesland en door de
onderhandelingen met het bourgondische hof nog meer onzeker was geworden.
De positie van den frieschen stadhouder werd er steeds moeilijker op, sinds hij
herhaaldelijk te kampen had met geldgebrek. In die omstandigheden gewerd hem
terwijl de onderhandelingen over de friesche zaken te Gent werden voortgezet, de
opdracht aan verzoeken om steun van hoofdelingen uit de Ommelanden in de buurt
van ‘den Dam’ geen gevolg te geven, maar zich tot het zenden van enkele
hulptroepen aan Edzard te bepalen. Daarmee trok echter de burggraaf zelf op, toen
deze hertog George om hulp gevraagd had en laatstgenoemde die zelf niet kon
brengen. Maar de Groningers, met wie aanvankelijk onderhandeld was, kregen hier
de lucht van en vroegen nadere inlichtingen; die onderhandelingen zelve werden
voortgezet ook nog gedurende den strijd bij Appingedam, waarin de oostfriesche
graaf intusschen leelijk in het nauw gebracht was door zijne tegenstanders. Doch
weldra keerde de kans, toen Edzard op hen eene groote overwinning behaalde.
Daarop achtte graaf Hugo ook voor zich den tijd gekomen om handelend op te
treden; plunderend viel een deel van zijne macht in Groningerland, verwoestte de
dorpen Essen en Helpen en het slot van den heer Coenders en bedreigde zelfs de
hoofdstad van nabij, welker burgers echter eene andere, in de buurt van Haren
stroopende, bende gevangen namen.
Maar verdere actie werd verlamd door het eeuwige geldgebrek; voor het pas
begonnen blokhuis bij de Aduarderzijl aan het Groningerdiep, waarvoor 1500 man
noodig waren, was geen geld meer en moeilijk was het, dit weer van de friesche
landen te erlangen, terwijl Edzard bij voorkeur met raadgevingen betaalde.
Groningen, waarvan toen schadevergoeding gevorderd werd, weigerde deze en
hierop dreigde zelfs de bemiddeling van Frederik van Baden af te stuiten, die
overigens beiden partijen aangenaam moest zijn. De druk, door Maximiliaan op de
Groningers uitgeoefend, baatte niet; zelfs de onderhandelingen over den afstand
van Friesland schenen af te springen, vooral daar Philips zich gereed maakte voor
zijn vertrek naar Spanje. En dan stonden de
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saksische hertogen alleen tegenover al de moeilijkheden, die nog dreigden te
verergeren, toen v. Leisnig wederom onlusten in Friesland vreesde wegens de
nieuwe over Oostergoo en Westergoo uitgeschreven schatting. Eindelijk (26 Sept.
1501) kwam het toch tot een voorloopig tractaat met de Groningers, hetgeen te
meer was mogelijk geworden, nu graaf Edzard zijn eigen gebied moest gaan
verdedigen tegen den graaf van Oldenburg en den aartsbisschop van Bremen. Ook
de hertog van Brunswijk dreigde met een inval, waartegen evenwel George van
Saksen den Oostfries waarschuwde, wiens steun in den groningschen oorlog het
saksische bestuur toen veel waard was. Leisnig kreeg zelfs bevel, zoo noodig,
ondersteuning te verschaffen.
Intusschen was diens benoeming tot stadhouder door de hertogen bevestigd en
C h r i s t o f f K o p p e n e r werd zijn kanselier. Eerstgenoemde ontving eene nieuwe
instructie voor het saksische bestuur van Friesland in verband met de nadere regeling
van dat bestuur in den zomer van 1501.
Volgens die ‘Friesische Ordenung’ werden de stadhouder en zijne raden
middelpunt van de gansche administratie. Deze is zoo gebleven tot de komst in
1504 van hertog George zelf (I kol. 922). Aanvankelijk was Sjaerdema-state te
Franeker de zetel van het bestuur geweest; thans werd het overeenkomstig de
beroemde saksische ordonnantie van dat jaar Leeuwarden, de plaats, waar de
saksische kanselarij gebouwd werd als zetel van den Prov. Raad of het Hof van
Friesland. Leisnig had tegen de keuze van Leeuwarden bezwaar gemaakt; vandaar
misschien, dat niet reeds in 1501, maar eerst in 1504 de residentie daarheen verlegd
werd, waartoe te voren Franeker en Harlingen beurtelings schenen gediend te
hebben.
Want in het laatstgenoemde jaar bekleedde graaf Hugo zijn ambt niet meer.
Vermoedelijk zal het hem in Friesland niet bevallen zijn, al is hij, gelet op de vele
moeilijkheden, in zijne zending ten deele geslaagd. Beklaagde hij zich over het
vertrek van velen uit het geteisterde gewest, weldra vernemen we van hem zelf
klachten over de friesche lucht, waar hij niet tegen kan. Doch niet terstond kwam
het nog tot ontslag; integendeel de hertogen gaven hem de voorkeur als stadhouder
boven graaf Edzard, wiens opvolging door sommigen gewenscht werd, vooral echter
door vijanden van v. Leisnig. Want daaraan ontbrak het dezen niet, ook niet onder
zijn eigen landslieden, zooals Dietrich v. Witzleben, die zich hevig over hem
beklaagde. Trouwens ook de stadhouder had zijne grieven; ontevreden was hij over
de opdracht van Sigmund Pflug aan Bernard Bucho om met den frieschen adel te
spreken over eene som gelds, te betalen voor het behoud der oude vrijheid;
vermoedelijk ook over andere tusschenpersonen. Verder hinderde hem de
dubbelzinnige houding van Filips in zake Groningen en dat, terwijl diens onduidelijk
standpunt ten opzichte van Friesland ook al aanleiding gaf tot allerlei geruchten
over den verkoop van dit landschap. Hierdoor toch dreigde het innen van de toch
reeds aarzelend toegestane belastingen vertraging te ondervinden, tot ergernis van
den stadhouder. Intusschen was het met Edzard, die waarschijnlijk naar het hem
door sommigen toegedachte ambt haakte, tot eene schikking gekomen, gelijk met
de Groningers reeds vroeger tot eene verlenging van het tractaat, hoewel hunne
vredesvoorwaarden nog in 1502 onaannemelijk werden geacht. Doch weldra maakte
men weer gemeenschappelijk front tegen hen.
Evenwel dezen hernieuwden krijg heeft heer
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Hugo niet meer als stadhouder meegemaakt. Want, hoewel hij zich als zoodanig in
verschillende opzichten, o.a. betreffende de zorg voor het onderhoud der door zware
overstroomingen beschadigde dijken en sluizen, verdienstelijk gemaakt had, schijnt
toch de vijandige lasterpraat niet geheel haar doel gemist te hebben. Weldra immers
ontving de burggraaf een bevel van den hertog om te gaan ‘reizen’; wel had hij
eenige maanden in Holland ook voor zijne gezondheid vertoefd, doch het bestuur
moest hij nu overlaten aan Truchses von Walburch, ambtman te Franeker, en aan
de raden des hertogs, o.a. Gunther v. Bunau en Caspar Ziegler. Dit nu was op te
vatten als eene inleiding op het nieuwe bestuur, door hertog George zelf bij zijn
komst, in 1504, ingesteld.
Van v. Leisnig vernemen we voorloopig niet veel meer dan dat bij eene tegenklacht
indiende tegen v. Witzleben, die hem zou hebben belasterd tijdens zijn
stadhouderschap (1505). Doch al heeft hij niet voortdurend meer in Friesland vertoefd
- waar in dezen tijd zijn broeder A l e x a n d e r zijne persoonlijke zaken behartigde
- als overste was hij nog vele jaren in saksischen dienst. Zoo streed hij tegen de
Groningers en de Gelderschen. Met Veit von Draxdorf (kol. 410) heeft hij Groningen
in 1506 belegerd; na den veldtocht van 1514 in Groningerland met plunderingen
aldaar geopend te hebben nam hij alsdan deel aan de bestorming van Appingadam,
waar hij de Zwarte Wacht aanvoerde; in hetzelfde jaar nog verdreef hij eene
geldersche bende uit Bentheim. Doch met hertog George verdween in 1515 ook
deze Sakser voorgoed van het nederlandsche tooneel; hij keerde naar zijne erfland
terug. Daar is hij. 21 Maart 1538, op hoogen leeftijd overleden. D o r o t h e a v.
L a n d s b e r g , zijne eerste gemalin, schonk hem een talrijk kroost, dat echter op
jongen leeftijd stierf, op een drietal dochters na en een zoon G e o r g e , die echter
ook nog vóór zijn vader overleed. Uit vrees nu zijn geslacht te zien uitsterven en
zijn erfgoed in vreemde handen te moeten laten overgaan, ging de oude graaf Hugo
nog een tweede huwelijk aan en wel met eene boheemsche, n.l. A m a b i l i a of
A e m i l i a v. S c h w i h a w e n R i e f e n b e r g k . Tevergeefs. 21 Maart sloot de
laatste der Leisnigs de oogen en het burggraafschap verviel, als open leen, aan
hertog George v. Saksen. In Peninck is hij begraven. Van zijne beide broeders,
E u s t a c h i u s en A l e x a n d e r schijnt deze ook aan de laatste krijgstochten in
de noordelijke Nederlanden te hebben deelgenomen, althans tegenwoordig te zijn
geweest bij de verovering van Appingedam.
Zie de oude friesche en groningsche kronieken en vooral A l b i n u s en
S c h w a r t z bij M e n c k e n i u s , Script. Rer. Germ. III, 834-1185. Verder, behalve
het Chb. v. Friesland (II): Gron. Volksalmanak 1840, 56-75 en 1846, 173-196; Korte
Historie en Beschrijving van Franeker door D.P.Z. (Franeker 1785) 21-22; W.
Z u i d e m a , Wilhelmus Frederici (Gron. 1888), vooral 81-82; L. S c h w a b e , Herzog
Georg, ewiger Gubernator v. Friesland (Dresden 1891); D. C a n n e g i e t e r ,
Geschiedenis van Oud-Sjaerdema en Sjaerdemaslot te Franeker (Franeker 1902)
vooral 58-64; J.S. T h e i s s e n , Centraal Gezag en Friesche Vrijheid (Gron. 1907);
o

vgl. nog voor het Rijks-Archief te Leeuwarden den Inventaris van S i n g e l s (N .
106-126); verder: J.L. B e r n s , Verslag aangaande archivalia uit het tijdperk der
Saksische hertogen ('s Grav. 1891); W. E e k h o f f , Gesch. Beschr. v. Leeuwarden
(Leeuw. 1846); d e z ., De
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edelmoedige wijze waarop Hertog George van Saksen in 1504 aan Friesland een
nieuwe regeling van de justitie en politie schonk (1866).
Kooperberg

[Lemego, Joannes de]
LEMEGO (Joannes d e ), dominicaan; 7 Dec. 1326 werd hij, op verzoek van den
aartsbisschop van Keulen, door paus Joannes XXII tot bisschop van Scopia
benoemd. Bij E u b e l wordt hij genoemd J o a n n e s S t r o t e , wijbisschop van
Keulen van 1327-1347. Volgens Q u é t i f , Scriptores Ord. Praed. I, 25, was hij
wijbisschop van Keulen van 1321-1331. In 1334 trad hij op als wijbisschop van Jan
van Diest, bisschop van Utrecht.
Zie: G. B r o m , Archivalia in Italië I, 14; S. M u l l e r F z n ., Registers en
Rekeningen van het Bisdom van Utrecht I, 512 en vlg.; E u b e l . Hierarchia catholica
medii aevi II, App. I, 305,
G.A. Meijer

[Lemkes, Huibertus Johannes]
LEMKES (Huibertus Johannes), geb. te Dordrecht 16 Febr. 1828, overl. te Alphen
a/d. Rhijn 6 Jan. 1907, schrijver eener bekroonde verhandeling over het
onafscheidelijk verband van onderwijs en opvoeding en van vele artikelen in het
Maandschrift voor Chr. opvoeding en Chr. onderwijs, richtte met A. Meijer (6 Sept.
1821-30 Dec. 1896) 14 Oct. 1854 de Vereen. van Chr. Onderwijzers en
Onderwijzeressen in Nederland op en was jarenlang 1854, 1860, 1863-1873, haar
secretaris. Hij genoot zijne opleiding op eene kostschool te Bergen-op-Zoom en
kwam in 1844 als kweekeling op het instituut van K. Vermeulen te Alphen aan den
Rijn, van waar hij naar Utrecht vertrok naar de pas opgerichte christelijke school
van M.U.L.O., aan wier hoofd J. Ysselman stond. Na diens dood keerde hij, hoewel
men hem in plaats van den overledene wilde benoemen, naar Alphen terug en
opende voor eigen rekening daar eene christelijke school, die zeer bezocht werd.
1 Mei 1873 echter, na de invoering der wet op de besmettelijke ziekten, gaf hij die
op om, zij het ook indirect, niet tot den vaccine-dwang mede te werken, en wijdde
zich, behalve aan letterkundigen arbeid, aan het prediken van het Evangelie.
Zie: K u y p e r , Gesch. v. Chr. Onderw. 105, 124, 125, 201, 308 en 309; het
Gedenkboek van het Chr. Onderwijs, van Strijd en zegen 132, 553, 560; Dagblad
de Nederl. van 13 Mei 1854.
de Savornin Lohman

[Leonardi, Thomas]
LEONARDI (Thomas), L e n a e r t s , dominicaan, overl. 1 Sept. 1668. In 1596 te
Maastricht geboren, trad hij aldaar in 1616 in de orde. Reeds vroegtijdig openbaarden
zich zijne buitengewone geestesgaven. 22 jaar oud onderwees hij de wijsbegeerte
in het Sint-Thomas' college te Douai; daarna begaf hij zich naar Leuven, waar hij
in 1632 het baccalaureaat, in 1642 het doctoraat verwierf en in 1644 onder de
regenten der theologische faculteit werd opgenomen. In het provinciaal-kapittel te
Leuven, in 1668, werd hij tot provinciaal der nederduitsche provincie gekozen, maar
overleed spoedig.
Hij schreef twee ascetische werkjes: Thesaurus gratiarum ss. Rosarii, met
bijvoegsel, de Confraternitate ss. Nominis Jesu (Bruxellis 1640 en 1663, en Lovanii
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1646); Christus crucifixus sive de perpetua cruce Jesu Christi (Bruxellis 1648; Lovanii
1649).
Verder gaf hij drie apologetisch-theologische werken uit, één tegen Dorschaeus,
luthersch predikant, professor en consistoriaal-raadsheer in Mecklenburg, en twee
tegen Joannes van Hamerstede, calvinistisch predikant te Maastricht.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 279; V. H u n t j e n s , Chronicon
abbreviatum
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conv. Mosaetraj. Ord. Praed. bew. d. G.A. M e i j e r in Publ. Limbourg XLVI (1910)
64.
G.A. Meijer

[Leoninus, Quirinus]
LEONINUS (Quirinus), L e L i o n , geb. te Zaltbommel omstr. 1555, gest. te
Landsberg 14 Febr. 1623. Met degelijke godgeleerde wetenschap vereenigde hij
een veelzijdige ontwikkeling en beschaving, waardoor hij de aandacht trok van
hertog Willem V van Beieren, die hem aan het hof te München riep, en belastte met
de opvoeding der twee toekomstige keurvorsten, Maximiliaan en Ferdinand, en der
prinsen Albert en Philips, welke laatste later bisschop van Regensburg en kardinaal
werd.
Leoninus kweet zich op uitstekende wijze van zijn taak tot groote tevredenheid
zijner vorstelijke meesters. Tot erkenning van zijn diensten werd hij achtereenvolgens
benoemd tot kanunnik, deken en proost aan de kathedraal te Regensburg, pauselijk
protonotarius en palatijnsch graaf, bisschoppelijk en vorstelijk raadsheer. Ook in
deze betrekkingen won hij door zijne voorzichtigheid, rechtschapenheid en deugd
de achting van roomsch en onroomsch. Dikwijls zag men hem in de boetprocessie
van Goeden Vrijdag het kruis door de straten der stad dragen. Hij steunde op
onbekrompen wijze de armen, stichtte 30 Sept. 1600 te Ingolstadt op eigen kosten
een seminarie, waar arme studenten onder leiding der Jezuïeten tot den geestelijken
stand zouden worden voorbereid, en vroeg eindelijk met aandrang in de
Jezuïetenorde te worden opgenomen. Dit werd hem ten slotte toegestaan, en na
al zijn waardigheden te hebben neergelegd, trad hij in 1611 in het novitiaat te
Landsberg, waar hij tot zijn dood verbleef.
Zie: A g r i c o l a - K r o p f , Historia Provinciae Soc. Jesu Germaniae Superioris
P. IV, Dec. VIII. 727-731 (Monachii 1746); B. D u h r , Geschichte der Jesuiten in
den Ländern deutscher Zunge I, (Freiburg i.B. 1907, 299, 741, 745.
van Miert

[Leopold, Johannes Hz.]
LEOPOLD (Johannes) Hz., lector en hoofd van onderwijs aan de Cadettenschool
te Alkmaar, waar hij 22 Juli 1900 overleed. Geb. 17 Febr. 1845 te Buitenpost, in
Friesland, werd hij aan de daar bestaande normaalschool tot onderwijzer opgeleid,
legde zich echter al spoedig meer uitsluitend op taalstudie toe en behaalde, na zijn
eerste examens bij het lager onderwijs te hebben afgelegd, de acten voor het
nederlandsch en duitsch M.O. Achtereenvolgens werd hij benoemd tot leeraar in
die talen aan de H.B.S. te Gorinchem, aan het gymnasium te Leiden en aan de
H.B.S. te Amersfoort; in 1877 tot leeraar aan de Kon. Mil. Acad. te Breda en in 1893
tot lector en hoofd van onderwijs aan de Cadettenschool te Alkmaar.
Hij schreef zeer gewaardeerde studieboeken voor het duitsch, als: Lehrbuch der
Deutschen Sprache (1880; 6de dr. 1908); Zwischengrammatik (1888; 8ste dr. 1908);
Inleiding tot de Zwischengrammatik en het Lehrbuch (17de dr. 1909); Nederl.-Hoogd.
klank- en zinverwante woorden (1882); 4de dr. 1900); Practische oefeningen ter
vertaling (1883; 4de dr. 1909); Honderdvijftigtal Homoniemen (1894; 5de dr. 1909);
Allereerste gronden der Hoogduitsche taal (1890; 7de dr. 1907) en Ernst en luim
(1896; 2de dr. 1907). Bovendien schreef hij eenige opstellen in Taalstudie en enkele
andere tijdschriften.
Zuidema
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[Leopold, Martinus]
LEOPOLD (Martinus), directeur der kweekschool voor onderwijzeressen te Arnhem,
waar hij 4 Juni 1905 overl. Hij was geb. 19 Oct. 1830 te Groningen, uit het huwelijk
van J.H. L e o p o l d en A.M. K i m m , ontving zijn opleiding aldaar
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op de departementale kweekschool voor onderwijzers van B. Brugsma, legde bijtijds
de vereischte examens af, ook voor talen e.a. vakken van 't meer uitgebreid lager
onderwijs, en was van 1854 tot 60 als gouverneur bij de families Quintus en van
Knobelsdorff werkzaam. Van 1861-65 was hij onderwijzer aan de Rijkskweekschool
voor onderwijzers te 's Hertogenbosch, van 1865-70 directeur der R.H.B. te Goes
en van 1870 tot zijn dood directeur van de kweekschool voor onderwijzeressen te
Arnhem. Vooral die laatste betrekking heeft hij met al zijn krachten gediend: het
grootste deel van haren bloei had deze school aan Leopold te danken, zoo werd in
1910 bij de viering van het 50-jarig bestaan dezer inrichting getuigd. Leopold
behoorde tot een familie van smaakvolle letterkundigen, die zoowel op 't gebied van
onderwijs- en opvoedkunde als op dat van taal en letteren veel goeds hebben
gepresteerd. Behalve enkele letterkundige bijdragen en recencies in de Huisvriend,
de Gids en de Tijdspiegel, benevens een afzonderlijk uitgegeven Harzreis; Schetsen,
beelden, herinneringen (1855), alle verschenen onder het pseudoniem L e o , gaf
hij de volgende geschriften uit van paedagogische strekking: De opvoeding in huis
en school (1866; 8ste dr. 1892), een keurige verzameling van weldoordachte
opmerkingen, vreemde en eigene, bewerkt naar K e l l n e r 's Aphorismen;
Natuurgenot; groepen en beelden uit het leven der natuur (1868; 6de dr. 1882) en
de Tolk; Bloemlezing ter vertaling (1874; 5de dr. 1905). Te zamen met zijn broeder
L. L e o p o l d , directeur der rijkskweekschool voor onderwijzers te Groningen, gaf
hij uit: Een sleutel, Rij van oorspronkelijke stukken in proza en poëzie, ter
voorbereiding van de studie onzer letterkunde (1874; 2 dln.; 6de dr. 1907), en Oud
en Nieuw; Letterkundig leesboek, 2 bundels (1890; 5de dr. 1903): een stel keurige
bloemlezingen, waarin nagenoeg alle nederl. letterkundigen van eenige beteekenis
vertegenwoordigd zijn. Verder heeft men nog van hem een Kleine bloemlezing
(1896; 2de dr. 1903) en De nieuwe Aesopus. Groot fabelboek voor jong en oud
(1880-82). Leopold was gehuwd, sedert 1864, met A n n a E l i s a b e t h P l a a t ,
die hem een zestal kinderen schonk.
Zie: Gedenkboek, uitgegeven bij de viering van het 50-jarig bestaan der
Arnhemsche kweekschool in 1910, en J.P. d e K e y s e r , Nederl. Schrijvers uit de
19de eeuw (1874).
Zuidema

[Lepaige, Wilhelmus]
LEPAIGE (Wilhelmus), zoon van H i e r o n y m u s en D y m p h n a L e n a e r t ,
geboren te Westerloo 14 Feb. 1702, overl. te Antwerpen 17 of 18 Oct. 1767. Als
cisterciensermonnik geprofest in de abdij St. Bernard bij Antwerpen 5 Nov. 1724
werd hij priester gewijd 13 Sept. 1728. Gedurende eenige jaren was hij keldermeester
in de abdij, sinds 1737-1749 kapelaan en daarna 23 Mei 1749 pastoor te Oud-Gastel.
Bovendien werd hij in 1754 benoemd tot landdeken van Bergen-op-Zoom. Hij
overleed in het refuge der abdij te Antwerpen.
Zie: K r ü g e r , Kerk. gesch. bisdom Breda III, 21, 389, 392; B. v a n D o n i n c k ,
Obituarium Loci s. Bernardi (Lérins 1901) 136.
Fruytier

[Lettingius, Jacobus]
LETTINGIUS (Jacobus), ook L a i t i n g i u s , geb. te Leiden in of ± 1577, overl. aldaar
30 Juli 1625. Hij studeerde te Leiden in de rechten, verdedigde in Maart 1594 Theses
logicae de Categoria Relationis en 19 Apr. 1595 Theses physicae de Ortu et Interitu,
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tegen vergoeding de eerste proeven
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van prof. Vulcanius' grieksche uitgaven zou lezen. Na den graad van I.U. Licentiatus
te hebben verkregen, werd hij tot buitengew. hoogleeraar in de Instituten te Leiden
benoemd te zamen met Lindershausen. Beiden bekwamen het recht aan de examens
en promoties deel te nemen, maar zouden ten aanzien van het honorarium als één
gelden. Het jaar dezer aanstelling wordt door het Alb. Acad. en door S i e g e n b e e k
op 1609, door B r o n c h o r s t op Juli 1612 gesteld. Waarschijnlijk ontstond deze
onzekerheid hierdoor, dat hij reeds vóór zijne benoeming publieke lessen gaf. De
Resol. Curatt. op 8 Febr. 1609 vermelden, dat hij toen reeds ½ jaar de lessen over
Instituten had waargenomen. Tot rector der triviale school te Leiden benoemd op 7
Febr. 1613, werd hij reeds in Jan. 1624 afgezet wegens slecht gedrag en weinig
zorg voor de belangen der school. Korten tijd later overleed hij. Een Carmen
eucharisticon aan de leidsche regeering is in een bundel Disputaties in het
Senaatsarchief.
Zie: S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogesch. II, T. en B., 93; Diarium E v .
B r o n c h o r s t i i , 124, 129, 130, 188, 192.
van Kuyk

[Leur, Albert de]
LEUR (Albert d e ), geb. te Alkmaar 7 Maart 1854, overl. te Haarlem 17 Sept. 1906,
zoon van D i r k N i c o l a a s d.L. en W i j b r e g t S i n t . 24 Jan. 1871 bij het
instructie-bataillon te Kampen in krijgsdienst getreden, vertrok hij 20 April 1874,
reeds 2 jaren sergeant zijnde, naar Indië, waar hij in dat en het volgende jaar deel
nam aan de krijgsverrichtingen in Atjeh, ook aan de inneming van den kraton. 6
Sept. 1877 overgegaan zijnde als leerling bij de militaire school te Meester Cornelis,
werd hij 28 Juli 1880 2e luitenant. Wegens ziekte bekwam hij 19 Juli 1884 een
tweejarig verlof naar Europa, met behoud van aanspraak op bevordering, als gevolg
waarvan hem 13 Juli 1885 de rang van 1en luitenant verleend werd. 27 Febr. 87 in
Indië teruggekomen en zijn dienst hervat hebbende, werd hij 11 Oct. weder ingedeeld
bij de troepen in Atjeh, waarbij hij, o.a. deel nemende aan de bezetting van
Samalanga, bleef, tot hij 26 Juni 1889 tot plaatselijk adjudant te Batavia benoemd
werd, gevolgd 27 Januari 1894 door overplaatsing als zoodanig naar Semarang en
30 April door zijne bevordering tot kapitein. Te Batavia had hij malaria opgedaan,
welke verergerde tot verlamming. Deswege werd hem 14 Januari 1895 een tweejarig
verlof naar Europa verleend, 14 April 1897 met 6 maanden verlengd; maar niet
herstellende kreeg hij tegen 1 Dec. van dat jaar eervol ontslag, met een pensioen
van ƒ 2250 's jaars. Bij kon. besluit van 12 Januari 1890 was hij benoemd tot ridder
4e kl. der Militaire Willemsorde, ter zake zijner verrichtingen bij verschillende
ontmoetingen met den vijand in Atjeh in het eerste halfjaar van 1889. Inzonderheid
roemt men zijne terugvoering naar eene benting van eene door een overmacht
besprongen en vele gewonden bekomen hebbende patrouille.
Na zijn overlijden gaven het Zondagsblad der Opr. Haarl. Courant en de
Wereldkroniek portretjes van hem, waarvan het eerste hem voorstelde in de dagen
toen hij gedecoreerd werd.
Bruinvis

[Leversteyn, Adriaen Dircksz.]
LEVERSTEYN (Adriaen Dircksz.), zoon van den volgende, is waarschijnlijk in het
laatst der 16de eeuw geb. te Delfshaven, overl. aldaar vóór 1 Maart 1631, zooals
uit den verkoop van zijn huizen blijkt. In Mei 1616 was hij kapitein op het schip ‘De
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blinde Fortuyn’, een der vijf schepen toebehoorende aan de zoogenaamde Kleine
Noordsche Compagnie en bestemd voor de walvischvangst bij het Jan Mayeneiland.
Hij behoorde tot de
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firmanten of consorten dezer kleine Compagnie, doch ook op ander gebied werd
zijn naam bekend. In 1618, 1624 en 1625 werden ontdekkingsreizen ondernomen
in het noorden, waarin hij een werkzaam aandeel nam. Het schip ‘De Hasenwind’,
door hem en Cornelis Jansz. Musch onder kapitein Aert Adriaensz. Havelaer
uitgezonden, ontdekte in 1618 land tusschen Groenland en IJsland en de reeders
verzochten daarop terstond een acte dezer ontdekking aan de Staten-Generaal,
die bij ‘generael octroij’ van 27 Maart 1614 aan de ontdekkers van nieuwe passages,
landen enz. het recht verleend hadden om met uitsluiting van anderen gedurende
4 reizen de voordeelen van de nieuwe ontdekking te genieten. Deze acte werd hun
30 Aug. 1618 verleend. In 1624 rustte Leversteyn met twee anderen een schip uit
om een doorgang in het noorden te zoeken, ten westen van straat Davis. De
schipper, Marten Arendsz van den Briel, meende werkelijk een nieuwen doorgang
gevonden te hebben, doch waarschijnlijk is dit de Cumberlandsbaai geweest in
straat Davis. Ook is er sprake van een nieuw ontdekte rivier, waarschijnlijk de
o

Baalsrivier op 64 N.B., die zich bevindt op Danckers' kaart van Amerika, evenals
in de buurt hiervan ‘Delfshaven’ en ‘Delfspunt’ op deze kaart voorkomen. De
ontdekking werd hem betwist door een brielsch koopman, die eveneens deze straat
had doen bezeilen en mijnen in Groenland beweerde ontdekt te hebben. Geen van
beide partijen kon toen echter genoeg bewijzen aanbrengen om octrooi te verkrijgen.
In 1625 werden door Leversteyn c.s. drie schepen uitgerust, die in straat Davis nog
eenig onbekend land ontdekten. Van een octrooi of overeenkomst tusschen partijen
hooren wij verder niets, doch uit een transport van 4 April 1628, voor den notaris
Nic. Vogel te Rotterdam verleden, kunnen wij opmaken, dat Leversteyn voor ¼ recht
had verkregen op het privilege, om met uitsluiting van anderen daar te handelen en
eveneens het recht op daar gevonden mijnaarde of mineralen. Uit dit stuk blijkt
bovendien, dat hij zelf de reis daarheen heeft meegemaakt en mineralen meebracht.
Heel veel pleizier heeft hij van zijn ontdekkingen echter niet gehad. In 1628 was het
grootste gedeelte van zijn aandeel in de kleine Noordsche Compagnie reeds aan
een zijner mede-aandeelhouders verkocht en 4 April van dat jaar was hij
genoodzaakt, wat hem nog restte in deze Compagnie en zijn recht, voortspruitende
uit bovengenoemde ontdekkingen, te verkoopen. Zelfs werd 6 Jan. 1630 een curator
aangesteld over zijn desolaten boedel. Hij was gehuwd met A d r i a e n t g e
P i e t e r s d . van Rotterdam.
Zie: M u l l e r , Gesch. der Noordsche Compagnie (1874) 178, 181, 184, 313, 375,
384, 385, 386; Bijdr. Hist. Gen. XIX (1898) 282, 283, 303, 337, 339, vlg.
Moquette

[Leversteyn, Dirck Adriaensz.]
LEVERSTEYN (Dirck Adriaensz.). De familie Leversteyn te Delfshaven speelt in de
geschiedenis der Noordsche Compagnie een bijzondere rol. In 1592 vinden wij
D i r c k A d r i a e n s z . en L a u r e n s J a n s z . als schoenmakers vermeld; in 1593
kregen dezelfden consent om een traan- of leverhuis te timmeren beneden den
rotterdamschen dijk in het rietveld. In 1601 komt de eerste voor met den toenaam
‘Leversteyn’. Een man van energie wist hij spoedig invloed te verwerven en in 1614
werd hij met N i c a s i u s K y e n door Delft afgevaardigd als bewindhebber van de
jonge Noordsche Compagnie. Beide bewindhebbers hebben van dit ambt misbruik
gemaakt om zichzelf te verrijken, en al heel spoedig werden zij gevaarlijke
concurrenten der Compagnie. De resul-
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taten van een nader onderzoek van het kort geleden ontdekte Jan Mayeneiland
door een schip, uitgezonden door de delftsche kamer, werden door hen verzwegen
en zij maakten ten eigen bate daarvan gebruik, daar zij voor eigen rekening een
uitrusting naar dit eiland deden in het voorjaar van 1615 onder denzelfden kapitein,
die dit nadere onderzoek had ingesteld en die het eiland nu Mauritius noemde naar
prins Maurits. Deze weinig eerlijke handelwijze kwam spoedig aan het licht en beide
ontrouwe bewindhebbers werden door de Staten-Generaal ter verantwoording
geroepen. De kamers Amsterdam en Enkhuizen, door wie het eiland feitelijk het
eerst ontdekt was, hadden echter verzuimd hiervan aangifte te doen en konden de
zaak niet winnen. Dit leidde in 1616 tot het oprichten der Kleine Noordsche
Compagnie, ook wel de Groenlandsche genoemd, een onderneming door Kyen,
Leversteyn en andere kooplieden, van wie laatstgenoemde gedurende het eerste
jaar boekhouder was, op touw gezet. Zij bleven echter ook bewindhebbers der
groote Compagnie. In 1620 werd door beide Compagnieën een overeenkomst
gesloten om gemeenschappelijk in het betwiste gebied te visschen. Een resolutie
der Staten-Generaal dwong in 1622 partijen tot geheele vereeniging. In de plaats
van Dirck Adriaensz. Leversteyn was echter toen reeds zijn zoon Adriaen als
aandeelhouder gekomen, daar de oude Leversteyn zich uit de zaken had
teruggetrokken. Hij stierf in 1631 als ‘contrerolleur van de buytenontfanck’ te Grave.
Rijk schijnen zijn ondernemingen hem niet gemaakt te hebben, want uit een
rotterdamschen transportbrief van 1621 blijkt, hoe hij toen door schuldeischers
geplaagd werd.
Zijn drie zoons Adriaen (zie hiervoor), A b r a h a m en J a c o b volgden huns
vaders voetsporen. De tweede trad in 1618 als bevelhebber der walvischvaarders
op Spitsbergen tegen de Engel schen op en Jacob blijkt volgens attestatie van 24
Oct. 1625, verleden voor den rotterdamschen notaris J. van Aller, toen ter
walvischvangst te zijn gevaren naar Mauritius en Spitsbergen. Van de familie
vernemen wij verder niet veel meer. De drie gebroeders woonden allen te Delfshaven
aan de Voorhaven w.z.; D i r c k A d r i a e n s z . L e v e r s t e y n Jun., de kleinzoon,
dien wij in 1644 aantreffen, heeft het al niet verder gebracht dan kuiper en diens
broeder P e t e r ging in 1639 als opperzeilmaker naar O.-I.
Zie: M u l l e r , Gesch. der Noordsche Compagnie (1874) 78, 311 vlg. 374, 391,
423; Bijdr. Hist. Gen. XIX (1898) 282 vlg., 337 vlg., 362; XXX (1909) 339.
Moquette

[Leijser, Alexander Benedictus]
LEIJSER (Alexander Benedictus), geb. te Huissen 21 Mrt. 1833, overl. 30 Nov.
1898 te Zeddam. Hij werd priester gewijd 10 Aug. 1864, was achtereenvolgens
kapelaan te Dieren, Vianen, Eijbergen, Oud-Zevenaar, Kampen en Didam. In 1877
werd hij pastoor te Veenhuizen, in 1884 te Zeddam.
Zijn meest op den voorgrond tredende karaktertrek was zijn doorzettingsvermogen,
waarvan de bouw der nieuwe kerk onder moeilijke omstandigheden, een bewijs is.
Hij schreef: Het gemengde huwelijk, voor 't volk bewerkt (Zwolle 1873); Bijbel,
overlevering en gezag, aan Kath. en Protestantsch adres (Utrecht 1876);
Catechetisch onderrichting voor kerk- school- en huisgebruik ('s Bosch 1877, 3de
dr. Leiden); Meiroosje. De moand van Maria voor kinderen ('s Bosch 1879); De
geloofsbelijdenis. Catechetisch handboek ten dienste der Kath. jeugd ('s Bosch
1880); De groote catechismus verklaard en toegelicht ('s Bosch 1886;
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1902); Vermaningen in den bichtstoel en op den predikstoel (Roerm. 1893).
Zie: Arch. Aartsb. Utr. XXXVII, 69; De Katholiek CXI, 90.
van der Heijden

[Lichtenbergh, Philip Julius van]
LICHTENBERGH (Philip Julius v a n ), ged. te Heusden 26 April 1637, overl. in April
1678, zoon van M i c h i e l v.L., luitenant onder graaf Willem van Nassau te Heusden,
later luitenant-kolonel en commandant van Hulst. Hij studeerde in de rechten o.a.
te Utrecht (1653 ingeschr.), Leiden (1654 ingeschr.) en behaalde den graad van
licentiaat. In den krijgsdienst getreden, werd hij, opgeklommen tot kapitein, in 1666
benoemd tot bevelhebber der krijgslieden, die onder oppercommando van Abraham
Crijnssen (I kol. 656) naar Suriname voeren en deze bezitting op de Engelschen
veroverden.
Door Zeeuwen veroverd, werd Suriname bij het tractaat van Breda onder
heerschappij van Zeeland gesteld. Maar hierover ontstonden verwikkelingen tusschen
de Staten-generaal, die de onderneming bekostigd hadden, en die van Zeeland.
Ten slotte stelden de Staten van dit gewest 6 Febr. 1668 een gouverneur aan in
den persoon van v.L. Na wrijving over den eed van den titularis vertrok deze 4 Dec.
1668 naar zijne bestemming, waar hij in Febr. 1669 aankwam en 16 Febr. den
vereischten eed aflegde. Den Joden in de koloniën werd op hun verzoek door den
gouverneur volle bevestiging hunner privilegies gegund. Maar de ontevredenheid
der verdere bevolking, die het britsch bewind terugwenschten, schijnt v.L. zorg te
hebben gebaard, terwijl hij de woelingen der Indianen, die de bevolking teisterden,
niet vermocht te onderdrukken.
Door ziekte gedwongen, keerde v.L. in 1671 voorgoed naar het vaderland terug.
In 1672 vinden wij hem als kapitein der infanterie in garnizoen te Sluis en in Mei
van dat jaar werd hij aangesteld tot commandant van Willemstad, in welke
hoedanigheid hij deel nam aan een mislukten aanval op Woerden (Oct. 1673), waar
hij gekwetst werd. Opgeklommen tot den rang van luitenant-kolonel, streed hij in
1674 bij Seneffe, waar hij 11 Aug. gewond werd.
In 1672 was hij te Rotterdam gehuwd met A n n a I J m a n s , uit welk huwelijk
eene dochter.
Zie: W o l b e r s , Geschiedenis van Suriname; v. S y p e s t e i n , Beschrijving van
Suriname 11 v.v. bijl. IV; N a g t g l a s , Zelandia Illustrata II, 773; Essai Historique
sur la colonie de Surinam, bijlage V; T h o m s o n , Overzicht der geschiedenis van
Suriname; G o n n e t , Briefwisseling tusschen gebroeders v a n d e r G o e s ,
425-538; v. S y p e s t e i n e n d e B o r d e s , Verdediging van Nederland in 1672,
II, 127; B o s s c h a , Nederland's heldendaden te land; Het geslacht v.L. in Mndbl.
Ned. Leeuw 1899, 193 v.v.
Gewin

[Liefhebber, Jasper]
LIEFHEBBER (Jasper), geb. te Rotterdam na 1591, overl. aldaar 28 Mei 1641, was
een zoon van kapitein A d r i a e n B r e c h t s z . ‘geseyt Lieffhebber’ van Reimerswaal
(elders van Armoyen - Arnemuiden) en diens tweede vrouw, G a l e y n t g e n
G i l l i s d . uit Biervliet. waarmede hij 20 Juli 1591 gehuwd was. De vader is 10 Oct.
1603 voor Duinkerken gesneuveld en begraven in de Groote kerk te Rotterdam. De
zoon heeft als kapitein in 1622 een werkzaam aandeel gehad in de roemrijke
overwinning bij Gibraltar behaald op de Spanjaarden. In 1627 leverde hij gelukkig
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vice-admiraal van Holland en Westfriesland benoemd. Het veelhoofdig bestuur der

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

816
verschillende admiraliteiten en de weinige orde en tucht, die er heerschten op de
schepen der admiraliteit op de Maas onder bevel van den admiraal van Dorp, gaven
aanleiding tot allerlei klachten der visschers, die hun bedrijf bedreigd zagen, vooral
door de duinkerker zeeroovers. Na 1628 schijnt Liefhebber zich voornamelijk bepaald
te hebben tot kruisen in het Kanaal en langs de vlaamsche kusten en het verwijt
van te groote zorgeloosheid te dien opzichte schijnt hem niet geheel onthouden te
kunnen worden. Toch hooren wij nog van enkele krijgsverrichtingen o.a. in 1628,
1629, 1631 en 1634, toen hij schepen op de Duinkerkers veroverde. Een
reorganisatie in het zeewezen deden admiraal en vice-admiraal in 1635 besluiten
hun ontslag te vragen. De laatste bleef te Rotterdam wonen, waar hij in 1641
benoemd werd tot schepen. Kort daarop, n.l. 28 Mei van datzelfde jaar, stierf hij
echter reeds en werd begraven in de Prinsenkerk. Hij was gehuwd met
Hendrickge Cornelisd.
Zijn broeder A n t h o n i s of T e u n i s L i e v e n was eveneens kapitein in 's lands
dienst en geh. met P l e u n t j e J a n s , een dochter van kapitein J a n J a n s z .
van der Linden.
Zijn vrouw wordt in Aug. 1636 weduwe genoemd.
Zie: d e J o n g e Ned. zeew. I, 235, 267, 268; Kronijk Hist. Gen. V, 255; 37, 38;
XXIII, 86, 103, 104, 111, 122, 128, 279; XXIX, 22, 30, 33; Rott. Historiebl. II: 1, bl.
o

v

607; Bronnen Gesch. Rott. I; Arch. Weeskamer te Rott. (1907) n . 318; fol. CI ;
B l o k , Gesch. Ned. Volk IV, 338; v a n W i j n vervolg op W a g e n a a r XI, 42 en
84; Res. St. Holl. en Westfr. 1635, 22 en 23 Oct.; Rott. Jaarb. X, 23.
Moquette

[Liens, Cornelis]
LIENS (Cornelis), geb. te St. Maartensdijk in 1580, gest. aldaar Mrt. 1636, zoon van
Johan (1) en Philippine Werckendet. L. studeerde in de geneeskunde en
ondertrouwde 29 Aug. 1604 te Zierikzee als med. doct.aldaar, wonende te Tholen,
met jkvr. L e o n o r a d e W a l e (v a n W a l e n of W a l h a i n ) uit Zierikzee, waar
hij 5 April 1607 stadsdokter werd. Met zijn ambtgenoot Cromstrij aldaar (een Mr.
C o r n e l i s M a e r t e n s e C r o m s t r i ë n , doct. in de medicijnen stierf er 26 Febr.
1629) betrokken wordende in den twist tusschen de middelburgsche medici Frank
en Herls met de Lansbergen over de toediening van muskus aan een kraamvrouw,
schreef L. tot bijstand der laatsten eene Concertatio amica epistolica cum adversariis
D. Philippi Lansbergii (Zzee 1614) en een Mittelburgensium medicorum responsi
postliminii et epistolae apologeticae ex superabundanti cautela, refutatio pro D.Ph.
Lansbergio (Zzee 1614). Na als stadsdokter te Zzee (waar hij nog 26 Febr. 1618
poorter werd) te zijn afgetreden, werd L. evenals vroeger zijn vader, drost van St.
Maartensdijk en baljuw van Scherpenisse. Door Joh. van Heyst en Adr. Symonsz.
als predikanten te St. Maartensdijk te doen optreden lag hij van 1621 tot 27 overhoop
met de classis van Tholen. N a g t g l a s geeft in zijn Levensberichten II (Midd. 1890)
76-7 eenige voorbeelden van L.'s geldelijke zorgen. Hij vervaardigde ook gedichten,
waarvan het voornaamste Het eerste en tweede deel van de kleine wereld,
vervattende de verborgen oorsaack der Minne, volgens L.'s weduwe samengesteld
‘in sijn lanck penible lijden en sieckbedde’, duister van vorm, eerst in 1654 te
Amsterdam het licht zag. L. liet o.a. een zoon na, drost te St. Maartensdijk, J o a n
L i e n s , med. doct. te Tholen, (misschien de J.L. die 11 Febr. 1658 te Leiden als
med. stud. is ingeschr.), en een dochter M a r i a L.; mede wordt genoemd een
dochter E l i s a b e t h L. geh. met J a c o b S m u l d e r s , med. doct.
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te St. Maartensdijk. Zijn portret met zinspreuk ‘Sinvaerdigh en oprecht’ is beschreven
in de Zelandia ill. I (Midd. 1879) 431.
Zie voorts: A.A. F o k k e r , Ph. van Lansbergen in Archief Zeeuwsch genootschap
2

I: 5 (1862) 66, 68; d e J o n g e v a n E l l e m e e t , Museum Catsianum (1887)
111; Algemeen Nederl. Familieblad IX (1892) 205, 7, 8, en de genealogie van het
geslacht in Navorscher XLIV (1894) en XLV (1895).
de Waard

[Liens, Hendrik]
LIENS (Hendrik), geb. te Tholen, gest. 24 Juni 1639, zoon van Johan (1) en broeder
van Cornelis en Joachim, werd dijkgraaf en burgemeester te St. Maartensdijk en
bewindhebber der W.-I. Compagnie; hij huwde A b i g a ë l C o u w e n b u r g ,
vermoedelijk een dochter van P i e t e r C., die in 1623 schout te St. Maartensdijk
was. Kinderen van hem waren I m a n , in 1686 burgemeester van Tholen, gehuwd
met M a r i a K o v e n , D i n a , geh. met een thoolschen predikant W i n a n d
C a s i u s en M a r i a .
Zie bronnen als boven.
de Waard

[Liens, Joachim]
LIENS (Joachim), geb. te Tholen, gest. aldaar 18 Mrt. 1625, zoon van den volg.,
broeder van Cornelis en Hendrik hiervoor, werd regent van Tholen en lid der
Staten-Generaal; met van der Dussen en van Goch werd hij in 1618 als
buitengewoon gezant naar Engeland gezonden ter wegneming van de geschillen
in Oost-Indië en Groenland en die der haringvisscherij, bij welke gelegenheid hij 20
Juli 1619 door koning Jacobus tot ridder is geslagen. Hij was meermalen gehuwd,
o.a. met C o r n e l i a V e r m u y d e n , zuster van den in Engeland werkzaam geweest
zijnden ingenieur Cornelis, en (1612 te Bruinisse) met S a r a v a n H e r t s b e e k e ,
wier zuster S u s a n n a geh. was met den zierikzeeschen burgemeester L i e v e n
W e r c k e n d e t , uit welke huwelijken sproten S u s a n n a , geh. met J a c q u e s
D a l l e n s , burgemeester te Tholen en rekenmeester ter generaliteitsrekenkamer,
C o r n e l i s , drost te St. Maartensdijk geh. met M a r i a V e r m u y d e n ,
P h i l i p p i n e , geb. 5 Apr. 1618, geh. met den predikant H e r m a n M e v i u s ,
J o h a n n a , geh. met den predikant D a n i e l v a n M i d d e l h o v e n en J o a c h i m ,
die in staatschen dienst trad, als officier omstr. 1632 te Zwolle in garnizoen kwam
en daar huwde met een dochter van den predikant S c h u t t e of Schuttinus. Op
27-jarigen leeftijd gestorven, liet hij twee dochters na en een zoon J o a c h i m ,
predikant te Wierden en daarop te Vriezenveen gehuwd; met S a r a , dochter van
den deldenschen predikant R u t g e r P u t m a n en J o h a n n a v a n d e n B e r g ,
overleden in 1696 liet deze o.a. na J o a c h i m R u t g e r , advocaat en secretaris
van Almelo, gehuwd met H e n r i c a S c h u i t e m a k e r , dochter van den
almeloschen burgemeester en overleden 3 Sept. 1721. Hij liet na J o a c h i m , geb.
1 Mrt. 1714, evenals zijn broeder H e n d r i k u s , student in de theologie te Groningen,
predikant te IJselmuiden, te Koudekerke (W. bev. 23 Aug. 1752) en te Tholen (Febr.
1761), gehuwd 4 Sept. 1742 met C l a r a N a g e l en gest. te Kruiningen 16 Nov.
1779 en de zooeven genoemde H e n d r i k u s L., geb. 2 Dec. 1715, na zijn studie
te Groningen predikant te Molenaarsgraaf (bev. 13 Mrt. 1742), Koudekerke (W.,
bev. 26 Juli 1744), Kortgene (bev. 15 Apr. 1745) en Veere (27 Mei 1753), waar hij
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25 Oct. 1746 huwde met H e l e n a , dochter van den veerschen burgemeester
C o r n e l i s K e u v e l , bewindhebber der W.-I. compagnie, en overleed 22 Mei
1768.
Zie: C a r l e t o n , Memoires II, 354; III, 119; Zelandia ill. I (Midd. 1879) 483;
Boekzaal 1768,
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II, 193; R e n i e r , Nieuwe naaml. van pred. te Veere (Midd. 1834); Navorscher II
(1852) 285; XLV (1895) 428; verder als boven.
de Waard

[Liens, Johan (1)]
LIENS (Johan) (1), geb. in 1548 of 49, gest. te St. Maartensdijk Febr. 1594, zoon
van P h i l i p s L., rentmeester van St. Maartensdijk en in 1550 secretaris van staat,
en L u c r e t i a v a n B o r s s e l e , werd licentiaat in de rechten, vestigde zich te
Zierikzee, maar werd later mederegent van Tholen en drost van St. Maartensdijk,
welke heerlijkheid hij bestuurde ten behoeve van Philips Willem van Oranje. Hij was
o

o

gehuwd met: 1 . A n n a D a l l e n s en 2 . P h i l i p p i n e W e r c k e n d e t , geb. in
1557, gest. in 1610, dochter van den zierikzeeschen baljuw C o r n e l i s L i e v e n
W. Uit beide huwelijken sproten 16 kinderen o.a. Joachim (kol. 817), Cornelis (kol.
816), wellicht P h i l i p s geb. te St. Maartensdijk omstr. 1590, ingeschr. als stud. litt.
te Leiden 16 Nov. 1605, Johan (2) die volgt, Hendrik (kol. 817) en A d r i a a n ,
secretaris van Oud- en Nieuw Vosmeer, sinds 1631 penningmeester der gilden en
gehuwd met M a r i a V a a s , waaruit J a c o b L., secretaris van Oud- en Nieuw
Vosmeer, gehuwd met C o r n e l i a G o u d w e e r t , tot kinderen hebbende M a r i a
geh. met H e n d r i k R o o s e v e l d en A d r i a n a , geh. met J o h a n B o d e l ,
burgemeester van Tholen, gedeputeerde ter Raad van State en Jacob's broeder
P i e t e r L., baljuw en dijkgraaf van Oud- en Nieuw Vosmeer, gehuwd met M a r i a ,
dochter van Cornelis (kol. 816) en 23 Aug. 1671 met M a r g a r e t h a B e r c k ,
dochter van den dordtschen burgemeester Dirck (I kol. 307); hij stierf in 1678.
Zie: Zelandia ill. II (Midd. 1881) reg.; d e J o n g e v a n E l l e m e e t , Museum
Catsianum ('s Grav. 1887) 51, 52; Nederl. Leeuw VI (1888) 100; N a g t g l a s ,
Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 76, 78; Navorscher XLIV (1894) 507-17;
XLV (1895) 429.
de Waard

[Liens, Johan (2)]
LIENS (Johan) (2), zoon van den voorgaande en broeder van Cornelis (kol. 316)
en Joachim (kol. 817) werd dijkgraaf te St. Maartensdijk en kocht in 1628 de
heerlijkheid Westkerke. Hij was gehuwd met C o r n e l i a v a n S t r i j e n of met
E l i s a b e t h v a n B o r s s e l e , dochter van den goeschen burgemeester Wolfert
en M a r i a v a n L i e r , waaruit C o r n e l i s L., heer van Westkerke, gehuwd met
L u c r e t i a v a n B o r s s e l e . Men heeft van hem een hs. de Spieghel van Gods
barmhartigheid, met vers van zijn neef Jacob Cats.
2

Zie: d e J o n g e v a n E l l e m e e t , Museum Catsianum ('s Grav. 1887) 51, 52
en bovengenoemde bronnen.
de Waard

[Liere, Joost, Josse van (1)]
LIERE (Joost, Josse v a n ) (1), zoon van B a r t h o l o m a e u s v a n L i e r e , geb.
te Antwerpen of te Brussel in 1530, trad omstreeks de zestiger jaren der 16e eeuw
in laatstgenoemde stad als kunstschilder op - landschappen en bijbelsche
onderwerpen van hem werden in ets gebracht door Hondius -, terwijl hij tevens als
ontwerper van patronen voor de tapijtweverij zekere bekendheid bezat. Toch schijnt
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hij niet alleen van zijn kunst te hebben geleefd. Want toen hij in 1573 het land verliet,
nam hij een testimonium van den magistraat van Brussel mee (gedateerd 11 Febr.
1572 stilo Brabantiae), dat hem schoolmeester noemde. Wellicht stond deze
verhuizing in verband met het feit dat hij zich in 't vaderland om zijn geloof niet meer
veilig voelde. Immers, niettegenstaande hij in 't genoemde testimonium nog goed
roomsch werd genoemd, en 24 Juni 1574, bij zijn aanvrage om opname in
Frankenthal in de Paltz, door den raad dier stad
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hem slechts onder voorwaarde dat hij door den kerkeraad aangaande zijn geloof
zou worden onderzocht, verlof werd gegeven om tot de herfstmis (± Sept.) daar te
blijven wonen; hij kan reeds toen toch wel niet anders dan zeer veel neiging tot de
hervorming hebben gehad. Anders was hij zeker niet naar Frankenthal gekomen,
een stad die alleen door gereformeerde nederduitsche ballingen was bezet. En
beslist was hij dan wel reeds Martini 1576 gekozen tot schepen, en er zóó gezien
geweest dat, toen hij 23 Oct. 1578 van Nederland uit ontslag uit die betrekking vroeg,
om zijn langen dienst hem dat niet werd toegestaan. Zijn vrouw, E m e r e n t i a v a n
D u e r e n , was toen nog te Frankenthal, maar schijnt hem toch spoedig gevolgd te
zijn. Na in 1579 haar testament gemaakt te hebben, waarin ze behalve haar kind
Joosken, die volgt, ook de armen van Frankenthal en van Keulen bedacht
(waarschijnlijk heeft het gezin ook in laatstgenoemde stad een poos gewoond, cf.
Werken der Marnixvereeniging S.I.D. III, 73, 99), en in Jan. 1580 gezorgd te hebben
voor den verkoop van het huis, dat het echtpaar bezat, zal ze zich kort daarop wel
naar Zwijndrecht en Melsele bij Antwerpen begeven hebben, waar haar man in 1583
als predikant gestorven is; zij was 1605 getuige bij het huwelijk van haar zoon te
Middelburg. Behalve deze wordt ook nog een dochtertje vermeld: E m e r e n t i a , 2
Mrt. 1578 te Frankenthal gedoopt, maar waarschijnlijk zeer kort daarop gestorven.
Zie: Archief Zeeland VII (1894) 362, 365, 374 v.v.; N a g t g l a s , Levensberichten
van Zeeuwen in voce; Monatschrift des Frankenthaler Altertumsvereins XVI (1908)
o

n . 4, 6; Stadtarchiv Frankenthal Rathsprotocollen sub 24 Juni 1574, 23 Oct. 1578.
van Schelven

[Liere, Joost of Josse van (2)]
LIERE (Joost of Josse v a n ) (2), meer bekend als J u s t u s L i r a e u s of L y r a e u s ,
geb. vermoedelijk te Frankenthal in de Paltz omstr. 1578, gest. te Utrecht Nov. 1646,
zoon van den voorgaande en Emerentia van Dueren, werd 16 Mei 1594 te Leiden
ingeschreven als art. lib. stud., studeerde omstr. 1596 onder Fr. Junius en behoorde
tot de uitgekozen studenten, die Scaliger op zijn studeerkamer ontving. Als opvolger
van Joh. Miggrode werd hij in 1598 derde onderwijzer aan de latijnsche school te
Middelburg, schijnt in 1604 een half jaar buiten betrekking geweest te zijn, wellicht
in verband met de omstandigheid, dat 14 Juni van dat jaar een naamgenoot te
Leiden is ingeschreven als stud. theol., maar was 1 Jan. 1605 weder in dienst met
verhoogd salaris, wordt 1 Mei 1605 zelfs conrector genoemd, en bedankte einde
van dat jaar voor het rectoraat te Woerden. Hij ondertrouwde 21 Mei 1605 (getr. 17
Juni) met C a t h e l i n a C o r n e l i s d r . Er werd echter, na het overlijden van den
rector Grutenus, in Nov. 1607 eene regeling getroffen, waarbij L. wel den taak van
rector, maar Aeg. Bursius het commensaal-houden met den titel van rector
oeconomicus werd toegekend, die L. eerst in 1613 werd toegewezen. In 1620 ontving
hij eene belooning voor het suppleeren der lessen van Ant. Walaeus en doceerde
in 1629 ethica, physica, rhetorica, logica en grieksch, terwijl in het algemeen de
school veel aan hem te danken heeft gehad. Toen in 1630 Ant. Aemilius (I kol. 38)
afstand deed van het rectoraat aan de utrechtsche Hieronymusschool, dong 1 Juni
1630 ook L. naar de vacante plaats en werd benoemd op aanbeveling van Petrus
Cunaeus, Cats, Walaeus, Heinsius, Vossius, Burgersdijk en Festus Hommius
(B u r m a n Traj. eruditum (ib. 1738) 199). Bij sommigen viel hij
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hier echter minder in den gunst, de school kreeg minder leerlingen dan vroeger en
toen Aemilius opnieuw rector wilde worden, bewoog men L. tot afstand, doch verbond
hem als hoogleeraar in de letteren aan de op te richten Illustre School, welke functie
hij 18 Juni 1634 aanvaardde met eene rede de Usu et dignitate studiorum humanitatis
(gedrukt in de Inauguratio ill. gymnasii Trajectini (Traj. 1634)). In gelijke betrekking
ging L. in 1636 over, toen de illustre school in universiteit werd omgezet, waaraan
hij o.a. ook ‘exercitia oratoria’ hield. Hij was bevriend met den hoogleeraar Henr.
Regius, die hem zijn befaamd antwoord over den bloedsomloop aan Jac. Primerosius
voorlas, doch behoorde in Febr. 1642 tot de afgezanten der professoren om den
senaat inzake de cartesiaansche geschillen hunne klachten over te brengen en
Regius aan te manen zich alleen met medische zaken bezig te houden. Senguerdus
hield in 1646 op hem de lijkrede. Een ms. brief van Cunaeus aan L. van 10 Dec.
1633 is onder diens briefverzameling te Leiden (I, 238-39), een van L. aan hem is
afgedrukt in P. C u n a e i et doct. vir. ad eundem Epp. (Lugd. Bat. 1725) 297, zie
ook 165, een van Vossius, dd. 8 Sept. 1646 in diens Epp. I (Aug. Vind. 1692) 500.
Een latijnsch gedicht van L. gaat vooraf in C a t s ' Maechdenplicht (Midd. 1618); d e
l a R u e deelt in Geletterd Zeeland (Midd. 1741) een en ander van hem mede uit
het album van Joh. van de Poele (bibl. Letterk. Leiden).
Zie voorts: E k k e r , de Hieronymusschool te Utrecht I (Utr. 1863) 95-96; L o n c q ,
Hist. schets der Utr. hoogeschool (Utr. 1886) 8; W i j n n e , Resolutien der Vroedschap
van Utrecht (Utr. 1888) 10, 65; V o e g l e r , Gesch. van het middelb. gymnasium II
(Midd. 1894) 362, 86; Oeuvres de D e s c a r t e s III (Paris 1899) 204, 530, 32, 34,
57 en K e s t e l o o , Stadsrekeningen van Middelburg V (ald. 1899) 86, 87; VI (1900)
55, 56.
de Waard

[Lierop, Mathias van]
LIEROP (Mathias v a n ), dominicaan, naar zijn geboorteplaats v a n L i e r o p of
L i e r o p i u s genoemd, geb. in 1540, gest. 20 Maart 1621. Hij ontving het ordekleed
te 's Hertogenbosch in 1559 en volbracht zijne philosophische en theologische
studiën te Leuven. Terwijl hij omstreeks 1585 de geloovigen in de Meierij door zijne
geestelijke bediening te hulp kwam, werd hij te Poppel door staatsche soldaten
opgelicht en naar Geertruidenberg gevoerd. Na zijne invrijheidstelling was hij nog
vele jaren te 's Hertogenb. verdienstelijk werkzaam.
Hij schreef: Destructio Babylonis sive Tractatus de Vitiis; ook Sermones de
Tempore et Sanctis; beide werken zijn niet in druk verschenen, en de handschriften,
die in het klooster te Mechelen bewaard werden, zijn sinds lang verloren geraakt.
Zie: Chronicon conventus Buscoducensis o. Praed. 85.
G.A. Meijer

[Lindanus, Theodorus]
LINDANUS (Theodorus), geb. te Nijmegen, omstreeks 1530, overl. te Breslau 13
Sept. 1580, studeerde te Leuven in de paedagogie ‘het Vercken’ en bezocht
vervolgens het Collegium Germanicum te Rome, waar hij in 1558 het doctoraal
diploma verkreeg. Hij trok daarop naar Ermeland (Oost Pruissen) en ontving in 1560
de priesterwijding te Culm. Ettelijke jaren vertoefde hij te Heilsberg, als een der
‘familiares’ van Stanislaus Hosius, prins-bisschop van Ermeland. In 1565 had
Lindanus Heilsberg met Breslau verwisseld; daar werd hij 26 Sept. v.d.j. tot kanunnik
aan de kathedraal, en niet lang daarna tot rector van het nieuw opgerichte seminarie
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benoemd, tevens gewerd hem een financieele verbetering, toen hij, naast zijn
schamel kanonikaat
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aan de domkerk, een andere prebende aan de naburige kruiskerk verkreeg. Daar
liet hij op zijn kosten de vervallen prebendewoning herbouwen, blijkens een nog
bestaanden steen met opschrift. Ook het door hem bekostigde opmetselen van een
put, bij den domtoren wordt door een opschrift in herinnering gebracht. Na vier jaar
met vrucht volijverig in Breslau werkzaam te zijn geweest, werd hij in 1569 naar
Praag gezonden, om de belangen van het breslauer diocees op den boheemschen
landdag voor te staan, en werd in het volgend jaar tot aartsdiaken benoemd. Ten
jare 1574 zond de nieuw verkozen bisschop Martinus von Gerstmann hem naar
Rome, om bekrachtiging zijner keuze door den Paus te verkrijgen. Hij vervulde zijn
opdracht tot tevredenheid van zijn lastgever, die hem bij zijn terugkeer te Breslau
niet alleen bevestigde in zijn ambt van officiaal, maar hem daarenboven tot zijn
vicaris generaal benoemde, en het vruchtgebruik van het domein Zirkwitz schonk,
terwijl de Paus hem benoemde tot apostolisch protonotarius. In 1580 werd Lindanus
aangewezen als promotor fidei op de diocesaan-synode te Breslau, die vooral ten
doel had de besluiten der trentsche kerkvergadering plechtig te aanvaarden, doch
slechts één dag kon hij zijn ambt vervullen; de pest brak uit en Lindanus werd een
der eerste slachtoffers. Het eenige geschrift van Lindanus, dat in druk bestaat, is
een verslag eener kerkvisitatie betreffende de ingedrongen misbruiken bij volk en
geestelijkheid: Visitatio ecclesiastica pro temporis ratione diocesi Wratislaviensi
accommodata a T h e o d o r o L i n d a n o , 1579, gedrukt in: J u n g n i t z ,
Visitationsberichte der Diözese Breslau I (1902) 11-28; aldaar 59-105 een gedeelte
van het verslag der door hem gehouden kerkvisitatie.
Zie: L. v a n M i e r t , De Nijmegenaar Theodorus Lindanus in Studiën LXX (1908)
404-429.
van Schevichaven

[Lingelbach, David]
LINGELBACH (David), 1641 te Amsterdam geboren; zijn sterfjaar staat niet vast.
Hij was de zoon van D a v i d L. die, afkomstig uit Frankfurt a.M. als herbergier op
de poortersrol te Amsterdam stond ingeschreven en oprichter van de bekende
vermakelijkheid ‘het nieuwe Doolhof op de Roosegracht bij de derde Brugh’, was.
Zijn moeder heette S t e y n t j e L o u r e n s . Zijn aandeel in de vaderlijke erfenis,
bestaande in den halven eigendom van het doolhof, verkocht David jun. in 1671
aan zijn ouderen broeder P h i l i p s (1622-1673), die het doolhof verder voor eigen
rekening exploiteerde. Een andere, eveneens oudere broeder, was de schilder
J o h a n n e s , over wiens kinderen hij in 1604 voogd werd. Hij zelf was waarschijnlijk
chirurgijn en huwde in 1663 met E l i s a b e t h G l a s e r u s . In het grafboek van de
Westerkerk te Amst. leest men, dat op 30 Dec. 1688 begraven is: ‘Davidt Lingelbach
in de Reestraet’. Vermoedelijk, maar met zekerheid kan het niet gezegd, was dit
onze L. Daartegenover staat, dat er een quitantie door hem in 1689 geteekend is,
hoewel deze namens hem kan gepasseerd zijn. Sommigen, o.a. Wagenaar, houden
hem ten onrechte voor den stichter van den doolhof.
Hij is thans nog in de litteratuur bekend door zijne vele tooneelspelen en als een
der oprichters en belangrijkste leden van ‘Nil Volentibus Ardium’, die een werkzaam
aandeel nam in de litteraire bezigheden van dat genootschap en mee front maakte
tegen de schouwburgregenten en hun tooneel-opvattingen. Op een vergadering
van N.V.A. van 29 Nov. 1672 sprak hij ‘over de
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natuur en eygenschap der Heel-komst’ (Zedig en Dicht-lievend onderzoek op Aran
en Titus, Amst. 1718, 30). Van het Naauwkeurig Onderwijs in de Tooneel-Poëzy en
eenige andere deelen der Kunst, waarvan de bewerking over verschillende leden
van N.V.A. verdeeld was, schreef hij het 13de hoofdstuk ‘Van de Eenvoudige en
Ingewikkelde Geschiedenisse’. Hij was het, die na de verschijning van J. B l a s i u s '
Het huwlijk van Oroondate en Statira (1670), een nieuwe en volgens N.V.A. veel
betere vertaling van dit, aan M a g n o n , Le Mariage d'Oroondate et de Statira
ontleend tooneelspel gaf. Er verschenen meerdere drukken van, in 1670, 1677,
1678, 1715 en 1736. Tevens gaf N.V.A. een Dichtkunstigh Onderzoek en Oordeel
over het treurspel van Orondates en Statira uit, waarbij Blasius er tegenover
Lingelbach niet gunstig afkwam. Bekend is het, dat de strijd, in scherpe critieken en
met pamfletten gevoerd, omstreeks 1672 schijnt bijgelegd te zijn. In dat jaar werd
ook de schouwburg gesloten. Na de heropening in 1678 kreeg N.V.A. het
schouwburgbestuur vrijwel in handen en kwamen ook L.'s stukken op het repertoire.
Weldra begonnen er echter moeilijkheden te rijzen tusschen de regenten van de
godshuizen en die van den schouwburg; mede hiervan het gevolg was, dat de
schouwburg door de eersten voortaan zou verpacht worden. Zoo zouden van
1687-1690 Jan Koenerding en David L. huurders zijn. Deze twee pachters leden
evenwel al spoedig zóóveel schade, dat de burgemeesters hen op hun request in
1689 van de huur ontsloegen en schadevergoeding toekenden; de quitantie daarvoor
is van 14 Mei 1689. Een andere onderneming was door L. reeds vroeger in 1686,
op touw gezet; alleen of in verbinding met anderen liet hij n.l. opera's te Buiksloot
vertoonen, o.a. het door hem zelf vervaardigde De Liefde van Amintas en Amarillis,
muzykstuk (Amst. 1686; and. dr.: z.j., 1699? en 1729?). Diende zijn andere ‘muzyk
spel’ Het Boeren Huwelyk Sluiten (1694(?); 1774) misschien ook voor dit doel?
Waarschijnlijk was te Amsterdam deze concurrentie voor de godshuizen verboden;
nog in Sept. 1687 schijnen er te Buiksloot opera's vertoond te zijn.
Thans volgen nog de overige zijner tooneelspelen: Apollonius, Koningh van Tyrus
(Amst. 1662); De Liefde van Diana en Endimion, treurspel met konst- en vlieghwerken
(Amst. 1669; and. dr. 1662? 1663, 1669? 1699?), naar G i l b e r t , Les amours de
Diane et d'Endimion; De spookende Minnaer (Amst. 1679; and. dr. 1664?, 1679,
1708, 1729); De ontdekte Schijndeugd (Amst. 1687; and. dr. 1687, 1690, 1734);
Cleomenes (Amst. 1687; and. dr. 1729), dat hij misschien met J. K o e n e r d i n g
schreef en dat nog tot in de 18e eeuw vertoond werd; Sardanapalus (Amst. 1699;
and. dr. 1737) en een kluchtspel in viervoetige jamben, De bekeerde Alchimist of
Bedroogen Bedrieger (Amst. 1680; and. dr. 1714). Zijn stukken vertoonen natuurlijk
al de deugden en ondeugden van de richting, die N.V.A. volgde en overheerschend
gemaakt heeft in onze letterkunde gedurende het laatst der 17e eeuw.
Zie: Oud- Holland I (1883) 128, 129; C.N. W i j b r a n d s , Het Amsterdamsch
Tooneel (1873) 149, 219; J.A. W o r p , Geschiedenis van het drama en het tooneel
in Ned. (1904-1908) passim; J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der Nederl.
Letterkunde III (1910) 18-102.
Ruys

[Lingen, Burchardus]
LINGEN (Burchardus), geb. te Zwolle 29 Dec. 1661, Jezuiet geworden te Trier 20
Mei 1680, gest. te Keulen 20 Febr. 1713. Uit rijk bemiddelde ouders geboren
studeerde hij in de philosophie te
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Keulen, werd als primarius universitatis uitgeroepen en verwierf het doctoraat in de
vrije kunsten. Zijn bevordering tot licentiaat in de theologie werd door B a l t h . A l f f
in latijnsche verzen bezongen (in R e i f f e n b e r g 's Patrum S.J. ad Rhenum
Inferiorem poemata II, 75-83, 89-106). Na de geheele theologie in het
Driekronencollege aldaar verdedigd en nog tweemaal de aristotelische wijsbegeerte
verklaard te hebben werd hij tot doctor in de theolo ie bevorderd. Hij onderwees
daarna gedurende 14 jaren de godgeleerdheid te Trier en te Keulen.
Hij schreef: Medulla tripartitae Philosophiae 3 vol. (Coloniae 1699), dat nog
tweemaal (1705 en 1718) te Keulen herdrukt werd onder den titel: Cursus
philosophicus. Een cursus der theologie liet hij bij zijn dood onvoltooid in handschrift
achter.
Zie: J. H a r t z h e i m , Bibliotheca Coloniensis 42; C. S o m m e r v o g e l , Biblioth.
d.l. Comp. de Jésus IV, 1844.
van Miert

[Lingmont, Lambert Albert]
LINGMONT (Lambert Albert), reeds in 1677 organist van de Sint Stevenskerk te
Nijmegen en P a u l v a n H e n s b e r g e n , muzikanten requestreerden 21 Febr.
1694 aan het stedelijk bestuur van Nijmegen om te beletten, dat vreemde muzikanten
zich binnen die stad vestigden, daar zij schade leden van vreemde en roomsche
lieden.
Zie: Kron. v.h. Hist. Gen. III, 134; v a n S c h e v i c h a v e n , De St. Stephenskerk
te Nijmegen 113; Tijdschr. Muziekgesch. VII (1904) 152.
Enschedé

[Lint, Esaias Arentsz. de]
LINT (Esaias Arentsz. d e ), was een zoon van A n n e k e J a n s , die in 1538 om
haar kettersche gevoelens te Rotterdam verdronken werd. Haar zoontje werd toen
als kind aangenomen door een bakker, L e n e r t J a n s z ., later eigenaar van de
brouwerij ‘De drie ringen’, terwijl de pleegzoon eigenaar is geweest van de brouwerij
‘De lindeboom’ aan de Kipstraat, later ‘Het roode ancker’ genaamd. Van 1586-1602
was de laatste ontvanger der gemeenlandsmiddelen voor Rotterdam en Schieland;
in 1572 werd hij secretaris in zijn woonplaats, van 1575-1602 was hij vroedschapslid,
burgemeester in 1580, 81, 89 en 90 en gedeputeerde ter dagvaart in 1590. Na 1602
komt zijn naam niet meer voor; de datum van zijn dood is evenwel onbekend. Wij
weten alleen, dat zijn voorspoed hem toen verlaten had, want in Nov. 1602 werden
op last van de Staten van Holland en Westfriesland zijn goederen gerechtelijk
verkocht. In tweede huwelijk was hij 29 Maart 1586 te Rotterdam gehuwd met
A r i a e n t g e n J a n s d ., wed. van P i e t e r J a n s z . van Schiedam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Jrb. VIII, 96.
Moquette

[Lint, Pieter Esaiasz. de]
LINT (Pieter Esaiasz. d e ), was een zoon van den vorige uit diens eerste huwelijk.
Wij treffen hem 13 Sept. 1598 aan als kapitein op het jacht ‘De Eendracht’, dat met
‘De Prins Maurits’, waarop Olivier van Noort zich bevond, uit het Goereesche Gat
uitvoer, terwijl de twee andere schepen uit Amsterdam zich daar bij hen voegden.
Op het Prinseneiland met 3 andere personen aan land gegaan en door de
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Portugeezen overvallen, ontsnapte slechts de Lint aan den dood. Toen de
vice-admiraal Jacques Claesz. Ulpendam wegens insubordinatie achtergelaten
werd op de kust in de straat van Magellaan, zag de Lint zich 24 Jan. 1600 tot diens
opvolger benoemd op het schip Frederik Hendrik. Niet lang daarna geraakte hij uit
den koers en zijn schip heeft toen de reis alleen voortgezet door den Stillen Oceaan.
Voor Ternate aangekomen verkocht de bemanning het waarschijnlijk niet meer
zeewaardige schip aan den
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sultan voor een partij kruidnagelen. Een gedeelte van het zeevolk is later met den
kapitein naar Bantam overgestoken, waar Heemskerk hem in 1602 aantrof en naar
het vaderland terugbracht. Verder is ons van de Lint niets bekend, doch waarschijnlijk
is hij voór 1618 overleden.
Zijn broeder M i c h i e l bekleedde van 1632 tot 1645 allerlei stedelijke ambten te
Rotterdam.
Zie: Beschrijvinghe van de voyagie door Olivier van Noort (1602) 4, 9, 12, 16, 19,
28, 31; d e J o n g e , Opk. Ned. Gez. II, 482, 534; Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Lintz, Adam]
LINTZ (Adam), bekend rekenmeester uit de 2de helft der 17de eeuw, wiens
rekenboeken tot in het midden der 19de gebruikt en bij herhaling herdrukt werden.
Men heeft o.a. van hem: Koopmansrekeningen of Cijferboek (1717, 4 dln.) en De
Koopmansrekeningen volgens de Gronden der Rekenkonst, met uytgewerkte somme
vermeerdert en uytgegeven, onder het opzigt van den grooten rekenaar den heere
J o a n v a n B e n t h e m , in welke een oefenaar zo ver kan komen dat, wanneer
hy maar eenig lust in de rekenkonst heeft, hij zonder behulp van Meester het kan
leeren en de Ouders aan haare kinderen (1747, 2 dln.). Latere drukken van deze
Koopmansrekeningen, nagezien en veranderd door P. J o n g l a s (1813) en H.G.
W i t l a g e (1831 en 1847), vermelden op den titel A d a m v a n L i n t z . En onder
dezen laatsten naam heeft men ook een Zeedelijk Rijmwerk (1699). Een
naamgenoot, J a c . v a n L i n t z , schreef: Het Italiaans of koopmansboekhouden
door vragen, en antwoorden enz. (1717, 2e druk 1723); Italiaans- of
koopmansboekhouden vervat in drie Memorialen (2e dr. 1724) en Arithmetica in 4
dln. (Amst. z.j.).
De Catal. Paedag. Bibl. van het N.O.G. te Amst. (1891) 157 en 202, benevens
het Supplement (1899) 127 en 128 vermelden boeken en hss. van Adam v.L.
Zuidema

[Lioren, Pieter Jansz.]
LIOREN (Pieter Jansz.), zoon van Jan Willems, (I kol. 1578), geb. ± 1560, overl.
na 1618, ook wel genaamd P.J. V a a l , naar de stemmige kleur van zijn gewaad.
Hij behoorde tot de Jonge Vriezen (een fractie der Doopsgezinden). In zijn
geboortestad Hoorn was hij vijfmaal tusschen 1597 en 1611 schepen, in 1612-13
lid der admiraliteit en van 1614 tot 1616 burgemeester. Bij den staatsgreep van
prins Maurits, waarbij 2 Oct. 1618 de hoornsche overheid ontslagen werd, verloor
hij, als doopsgezinde, voor altijd zijn waardigheden. Zeer opmerkelijk is, dat hij,
hoewel doopsgezind, nog in de admiraliteit zitting heeft gehad. Als burgemeester
handhaafde hij de gewetensvrijheid in de remonstrantsche twisten, zoodat hij zeer
gehaat was bij de contra-remonstranten. In 1595 vond hij het model uit voor een
nieuw soort schepen, de hoornsche gaings of fluitschepen. Naar het model van de
arke Noachs ontwierp hij een model van 1/6 der lengte breed en 1/10 der lengte
diep (nl. 120 bij 20 en 12 voet). Binnen acht jaar waren reeds 80 fluitschepen in de
vaart.
Vgl.: J.G. d e H o o p S c h e f f e r , Het geslacht Sleutel in Doopsg. Bijdr. 1867,
65-70.
Vos
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[Lipkens, Antoine]
LIPKENS (Antoine), geb. te Maastricht in 1782, overl. te Warmond 15 Dec. 1847,
was de zoon van een lakenhandelaar. In zijne geboorteplaats was een athenaeum,
waar hij goed onderwijs ontving, en waar hij voor dat aan de école polytechnique
te Parijs werd voorbereid. Hij had door een misverstand het gevorderde examen,
dat te Gent gehouden werd, niet kunnen doen en werd daardoor buitengewoon
leerling; het kostte hem veel moeite, hiertoe van
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de autoriteiten vergunning te bekomen. Hierdoor kon hij ook niet de door hem
gewenschte carrière van ingenieur of officier volgen. Maar hij werd reeds in 1802
naar Montbrison gezonden als leeraar aan eene inrichting, bestemd tot het vormen
van landmeters met het oog op de toepassing van het kadaster, tot de invoering
van welke bij uitstek nuttige instelling de minister van financiën M.M.C. Gaudin, de
latere hertog van Gaëta, den eersten consul had weten te bewegen, en die op het
voorbeeld van Frankrijk later door alle beschaafde staten is ingevoerd.
In het volgende jaar werd hij ingenieur-hoofdlandmeter van het departement der
Loire. In den tijd van het keizerrijk werd hij verplaatst naar Bourges en vervolgens
naar Foix. In laatstgenoemd stadje werd hij bij het binnendringen der vereenigde
engelsch-spaansche legers door generaal Lafitte in dienst gesteld als hulpofficier
der genie, en bewees hij als zoodanig schitterende diensten, door op de steile rots,
die Foix beheerscht, de noodige kanonnen te doen hijschen en haar in behoorlijken
staat van verdediging te brengen.
Bij de herwinning onzer onafhankelijkheid werd Lipkens hoofd van de brigade,
die de grens tusschen de Nederlanden en Frankrijk had uit te bakenen, en vervolgens
ingenieur-verificateur van het kadaster te Luxemburg. De wijze, waarop hij jonge
lieden in korten tijd van de landmeetkunde op de hoogte wist te brengen, vestigde
op hem de aandacht van curatoren van het athenaeum te Luxemburg, en hij werd,
hoewel protestant, aan deze roomsch-katholieke inrichting leeraar in de natuurkunde.
Hij vond te Luxemburg het spiegelkruis uit, dat een zeer gemakkelijk instrument
is om zich in eene lijn tusschen twee punten te plaatsen, om zich in een punt, van
waar uit twee andere punten onder eenige bepaalde hoeken gezien worden, te
plaatsen, en om loodlijnen uit te zetten. Het is, daar het geen vaste opstelling noodig
heeft, en in den zak medegenomen kan worden, veel gemakkelijker dan de veel
gebruikte équerre.
Toen in 1826 de werkzaamheden tot het tot stand brengen van het kadaster in
de provincie Luxemburg ongeveer gereed waren, werd hij bij Koninklijk Besluit van
8 Dec. van dat jaar benoemd tot hoofdingenieur van het kadaster voor het geheele
koninkrijk, terwijl hij tevens aan het ministerie van binnenlandsche zaken te Brussel
verbonden werd als raad-adviseur voor de octrooien. Hier was hij bijzonder op zijne
plaats; hij verkreeg langzamerhand eene groote geschiktheid in het beoordeelen
van uitvindingen, in het nagaan, of met een uitvindingsoctrooi niet een ander
benadeeld werd. Hij werd in het goed waarnemen dezer betrekking ondersteund
door zijne uitgebreide kennis der werktuigkunde en door zijn zeldzaam groot
geheugen.
Toen in 1830 eene tentoonstelling te Brussel georganiseerd zoude worden, werd
Lipkens lid der jury, die hem tot haren algemeenen rapporteur benoemde; door den
opstand had deze tentoonstelling evenwel geen voortgang. Om dezelfde reden
kwam het niet tot de uitvoering van een ontwerp, dat hij den koning had aangeboden,
tot oprichting van eene school van kunsten en wetenschappen (‘Arts et métiers’),
van welke hij tot directeur benoemd was.
In Oct. 1830 week hij, die zeer aan het koninklijk huis gehecht was, naar de
noordelijke Nederlanden, en zette zich neder te 's Gravenhage, waar het bureau
der octrooien gevestigd werd. Het is aan dit bureau en gedeeltelijk aan Lipkens zelf,
dat de Technische Hoogeschool hare op technisch
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gebied uit de eerste helft der 19e eeuw zeer uitgebreide bibliotheek te danken heeft.
Tijdens den Tiendaagschen Veldtocht werd in zeer korten tijd onder zijne orders
een telegraaf tusschen 's Gravenhage, 's Hertogenbosch en Breda ingericht.
Intusschen was zijne betrekking van raadadviseur bij het ministerie van financiën
(hij had in de noordelijke Nederlanden geene bemoeiing met het kadaster) beneden
zijne talenten en zijn vroegeren rang. Toch sloeg hij een aanbod, hem door koning
Leopold gedaan, om de school, die in 1832 opgericht zoude worden, te Brussel te
komen dirigeeren, af.
Kort nadat hij in opdracht van het rijk een standaardmeter uit Parijs naar Delft had
overgebracht, werd hij, bij zijn boven opgenoemde betrekkingen, benoemd tot
hoofdinspecteur der maten en gewichten.
In dezen tijd valt ook eene uitzending naar Engeland om kennis te nemen van de
onderzeesche torpedie. Hij slaagde er in, een middel te vinden om zich met een
duikerschip op willekeurige diepte onder water te begeven, eenige uren aldaar te
leven, zich voort te bewegen in alle gewenschte richtingen en de vijandelijke schepen
aan te vallen en te vernielen. Een model daarvan was in 1851 aan de academie te
Delft, maar is daar reeds sedert jaren niet meer; het geheim van den onderzeeschen
brander vertrouwde hij alleen toe aan prins Frederik en aan zijn vriend Uylenbroek.
Het is waarschijnlijk nimmer openbaar gemaakt.
In Maart 1840 werd hij in eene commissie benoemd om na te gaan, of
stoombemaling bij droogmaking van het Haarlemmermeer de voorkeur boven
windbemaling verdiende. Deze commissie beantwoordde in hetzelfde jaar deze
vraag bevestigend, en bij K.B. van 27 Oct. 1840 werd Lipkens lid der commissie
van toezicht en beheer van deze droogmaking. Hij mocht het einde harer
werkzaamheden niet beleven. Zeer merkwaardig zijn bij de stoomgemalen van het
Haarlemmermeer de kleppen met kettingen van zijne vinding, waarmede bereikt is,
dat wanneer groote voorwerpen, die somtijds mede opgebracht werden, zich
vastzetten, de hierdoor bij eene andere inrichting veroorzaakte schokken vermeden
worden.
Op 18 Aug. 1841 werd hij benoemd tot staatsraad in buitengewonen dienst.
Het was vooral op zijn aandringen, dat koning Willem II besloot tot oprichting van
de delftsche academie, een andere vorm van de school, die in 1830 te Brussel
opgericht zou zijn. Lipkens werd door Z.M. tot directeur daarvan benoemd, hij nam
met het oog daarop, dat hij zich niet meer zoo sterk als vroeger voelde, deze
betrekking aan onder voorwaarde, dat hij haar na 4 jaren zoude mogen nederleggen.
Behalve voor de opleiding van ingenieurs was deze inrichting ook bestemd voor die
van de oost-indische ambtenaren. Hij heeft met zeer grooten ijver alle daarbij
voorkomende moeilijkheden, niet het minst de geldelijke, overwonnen.
De academie werd 4 Jan. 1843 geopend. Met 1 Sept. 1845 werd hem wegens
den minder goeden staat zijner gezondheid Dr. G. Simons als adjunct-directeur
toegevoegd. Met 1 Sept. 1846 bekwam hij, wegens gezondheidsredenen, zijn
ontslag, en zette hij zich neder te Warmond, waar hij slechts ruim een jaar van zijne
rust mocht genieten.
Kort voor zijn ontslag vervaardigde hij eene rekenmachine, waarmede optelling,
aftrekking en vermenigvuldiging verricht konden worden. Hij kon geen goede wijze
van bewerking der deeling
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met deze machine vinden, en vernietigde haar om die reden.
Hij werd in 1827 correspondent en in 1836 lid van het Kon. Ned. Inst.; in 1846
werd hij op zijn verzoek rustend lid. Verder werd hij in 1837 lid van het Bataafsch
Genootschap.
Lipkens was ongehuwd. Eene goede doch eenigszins opgeschroefde anonyme
levensschets van hem in de fransche taal werd in 1848 uitgegeven bij Leopold
Loebenberg te 's Gravenhage. Eene levensschets met portret in den Delftschen
studenten- Almanak voor 1851 is voornamelijk hieraan ontleend, maar behelst
bovendien eenige bijzonderheden over zijne laatste levensjaren.
Een andere levensschets, in het fransch, in 1890 door het maastrichtsche blad
Courrier de la Meuse uitgegeven, is geheel naar de eerstgenoemde gevolgd.
C.W. Mieling en G.F. Eilbracht hebben zijn portret op steen geteekend, de laatste
naar een schilderij van W.H. Schmidt.
Ramaer

[Listingh, Nicolaas]
LISTINGH (Nicolaas), advocaat te Amsterdam in de tweede helft der 17e eeuw. Hij
is de ontwerper van een koepelkerk, welker plattegrond een zestienhoek vormt en
die door een toren bekroond wordt. Het ontwerp, bestemd voor de Botermarkt te
Amsterdam, is in prent verschenen, doch niet uitgevoerd. Een houten model bevindt
zich in het koor der Nieuwe Kerk te Amsterdam.
Weissman

[Lit, Godefridus van]
LIT (Godefridus v a n ), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Lit (N-B.), overl. 1642
te Venlo, prior van het kruisheerenklooster aldaar en verbonden aan het gymnasium
dat te dier plaatse door de Kruisheeren werd bestuurd. Hij wordt in het bijzonder
geroemd om zijn kennis der geschiedenis. Ook muntte hij uit in de
kanselwelsprekendheid. Hij gaf o.a. uit een bundel van 40 preeken over het Lijden
des Heeren onder den titel Sacrificium Vespertinum (Keulen, 1628); verder Lucerna
splendens super candelabrum sanctum etc., een verhandeling over de orde der
Kruisheeren (Keulen, 1632), waarin ter inleiding latijnsche verzen zijn opgenomen
van J o a n n e s A m e z a g a , O.S. Cr., supprior en prefect van het gymnasium te
Venlo, J o a n n e s A n g e l i u s , O.S. Cr., oud-leeraar van hetzelfde gymnasium en
T h e o d o r u s v a n D a l e n , O.S. Cr., leeraar der poësis te zelfder plaatse. Eindelijk
wordt in de bibliotheek van het klooster te St. Agatha bij Kuik nog van hem bewaard
in Hs. Tractatus parvulus et utilis de electione Praelatorum etc.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 1, 88;
I: 2, 47-54, 140; F o p p e n s , Biblioth. Belgica 373; J. K n i p p e n b e r g h , Hist. Eccl.
Duc. Gelriae (Brussel 1719) 112
Brandsma

[Litzau, Johannes Barend]
LITZAU (Johannes Barend), geb. 10 Sept. 1822 te Rotterdam, overl. aldaar 17 Juli
1893, was een zoon van J a c o b G a b r i ë l L i t z a u en A n n a H e l d e r . Reeds
als knaap toonde hij bijzonderen muzikalen aanleg en het onderricht van Bremer
en Tours droeg zulke goede vruchten, dat hij reeds op 12-jarigen leeftijd op concerten
kon optreden. In 1843 werd hij organist bij de presbyteriaansche Gemeente te
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Rotterdam, in 1855 werd hij als zoodanig aangesteld bij de evangelisch-luthersche
Gemeente. Als onderwijzer en orgelkenner werd hij zeer gewaardeerd. Zijn kennis
van de muziekgeschiedenis bleek dikwijls in het Maandblad voor organisten, waarvan
hij sinds de oprichting in 1886 medewerker was, zooals hij later ook medewerker
was van het duitsche blad Die Orgel. Onder hem werd het orgel in de luthersche
kerk geheel gerestaureerd
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en 3 Juli 1887 door hem ingewijd. Doch niet alleen als muziek-onderwijzer, pianist,
organist en contrapuntist maakte hij zich naam, ook zijn er vele compositiën van
hem bekend, vooral koraalmuziek. Bij gelegenheid van zijn 70sten verjaardag
verschenen twee levensberichten van hem, n.l. in het Maandblad voor organisten:
J.B. Litzau, een beeld van zijn leven en werken door C o r n . I m m i g J u n . en in
Die Orgel, Monatschrift für Orgelmusik und Kirchengesang III. Heft 12: J.B. Litzau
door R o b e r t M u s i o l en een lijst en beoordeeling zijner composities door den
muziekuitgever G. Alsbach en Co. te Rotterdam. Van hem bestaat een lithogr.
portret.
Zie: M e l c h i o r , Wetenschappel. en biogr. Woordenb. der toonkunst (Schiedam
1889-1890) i.v.
Moquette

[Livius, Gerardus]
LIVIUS (Gerardus), of G e r a r d L i e v e n s , van wien men verhaalt dat hij in zijn
jongere jaren als reizend muzikant den kost verdiende, bekwaamde zich later voor
den kerkdienst. Hij werd in 1598 uit Aarlanderveen te Nijmegen beroepen. In 1612
gaf hij een geschriftje uit (waarvan de titel lager volgt) naar aanleiding van een
brandglasgeschilderd venster in de kerk der kruisbroeders te 's Hertogenbosch. Dit
stelde voor bisschop Gisbertus Masius, geknield tusschen Christus en de H. Maagd,
de een met een straal bloed uit zijn zijde, de andere met een straal melk uit haar
borst hem lavende. Het opschrift luidde: positus in medio, nescio quo me vertam.
Voor de opdracht en presentatie van eenige exemplaren van dit werkje aan den
stedelijken raad, werd hij vereerd met een gift van f 60. Met zijn beide collegas
Leflerus en Coitsius werd Livius 8 April 1618 door den magistraat uit zijn ambt ontzet
of geschorst. Grootendeels door bemiddeling van Smetius kwam, na veel
onderhandelens tusschen de gecommiteerden uit den magistraat; den kerkeraad
en de classis van Nijmegen, in Maart 1623 het bekende n i j m e e g s c h a c o o r d t
tot stand, waarbij de afgezette predikanten herriepen en weder beroepbaar gesteld
werden. Livius was later predikant te Bommel.
Hij schreef: Bericht van de behoorlijcke en onbehoorlijcke eere der geluck-zaliger
maghet Maria, weerde moeder ons heeren Jesu Christi (Nym. 1612). Hiertegen
verscheen: Cort onderwijs C h r i s t i a n i P h i l o m a s i i voor Gerardo Livio, woorden
dienaar tot Nieumeghen, streckende tot bescher menisse van seeckere beelden,
ghestelt in een glaese veynster der parochie kerck van S. Catharina binnen de stadt
van 's Hertogenbossche, van weghen myn eerwaerdichste heere Gisbertus Masius,
bisschop derselver stadt, dewelke onder deh naem Gerardi Livii onverstandelyck
gelastert worden in een boexken genaemt Bericht, etc. Livius verdedigde zich met
een wederschrift getitelt: Gheschilderde onwetentheid Gisb. Masii, bisschops tot
Sertogenbosch, te S. Catharinen Kerck opentlyck ten toone ghestelt, ende daernae
van een onbekenden quidam, die hem noemt Chist. Philomasius, in een
leugenboexken verdedigt. Nu wederlegt door G e r a r d u m L i v i u m , dienaar des
God. Woorts tot Nieumeghen (Gorin. 1614). Met de afbeelding van het gelaakte
schilderstuk.
Zie: B a u d a r t i u s , Kerk. en Waereldl. Gesch. B. X, 7 v.v.; Arch. voor Kerkel.
Gesch. IV (1833) 134, 141.
van Schevichaven

[Liz, Francisco Lopez de]
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LIZ (Francisco L o p e z d e ), gezegd F r a n c i s c o d e L i z , was een zoon van
den alom bekenden, door koning Karel II van Spanje tot Baron van Avernes Le Gras
verheven Don I s a a c A n t o n i o L o p e s S u a s s o Hij
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woonde te 's Gravenhage en was een ware Maecenas, die geen kosten schroomde
om zijne stadgenooten kunstgenot van het eerste gehalte te verschaffen. Hij bewoog
zich vooral op muzikaal terrein en zijne prachtige woning in het Korte Voorhout
bevatte een groote muziekzaal, waar hij geheele operas liet opvoeren.
Lopez de Liz leidde een buitengewoon verkwistend leven en hij verteerde te 's
Gravenhage, zoowel als te Parijs, waar hij lang verblijf hield, fabelachtige sommen,
zoodat hij, vermoedelijk door zijn schoonzoon Suasso, onder curateele werd gesteld.
Hij overleed te Brussel. Met de zangeres M a r i e P é l i s s i e r , die in 1722 met
buitengewoon succes in de Académie royale de musique’ te Parijs debuteerde, had
Lopez de Liz een opzienbarend avontuur: hij had haar diamanten geleend ter waarde
van 120000 francs, doch zag zijn eigendom nooit terug. Om zich te wreken gaf
Lopez aan een zijner lakeien bevel haar vitriool in het gelaat te werpen. Deze knecht,
Joinville geheeten, was ongeletterd en moest zijn briefwisseling laten voeren door
een openbaar schrijver. Deze doorzag het complot en stelde de justitie er mede in
kennis, zoodat Joinville gearresteerd en veroordeeld werd om te worden geradbraakt.
Dit vonnis werd den 9 Mei ten uitvoer gebracht. Lopez de Liz, die naar den Haag
gevlucht was, werd bij verstek tot dezelfde straf veroordeeld.
Zie: A new travellers companion through the Netherlands (the Hague 1754); A
description of Holland (London 1743); Mémoires anecdotes pour servir à l'historie
de M. D u l i z (Londres 1739); Oud- Holland XXVIII (1910) 83, 4.
van Biema

[Lochorst, Gijsbert van]
LOCHORST (Gijsbert v a n ), broeder van den domdeken Herman (1), die volgt,
overl. 25 April 1454. Als jongeling bezocht hij de univ. te Heidelberg, waar hij in
1401 in de matrikel wordt vermeld. Hij steunde in 1413 zijn broeder bij diens optreden
tegen de lichtenbergsche partij binnen Utrecht, had met zijn broeder en den aanhang
van zijn geslacht twee jaren in de stad het heft in handen, en deelde in 1415 met
hen in de verbanning. Het vonnis der kapittelen, dat daarop volgde, noemde hem
met name als hoofdschuldige der troebelen van 1413 en veroordeelde hem om zich
voor zeven jaren naar een universiteit te begeven en zich daar op de studie der
decretalen toe te leggen, met verbod om zonder verlof in het Sticht weer te keeren.
Waar hij de volgende jaren doorbracht is onzeker, dat hij met zijn broeder te
Heidelberg en te Keulen was, blijkt niet uit de matrikels dier scholen. Na den dood
van Frederik van Blankenheim in 1423 keerde hij in elk geval naar deze streken
terug. In den strijd om den bisschopszetel tusschen Rudolf van Diepholt en Sweder
van Kuilenburg hield hij de zijde van den laatste. Na Sweders dood behoorde hij tot
diens executeurs en was hij een der trouw gebleven kanunniken, die den strijd tegen
Rudolf voortzetten en Walraven van Meurs tot tegenbisschop kozen. Later is hij met
Rudolf verzoend; B r o c k vermeldt althans, dat hij 20 Maart 1449 een prebende in
het domkapittel verkreeg ‘ex mandato Episcopi Rodolphi’. Als bijdrage tot zijn karakter
diene, dat de getrouwe aanhanger van Sweder geen beletsel zag om in 1426 te
zamen met zijn broeder Herman te beloven de schorsing van Sweder te zullen in
stand houden en een eventueel aangestelden ruwaard te erkennen, en dat wij in
1434 een klacht hooren van het domkapittel, dat de kanunnik Gijsbert van Lochorst
en Gijsbert van Rietvelt eigenmachtig ten bate der domfabriek laten collecteeren
en de inzamelingen ten eigen bate
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aanwenden. Hij was kanunnik van St. Salvator en ten Dom.
Zie: G. T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I, 79; B r o m , Archivalia in Italië
o

I n . 1356 en 1578; Archief Aartsb. Utrecht XXVII, 125; XXVIII, 90; H u l s h o f ,
Catalogus Cod. M.S. Bibl. Ultrai. II, 19; W. B r o c k (hs. rijksarchief Utrecht D. 1355),
benevens de bronnen vermeld bij zijn broeder Herman, die volgt.
van Kuyk

[Lochorst, Herman van (1)]
LOCHORST (Herman v a n ) (1), zoon van J a c o b v a n L o c h o r s t , utrechtsch
burger uit oud en aanzienlijk geslacht (overl. in 1385) en M e c h t e l d v a n
D r a k e n b o r c h (overl. in 1387), overleden als domdeken te Utrecht 6 Aug. 1438.
Als jongeling bezocht hij de universiteit te Heidelberg, waar hij in 1387 als ‘canonicus
Traiectensis’ werd ingeschreven. Twee jaar later in 1389 ontmoeten wij hem als
studens decretorum te Praag. In 1400 volgde hij Willem Buser als domdeken op.
Sinds speelde hij een hoogst belangrijke rol in Utrechts geschiedenis en is in vollen
zin op hem van toepassing de karakteristiek door een onzer beste kenners der
middeleeuwen van de aanzienlijke kanunniken gegeven: ‘vreemd zijn ons deze
mannen, half wereldlijken, half geestelijken, wier regel ons aan kloostertucht doet
denken, terwijl wij hen toch in wereldlijk gewaad overal ontmoeten, waar wereldsche
belangen op dikwijls zeer wereldsche wijze behandeld worden’. De strijd der
Lichtenbergers en Lochorsten is aan zijn naam onafscheidelijk verbonden. De partij,
die onder de regeering van bisschop Frederik van Blankenheim tegen de aansluiting
van het Sticht bij den hollandschen nabuur en tegen Hollands invloed zich keerde,
vond in den domdeken haar hoofd. Na de beëindiging van den arkelschen oorlog
begonnen de tegenstanders der hollandschgezinde partij met kracht het hoofd op
te steken; verbittering en onrust werd gezaaid door rondstrooiing van de mare, dat
Utrecht verkocht was en weldra aan den hollandschen graaf zou worden
overgegeven. Deze beschuldiging, als zoude de tegenpartij met Holland heulen,
deed in den zomer van 1413 het volk te hoop loopen. Op 11 Juli van dat jaar sloegen
de Lochorsten hun slag. Aangevoerd door den domdeken snelden zij gewapend
naar het raadhuis, de burgemeesters vluchtten en de raad zag zich gedwongen de
hoofden der hollandsche partij te verbannen. De deken wist vervolgens met zijn
aanhangers, waaronder zijn broeders Jacob en Gijsbert, hun tegenstanders uit den
raad te verwijderen en hun verbanning te bewerken. De verdreven Lichtenbergers
zochten steun bij den gelderschen hertog, en vonden dien ten slotte bij hun
natuurlijken beschermer, den graaf van Holland. Deze bracht de burgerij van Utrecht
in het nauw door hen in hun handel te treffen, terwijl hij bestraffing van van Lochorst
en de zijnen vorderde. Het willekeurig bestuur door dezen gevoerd, had bovendien
reeds velen tot hun vijand gemaakt; thans door Willem van Holland bedreigd, richtte
de volkswoede zich tegen de oorzaak daarvan. Herman zocht in een klooster
bescherming en werd 17 Mei 1415 met zijn broeders Jacob en Gijshert en andere
volgelingen uit Utrecht geleid. Een raadsbesluit bekrachtigde dit, terwijl de bisschop
met de kapittelen Herman met andere kanunniken van zijn aanhang veroordeelden
om zich binnen dertig dagen voor zeven jaren naar een universiteit te begeven en
niet zonder verlof in het Sticht weder te keeren. Ondanks de hulp van den hertog
van Gelre en Jan van Beieren gelukte het niet dit vonnis herroepen te krijgen;
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bisschop Frederik handhaafde de uitspraak. Herman begaf zich naar Heidelberg
(de matrikel vermeldt dit niet). De dood van Willem VI van Holland in Mei 1417 en
de herleving der hoekschen kabeljauwsche twisten was voor den gebannen
domdeken het sein om terug te keeren. Hij snelde naar Holland om deel te nemen
aan den strijd tegen Jacoba. De gravin beklaagde zich over deze overtreding van
hun vonnis bij de kapittelen en in Januari 1418 gelastte de bisschop hem naar
Heidelberg terug te keeren. Allerlei uitvluchten werden gezocht, tot hij ten slotte
voor de bedreiging, dat de inkomsten zijner prebende zouden worden ingehouden,
bezweek en naar Heidelberg terugkeerde. In 1419 plaatste hij hier zijn naam in de
matrikels. Een aantal jaren vertoefde hij in den vreemde en in den zomer van 1423
werd hij te Keulen ingeschreven. In October van dat jaar overleed bisschop Frederik;
de keuze van een opvolger geschiedde buiten tegenwoordigheid van den deken
van het domkapittel, maar die keuze was tevens de aanleiding voor herleving van
den strijd tusschen de utrechtsche partijen. De Lochorsten hielden de zijde van
Sweder van Kuilenburg tegen Rudolf van Diepholt, den candidaat der Lichtenbergers.
De eerste zegevierde aanvankelijk, doch ten slotte bleef aan Rudolf de overwinning
en deed deze na zijn confirmatie door den paus in 1433 zijn intocht binnen Utrecht.
Na den spoedig volgenden dood van Sweder kozen diens trouw gebleven
aanhangers, waaronder ook Gijsbert van Lochorst, Walraven van Meurs tot opvolger,
maar na veel onrust deed deze ten slotte afstand van zijn rechten op den
bisschopszetel. Reeds veel eerder had Herman onder eede beloofd zich aan het
besluit tot schorsing van Sweder van Kuilenburg te zullen houden en bij eventueele
aanstelling van een ruwaard van het Sticht dien te erkennen en te steunen en Sweder
te weerstaan. Dit stuk van 24 Aug. 1426 houdt echter gelijke belofte in van Gijsbert.
Van Lochorst was een man van zijn tijd; eerzuchtig, onbetrouwbaar en schuldig
aan tal van misdrijven; een verzameling van stukken over door hem begane
wandaden is in het archief van den Dom te Utrecht. In het genoemde vonnis der
kapittelen van 1415 lezen wij van hem en zijn broeder Gijsbert, dat zij ‘per se et
suos satellites complices et cooperatores, consilium, opem et operam prestaverunt,
propter quod diversa homicidia, mutilaciones membrorum, oppressiones et hominum
proscriptiones aliaque innumera mala fuerunt et sunt secute et secuta.’ Men bedenke
echter, dat hier een hoogst vertoornd rechter aan het woord is. Daarnaast treft het
ons, dat hij als weldoener van het kartuiser-convent te Utrecht wordt geteekend.
Hoogst ongunstig over hem is het oordeel van S c h m e d d i n g . In 1423 vermeldt
de keulsche matrikel hem als ‘can. Leod.’: hij was kanunnik van St. Lambertus te
Luik. Eveneens kanunnik en scholaster van het kapittel van Oudmunster. K e u s s e n
verwart hem met den veel lateren deken van Oudmunster, zijn naamgenoot, oorzaak
hiervan is de inschrijving te Heidelberg in 1419 als: H e r m a n n u s L o c h o r s t
i u n i o r cler. Traiectensis. Over zijn strijd met het domkapittel in 1432 vindt men
berichten bij B u r m a n , wiens verklaring echter een gissing is naar aanleiding van
het bericht van D r a k e n b o r c h als zou het concilie van Bazel van Lochorst in
1431 als domdeken hebben afgezet en vervangen door Hendrik Scatter. Volgens
de aanteekeningen van W o u t e r B r o c k is deze nooit deken geweest en vertoefde
hij in 1432 te Bazel. Zijn afzetting en vervanging
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door Scatter worden ook verhaald in Archief Aartsb. Utrecht XXX, 304 v.v.
Zie verder: G. T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg I, 10, 143; H. K e u s s e n ,
Matrikel der Univ. Köln I, 201; Monumenta historica Univ. Pragensis II, 76; K.
B u r m a n , Utrechtsche Jaarboeken I (Utrecht 1750) 127 v.v.; 169 v.v; 346; 334 v.;
J. d e H u l l u , Bijdrage t.d. geschiedenis v.h. Utrechtsche schisma ('s Grav. 1892)
13, 72, 103; L. S c h m e d d i n g , De regeering van Fred. van Blankenheim (Leiden
1899) 101 v.v.; 145 v.; 209; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta III A, 173
v.; Codex Diplom. Neerl. v.h. Hist. Genootschap II: 3, 1e afd., 229 v.; 437 v.v.; Bijdr.
en Meded. Hist. Gen. IX (1886) 298; Archief Aartsb. Utrecht X, 229; XI, 372; XXVII,
o

146; Register oud-archief Kampen n . 495 en 517.
van Kuyk

[Lochorst, Herman van (2)]
LOCHORST (Herman v a n ) (2), zoon van W i l l e m v a n L o c h o r s t , kleinzoon
van Jacob, die volgt, overl. als deken van St. Salvator te Utrecht 11 Aug. 1527. Te
Rome vertoefde hij als pauselijk palfrenier (parafrenarius) aan de curie en werd 15
Mei 1483 als zoodanig door Sixtus IV naar deze streken gezonden met opdracht
om voor de pauselijke hofhouding paarden te koopen. In hetzelfde jaar volgde hij
Dirk Wterweer als deken van St. Salvator op, welke aanzienlijke waardigheid hij tot
zijn dood bekleedde. Reeds vroeger 15 Apr. 1482 was hij toegelaten tot een
prebende in het domkapittel, en sedert 1486 bezat hij tevens de proosdij van Elst,
in welke waardigheid hij werd opgevolgd door Steven van Rumelaer. In een acte
van 1488 (op het stadsarchief te Utrecht) treedt hij op als beschermer der rechten
van het klooster te Windesheim en de andere met het kapittel-generaal van
Windesheim verbonden kloosters. Tijdens de regeering van bisschop Frederik van
Baden was hij diens vicaris-generaal. Aanteekeningen over zijn bestuur als zoodanig
loopende over de jaren 1497 tot 1517 berusten in het rijksarchiefdepot te Utrecht.
In 1521 biedt hij Dantzig zijn dienst aan voor diplomatieke zendingen (K e r n k a m p ,
Baltische Archivalia, 212). Aan de kapittelkerk schonk hij een der drie haar sierende
vensterglazen. Zijn testament van 1512 is in het archief van Oudmunster (rijksarchief
Utrecht). Hij had een zuster C o r n e l i a , gehuwd met A r n o l d T a e t s v a n
A m e r o n g e n . Zijn natuurlijke zoon Willem volgt.
Zie: H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta III A, 219-221; G. B r o m ,
o

Archivalia in Italië I n . 497; S. M u l l e r F z ., Regesten v.h. archief der stad Utrecht
o
(Utrecht 1896) n . 1144, 1238, 1252; R. F r u i n , Archief O.L.V. Abdij te Middelburg
(1902) reg. 1225-1228; Archief Aartsb. Utrecht I, 342, 352; III, 185 v.; VII, 175 (waar
zijn sterfjaar ten onrechte op 1529 wordt gesteld); XI, 356; XXI, 17; XXV, 251;
Bijdragen Bisdom Haarlem XVIII (1893) 307 v.; A.M.C.v. A s c h v. W i j c k , Archief,
o
passim; Register oud-archief Kampen n . 1101, 1116, 1117; hs. van B r o c k
(rijksarchief Utrecht D. 1355.)
Zijn door Jan v. Scorel geschilderd portret, in het bezit van den graaf van
Fürstenberg op slot Herdringen in Westfalen, is afgebeeld in Oud-Holland XXIII
(1905) 64.
van Kuyk

[Lochorst, Jacob van]
LOCHORST (Jacob v a n ), broeder van den domdeken Herman (1), overl. 1452,
was in 1404 en 1406 schepen van Utrecht, later ook ouderman en, sinds de
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liep die macht ten einde en 17 Mei 1415 behoorde Jacob tot de partijgenooten, die
uit de stad geleid
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en door den raad verbannen werden. Sinds voerde hij met alle middelen een
verwoeden strijd tegen de te Utrecht heerschende partij. In 1416 verscheen hij met
gewapende benden voor de stad om deze te nemen en doodde en kwetste een
aantal burgers. Bij brief van 14 Maart 1417 beklaagde de stad zich daarover bij den
magistraat van Arnhem. Inmiddels zocht hij steun bij koning Sigismund, die dan ook
4 Mei 1417 aan Utrecht bevel deed om de ballingen in de stad te laten en hun hun
goederen terug te geven; ten slotte trof Sigismund de weerspannige stad op klachte
der ballingen in 1420 met den rijksban. In den strijd tusschen Jan van Beieren en
bisschop Frederik van Blankenheim teisterden de ballingen met hun gewapende
benden het land. In het ontwerp van den zoen tusschen Jan van Beieren en den
bisschop was de bepaling opgenomen, dat de ballingen hun goederen zouden terug
erlangen zonder in Utrecht te mogen terugkeeren. De zoen kwam 27 Juli 1422 tot
stand, maar sloot de ballingen daarvan uit, omdat zij de banbrieven des konings
niet wilden inleveren. Weinig baatte het, dat ook na dien door hen Sigismunds hulp
werd ingeroepen. Hij liet bij zijn vrouw C a t h a r i n a , dochter van W i l l e m v a n
M i j n d e n een zoon W i l l e m na, die schepen en raad van Utrecht was, overl. in
1494 en vader van Herman (2).
Zie voor hem de literatuur bij Herman (1); verder: Codex Dipl. Neerl. Hist. Gen.
II: 3, 1e afd., 205, 433-5, 437, 441, 445; L. S c h m e d d i n g , De Regeering van
Frederik van Blankenheim (Leiden 1899) 103, 143, 154 en de daar aangehaalde
plaatsen uit de Regesta Imperii; K. B u r m a n , Utrechtsche Jaarboeken I (Utrecht
1750) register in voce; v a n M i e r i s , Groot Charterboek, IV, 647 v.v.; S. M u l l e r
o

F z ., Regesten archief der stad Utrecht (Utrecht 1896) n . 654, 675 en 693.
van Kuyk

[Lochorst, Willem van]
LOCHORST (Willem v a n ), natuurlijke zoon van den deken van Oudmunster Herman
van Lochorst (2), geb. in of ± 1488, overl. 11 Juli 1559 te Utrecht. Hij studeerde te
Bologna, was magister en doctor in de beide rechten, kanunnik van St. Pieter, St.
Jan en St. Marie te Utrecht, en van het laatste kapittel sinds 1539 scholaster. In
1548 kon hij van zich zelf verklaren: ‘habitavit Traiecti et fuit ibidem canonicus
quinquaginta duobus annis in diversis attamen respective et vicissim ecclesiis.’
Tijdens het pontificaat van Adriaan VI in 1522 en 1523 vertoefde hij te Rome, en
berichtte van daar uit 's pausen dood aan het kapittel.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht XXVI, 306; XXVIII, 150; G e l d e n h a u e r , Collectanea
(uitg. P r i n s e n , Werken Hist. Gen. III: 16) 34 en 68; J.G.C. J o o s t i n g , Bronnen
Gesch. kerkelijke rechtspraak (Oude Vaderl. Rechtsbr. II: 11) 373, 738 v., 758;
P a q u o t , Memoires II, 419; J. d e W a l , Nederl. Studenten te Siena en Bologna
o

(hs. Maatschappij Nederl. Letterk. n . 1055 II, 103) en diens Collectanea (hs.
universiteitsbibliotheek te Leiden) IX, 235; men vergelijke ook D o d t , Archief II, 41
en III, 159; er bevindt zich op het rijksarchief te Utrecht een met fraaie
wapenafbeeldingen versierde genealogie der van Lochorsten van Arend van Buchell.
van Kuyk

[Lodewijk, van Gelre]
LODEWIJK v a n G e l r e , zoon van graaf Otto I, wordt vermeld in 1203 en 1207.
Later werd hij proost van de Domkerk te Utrecht, in welke waardigheid hij in 1217
voorkomt. Zijn sterfjaar is onbekend.
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(1911/12) 67.
Obreen
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[Loeff, Dr. Abraham Rutgers van der]
LOEFF (Dr. Abraham R u t g e r s v a n d e r ), geb. te Spaardam 2 Mei 1808 als
vierde van de 11 kinderen van Ds. A b r a h a m S c h i m v a n d e r L o e f f en
D o r o t h e a J o h a n n a R u t g e r s ; overl. te Leiden 13 Juli 1885. Op 10-jarigen
leeftijd genoot hij drie jaar onderwijs in de Anstalt der Hernhutter Broedergemeente
te Neuwied, daarna op het gymnasium te Bolsward en te Groningen, van waar hij
in 1825 met den rooden mantel promoveerde naar de universiteit te Groningen. Te
midden van de voorbereiding tot zijne promotie in de godgeleerdheid kwamen de
belgische onlusten in 1830. Als rector van het groninger studentencorps vormde hij
toen de Groninger- en Franeker-Flankeurscompagnie en maakte als sergeant-majoor
een vermoeiende campagne mee in België en op de grenzen (26 Nov. 1830-30
Sept. 31). Predikant achtereenvolgens te Slochteren, Noordbroek, Zutphen en
Leiden (hier van 9 Mei 1847 tot zijn emeritaat op 29 Sept. 1872) heeft hij als praktisch
filantroop tot het in 't leven roepen van vele nuttige instellingen het initiatief genomen,
o.m. te Zutfen: de werkinrichting der Protest. Ver. van weldadigheid (1845), te Leiden:
de Bewaarschool voor havelooze kinderen (1855), de eerste instelling van dien aard
in Nederland; de Verblijfplaats voor jeugdige ontslagenen (1857); de Kweekschool
voor Zeevaart (1855) en de Kweekschool voor Bewaarschool-houderessen (1867).
Van deze kweekscholen is hij tot zijn dood bestuursvoorzitter geweest. In tal van
filantropische commissies had hij bovendien zitting.
Van 1839-1845 was hij mederedacteur van het tijdschrift Waarheid in Liefde.
Behalve bijdragen in de Evangelie Spiegel, Christelijke Huisvriend, Bijbelsch
Dagschrift, Christelijk Album, Godgeleerde Bijdragen, Vragen des Tijds, Tijdspiegel,
Los en Vast enz. verschenen van zijn hand o.a.: Bijbelsch Catechisatieboek voor
huisselyk gebruik (1852 tot in 1880 herhaaldelijk herdrukt); Handleiding bij het
Catechisatie-onderwijs en ‘de Leidsche Vraagboekjes’, waarvan enkele serieën tot
21 maal herdrukt werden; L a v a t e r 's Gedachten over Jezus Christus; de Bijbel
voor kinderen; de Wederkeerige opvoeding; de Offerande in den Bijbel; de Bekeering
van Saulus; Rome en het Confessionalisme.
Rutgers van der Loeff stelde groot belang in de onderzoekingen der spiritisten
en hun geschriften en schreef ook zelf eenige verhandelingen hierover o.a.:
Verhouding van de Wetenschap tot het zoogenaamde Spiritisme (1874).
Zijn beroep naar Leiden in 1847 als woordvoerder der groninger richting, bracht
heel wat pennen in beweging. Heftige ‘protesten’, ‘waarschuwingen’, ‘beschuldigingen
tegen zijn leer’ deden vreezen, dat zijn intreerede ernstige beroeringen ten gevolge
zoude hebben; de politie was overal in de kerk aanwezig, maar zijn ‘Vreest niet,
want ik verkondig U groote blijdschap’, bracht de gemoederen geheel tot bedaren.
Driemaal trad hij op voor koning Willem III in het kamp van Millingen, welke
toespraken in druk verschenen evenals zijn Feestrede op 27 Juni 1865 in de
Pieterskerk te Leiden voor Z.M. den Koning, den Prins van Oranje, de Prinsen der
Nederlanden, de Oudkrijgers van de jaren 1813-15 en de Ridders der Milit.
Willemsorde.
Rutgers van der Loeff werd 1850 te Groningen honoris causa Doctor in de
Theologie; hij was Ridder Milit. Willemsorde.
Zijn portret is door H. Ringeling op steen geteek.
Zie: Necrologie in de versch. dagbladen en het familie-archief.
Molhuysen
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[Logger, Hendrik Jan]
LOGGER (Hendrik Jan), geb. te Leiden 25 Mrt. 1789, overl. aldaar 18 Mrt. 1839,
was de zoon van den volg. en Geertruida Seldtsam. 18 Febr. 1807 werd hij voor de
eerste maal te Leiden ingeschreven als student in de geneeskunde en 18 Jan. 1816
voor den tweeden keer, waarna hij 23 Dec. 1816 bevorderd werd tot Doctor na
verdediging van een proefschrift: de Ovariorum morbis. In het jaar 1818 vertoefde
hij langeren tijd in Parijs, waar hij de klinische lessen bijwoonde van Dupuytren,
Dubois en Larrey. In de Geneeskunde Bijdragen I, 96 gaf hij, onder den titel
Aanteekeningen op eene wetenschappelyke reize in den jare 1818, een verslag
over het onderwijs dezer hoogleeraren.
Na zijne terugkomst in het vaderland vestigde hij zich te Leiden en verwierf in
1819 de gouden medaille van het Genootsch. t.b.d. Heelk. te Amst. voor de
beantwoording der prijsvraag: ‘Eene opgave der beste schrijvers welke over den
ziekelijken staat der gewrichten verdienen geraadpleegd te worden, inzonderheid
die, welke de waarnemingen der beroemdste heelkundigen bevatten, of welke op
eigen ondervinding gegrond daarvoor bijgebracht kunnen worden en tot staving
dienen’.
Hij schreef: Waarnemingen van beklemde breuken in N. Verh. v.h. Gen. t.b.d.
heelk. te Amst. III St. 2 (1822) 29; Historia morbi eener aan carcinoma mammae
gestorvene vrouw, Ibid. 77; Waarneming van een grootendeels vernietigd en
volkomen wedergevormd scrotum, Ibid. V (1836) 183; Waarneming van eene zeer
belangrijke hoofdverwonding met veschijnselen, schudding tevens der hersenen
en ontsteking derzelver deelen gepaard gaande, Ibid. 190; Ontleed- natuur- en
ziektekundige verhandeling over de gewrichten in Nieuwe Prijsverhand. v.h.
Genootsch. t. bev.d. Heelkunde te Amst. VI (1823); Waarneming eener fractura
cruris composita complicata de afzetting van het lid noodzakelijk makende, in
Geneesk. Bijdragen I (1825) 96.
Simon Thomas

[Logger, Jacobus]
LOGGER (Jacobus), geb. 16 Nov. 1759 te Dordrecht, overl. te Leiden 10 Oct. 1841,
was de zoon van H e n d r i k L o g g e r en F r a n c i n a d e G o e d e . Na zijne
bevoegdheid als heelmeester te hebben verkregen vestigde hij zich te Leiden en
legde zich voornamelijk toe op de heelkunde. Als consulteerend chirurgijn van koning
Willem I bewees hij dezen goede diensten. 16 Mrt. 1792 werd hij ingeschreven als
‘chirurgus’ aan de leidsche hoogeschool maar tot eene promotie schijnt het niet te
zijn gekomen, althans hij staat vermeld als ‘stadsheelmeester’ onder hen met wie
hij in de jaren 1803 en 4 de Verhandelimgen en waarnemingen ter bevordering der
genees- heel- verlos- en scheikunde heeft uitgegeven. Hij hoorde ook tot de
redacteurs der Geneeskundige Bijdragen (Delft, Rott. 1825-1830), maar geen van
beide tijdschriften bevatten bijdragen van zijne hand. Hij schreef: Verhand. over de
teekenen van den aart en de verscheidenheid der breuken (in Verhand. bekroond
met den prijs v.h. Legaat van Monnikhoff I: 2 Amst. 1797); Verhand. over lies- en
balzakgezwellen, in Prijsverh. v.h. Genoots. t.b.d. Heelk. te Amst. III: 2 (1798); J.C.
R e i c h e n J. L o g g e r , Verhand. over het afzetten der ledematen m. 1 pl. (Amst.
1812); Over de zwarte Staar (Amst. 1812); Verhand. over de vleeschgezwellen in
N. Prijsverh. v.h. Genoots. t.b.d. Heelk. te Amst. IV: 3 (1819); Verslag aang. drie
verhandelingen over den Kanker. Aan H.H. Bestuurderen van het Prov. Utr. Genoots.
(1822, handschrift). Hij was gehuwd met G e e r t r u i d a S e l d t s a m .
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Zijn portret is door L. Springer naar Davidson op steen geteekend.
Simon Thomas
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[Londono, Don Sancho de]
LONDONO (Don Sancho d e ), 30 Mei 1569 te Maastricht begraven. Hij was een
beroemd veldoverste onder den hertog van Alva. In 1543 was hij zijne loopbaan
begonnen onder de spaansche benden, die Karel V hielpen om de stad Düren te
veroveren. In 1568 kwam hij in de Nederlanden als Maestro del Campo van het
tercio van Lombardië, een der vier tercio's, waaruit het voetvolk van Alva bestond.
Het regiment, dat 10 vendels sterk was, kwam aanvankelijk in garnizoen te Lier;
later werd de helft naar Doornik en elders verlegd. Hij nam deel aan het in hechtenis
nemen van de nederlandsche edelen, die doorgingen voor de aanstokers der
onlusten in 1566. 19 April 1568 trok hij met 5 vendels uit Lier naar Maastricht, waar
hij 23 April d.a.v. aankwam en gezamelijk met den graaf van Eberstein naar
Roermond oprukte; 25 April werden de troepen van Jean de Montigny en Sr. de
Villers door hen verslagen bij Daelhem. Eberstein trok nu terug naar Maastricht,
terwijl de Londono zijne troepen te Venlo en Grave legde; de vendels uit Doornik
werden naar Maastricht verplaatst. 9 Juli 1568 legde hij den eed af als gouverneur
van Maastricht. Vervolgens nam hij deel aan den veldtocht in Friesland en Groningen;
streed bij Jemmingen en maakte in Augustus en September den veldtocht in het
zuiden van Limburg onder de orders van Alva mede tegen den Prins van Oranje.
Twee handschriften van hem zijn in de univ. bibl. te Leiden; zie den Catalogus
o

der Codices Vulcaniani (1910) n . 92 D en 93 C; het laatste, zijn Commentario gaf
F r u i n uit in de Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XIII (1892) 1; zie F r u i n , Verspr. Geschr.
VII, 231-237.
Zie: C o l l e t t e Beschrijving van Maastricht, St. Pieter, Vroenhoven etc. (hs. Rijks
archief in Limburg); Collectanea nova et antiqua III; St. Servaeskroniek uitgeg. in
de Public. Limbourg 1889; Raadsnotulen Maastricht 47 (gem. archief).
Dyserinck

[Lontius, Johannes]
LONTIUS (Johannes), of L u n t i u s , gest. 1621. Hij was de zoon van een predikant
en werkte 27 Oct. 1591-1594 als rector te Zutphen. In dat jaar vertrok hij als predikant
naar Voorthuizen, waar hij bleef tot 1595, toen hij benoemd werd tot lector aan de
Hieronymusschool te Utrecht, in hoofdzaak voor het geven van godsdienstonderwijs.
In 1597 volgde hij R. Sarcerius op als rector dier school, werd in 1607 aangesteld
tot oeconomus van het Statencollege te Leiden en in hetzelfde jaar door de Staten
van Gelderland na den dood van Paulus Merula belast met de voortzetting van de
door dezen aangevangene geschiedenis van Gelderland. Door hem is dat werk
weinig verder gebracht, hetgeen in hoofdzaak is toe te schrijven aan de
omstandigheid, dat hij in 1612 eene diplomatieke betrekking aanvaardde, n.l. die
van agent van den graaf van Oostfriesland bij de Staten-Generaal, in welke
hoedanigheid hij dikwijls lange reizen moest maken.
Zie: A. E k k e r , De Hieronymusschool I (Utr. 1863) 74; H u b e r t s , Lat. school
te Zutphen in Bijdr. Nederl. Gymn. 1862/3, 105 vv., 129; S.P. H a a k , Paullus Merula
(1901) 95-97; Gelre, Bijdr. en Meded. XII, 339-350; XIII, 470.
van Veen

[Loo, Johan van]
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LOO (J o h a n v a n ), geb. 1590, overl. te Egmond aan den Hoef 12 Dec. 1634.
Volgens zijn berijmd grafschrift in de kerk aldaar, was hij een dapper krijgsman, die
zich onderscheidde in Duitschland, Sleeswijk, Denemarken, Boheme en Venetië,
gouverneur geweest is van Essen, Willemstad, Glatz en Wolfenbüttel, en na 13
jaren aan eene verwonding geleden te hebben stierf,
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betreurd door den Prins, het Land en door iedereen. Het wapen boven het opschrift
is, zoo door uitslijting als afhakking niet meer te onderscheiden. Wie was - vroeg J.
Honig Jz. Jr. in den zesden jaargang van den Navorscher (1856) - deze Johan van
Loo, en welke was de betrekking van dezen krijgsman tot de Egmonden, om er zijne
begraafplaats te vinden? Deze vragen zijn onbeantwoord gebleven, en ik heb
meermalen te vergeefs getracht iets over dezen held en zijne daden te vinden. Is
hij misschien een partijganger voor den Winterkoning geweest? Ware hij in den slag
bij den Witten-Berg verwond geraakt, dan zou zijne wond hem 14 jaren gekweld
hebben. Op Honigs tweede vraag is gemakkelijker antwoord te geven: de
Binnen-Egmonden waren tot in het laatst der 18e eeuw vermakelijke dorpen, waar
verschillende personen van aanzien woonden of hunne zomerverblijven bezaten,
zoodat de vestiging aldaar van een oud-officier geen bevreemding behoeft te wekken.
Ook kan v.L. verwant geweest zijn aan Cornelia van Loo, de 16 Sept. 1607 overleden
vrouw van Willem Bardes, wier zonen te Alkmaar leefden en onder dezen ook een,
die als ritmeester den Koning van Boheme had gediend (I kol. 238).
Bruinvis

[Looman, Theodorus Matthijs]
LOOMAN (Theodorus Matthijs), geb. 12 Mei 1816 te Amsterdam, aldaar overl. 4
Jan. 1900. Hoewel eenvoudig godsdienst- en zondagschool-onderwijzer was hij
een man van verreikenden invloed als bijbellezer, zendingsman, geliefd spreker en
schrijver van Chr. lectuur. Hij heeft zich doen kennen als een echte zoon van het
Réveil en zich onderscheiden door veelzijdige kennis en groote werkkracht. Hij
ontving zijn op-opleiding aan het instituut van Rédijk op de Reguliersgracht, werd
op 18-jarigen leeftijd onderwijzer en na de verschillende rangen behaald te hebben,
kwam hij als gouverneur bij Mr. I. da Costa. Daarna werd hij godsdienstonderwijzer
bij de waalsche Gemeente en kreeg voeling met Réveil-mannen als J.L. Gregory
Pierson en Mr. G.H. de Marez Oyens, met wie hij een der eerste zondagsscholen
te Amsterdam leidde. Hij stichtte in 1847 de ‘Vereeniging ter verbreiding der
Waarheid,’ die met al hare takken van Chr. arbeid den bloei der ned. herv. Kerk
beoogde. Hij riep in 1855 de zendingsvereeniging het ‘Javacomité’ in het leven,
waarvan hij tot zijn dood voorzitter was. Hij richtte in 1866 mede de Nederl.
Zondagschoolvereeniging op, wier organen De Christelijke Familiekring, Rooster,
en Wenken hij redigeerde. Hij was voorzitter van de Vereeniging van
godsdienstonderwijzers en tal van andere vereenigingen. Op buitenlandsche
conferenties vertegenwoordigde hij menigmaal zijn nederlandsche geestverwanten.
Hij redigeerde: de Christenbode, de Chr. Verzamelaar, Zendingsblad voor de Jeugd,
Geillustreerd Zendingsblad, Mededeelingen. Hij schreef veel kinderlectuur en
voorreden in vertaalde werken, b.v. van G o s z n e r , P u a u x , R i j l e e.a. Zijn meest
bekende werken zijn: Handboek der bijbelverklaring voor huisgezinnen (Amst.
1853-57); Gids voor den Bijbellezer (Amst. 1864); Geschiedenis der Israëlieten
(Amst. 1862); Israëlietische Oudheden (Amst. 1873).
Zie: In Memoriam T.M. Looman (2e druk, Amst. 1909); G.P. F r u y t Jr., Iets over
F. Looman als godsdienstonderwijzer in het Correspondentiebl. der Vereeniging v.
Godsd.-onderwijzers, 1910.
Wumkes

[Loon, Lodewijk II graaf van]
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LOON (Lodewijk II graaf v a n ), zoon van G e r a r d en M a r i a , dochter van Hendrik
graaf van Gelre; hij overl. 1218. Lodewijk volgde zijn vader omstr. 1195 in het
graafschap Loon op en
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huwde, door toedoen van Aleid van Kleef, gemalin van graaf Dirk VII, hunne
erfdochter Ada (I, kol. 17) in begin Nov. 1203, doch de jonge echtgenooten hadden
terstond met de tegenwerking te kampen van de partij, die het graafschap aan Ada's
oom Willem wilde verzekeren, en een bloedige oorlog, de loonsche genoemd en
uitvoerig beschreven in de Annales Egmundani, was hier het gevolg van. In het
begin was Willem overwinnaar en viel zelfs Ada in zijne handen, maar Loon verbond
zich met Holland's vijanden: Utrecht en Vlaanderen en met Limburg en Luik; Willem
trok zich hierop eerst terug, maar, vooral gesteund door de Zeeuwen, hernieuwde
hij den oorlog, versloeg Loon bij Leiden en sloot 1205 vrede met hem. Tot aan zijn
dood toe heeft Loon getracht door verdragen en het opwerpen van moeilijkheden
zijn tegenstander graaf Willem I nog te verpletteren, het was vergeefs. Sedert1205
woonde hij met zijne vrouw in het land van Loon, kwam er 29 Juli 1218 door vergif
om het leven en werd in de abdij Herckenrode begraven. Daar hij geen kinderen
naliet, volgde zijn broeder Arnold III hem op.
Zie: Ann. Egm.; Chron. Egm.; Oork. v. Holl. en Zeel.; D a r i s , Hist. de la bonne
ville ... de Looz (Luik 1864-67) I, 433.
Obreen

[Loosen, Cornelia Petronella van]
LOOSEN (Cornelia Petronella v a n ), dochter van den volg. en van diens tweede
vrouw Meinoutje Pan, ged. 24 Mei 1772 te Enkhuizen, ald. overl. 20 Juni 1846,
bekend om haar buitengewoon fortuin en groote milddadigheid. Zij werd door de
keizerin Marie Louise 9 Dec. 1812 benoemd tot Dame de la Société de la Charité
Maternelle. Zij schonk Mei 1815 aan den Souvereinen Vorst tien paarden ten dienste
des vaderlands. Zij is geh. te Enkh. 8 April 1793 met S a m u e l S n o u c k geb. te
Leiden 29 Jan. 1766, overl. aldaar 27 Mei 1839, te Enkh. lid der firma ‘gebroeders
Haak’ in koopmanschap en haringreederij, schepen, raad, en lid der Staten-Generaal.
de Vries van Doesburgh

[Loosen, Mr. Dirk Elias van]
LOOSEN (Mr. Dirk Elias v a n ), zoon van P i e t e r v a n L o o s e n en van
C o r n e l i a C o r t l e v e n , geb. 16 Jan. 1738 te Enkhuizen, ald. overl. 29 Jan. 1812,
o

o

geh. 1 . 20 Juni 1762 met C l a a s j e v a n R o m o n d ; 2 . 7 Dec. 1766 met
M e i n o u t j e P a n . Hij bezocht de latijnsche school te Enkhuizen, hield aldaar 21
Dec. 1753 eene Oratio in laudem Musicae (Enkh.) en 15 Juli 1754 eene Oratio de
Virtute et Voluptate sub Herculis fabula (Enkh.); studeerde te Leiden, en promoveerde
aldaar 14 Aug. 1758 op eene dissertatie ad legem 89 D. de Legatis et
Fideicommissis. Hij was te Enkh. schepen, raad, burgemeester, raad ter admiraliteit,
penningmr. groote visscherij, bewindhebber W.-I.C. tot de expiratie van hetoctrooi
in 1791, daarna commissaris W.-I. handel. Bij de omwenteling nam hij voor ƒ 25.000
deel in de vrijwillige leening van 1795, doch weigerde de verklaring op de nieuwe
constitutie, fungeerde dan ook als lid der Provisioneele Administratie der Policie
gedurende de bezetting van de stad door de Engelschen in 1799.
de Vries van Doesburgh

[Loosen, Jan van]
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LOOSEN (Jan v a n ), zoon van P i e t e r v a n L o o s e n en van W e y n t j e G e r r i t
Z e g e r s d r ., geb. 15 April 1660 te Enkhuizen, ald. begr. 19 Jan. 1724, ald. geh.
24 Juni 1691 met A a f j e S e m e y n s . Voornaam koopman, schepen, raad,
burgemeester, rekenmeester, kassier O.-I.C. gecommitteerde raad en raad ter
admiraliteit, groot grondeigenaar. Zijn naam en wapen komen voor op den penning
geslagen in 1712 bij gelegenheid van de 100-jarige herdenking van de drooglegging
van de Beemster.
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Zijn olieverfportret door J.F. Bodecker 1704 bevond zich in boedel Snouck van
Loosen te Enkhuizen.
de Vries van Doesburgh

[Loosen, Dirk Semeyns van]
LOOSEN (Dirk S e m e y n s v a n ), zoon van den voorg. en Aafje Semeyns, geb.
te Enkhuizen 20 Maart 1696, ald. overl. 10 Juli 1757; geh. te Amsterdam 13 Dec.
1735 met M a r i a B o n t e k o n i n g . Hij was een zeer vermogend koopman te
Enkh.; 17 Nov. 1704 werd hij door zijn vader op 8-jarigen leeftijd aangesteld tot
schrijver v/d. Comp. van Christoffel Aelbreght van Ouderstel, schepen, raad,
burgemeester, gecommitteerde raad, bewindhebber O.-I.C., commissaris van de
Pilotagie benoorden de Maas. weesmeester, hoofdingeland en heemraad van de
Beemster.
In 1741 bouwde hij zich te Enkh. een fraai betimmerd huis, met koepel daarnaast,
op den Dijk, versierd in den gevel met de wapens van v. Loosen en Bontekoning,
waarin thans de ‘Snouck v. Loosen-stichting’ is gevestigd.
Bij gelegenheid van zijn huwelijk zijn er verscheidene huwelijkszangen uitgegeven
te Amsterdam, Arnhem en Enkhuizen.
Zijn graf met fraaie gebeeldhouwde zerk is in Zuiderkerk, zuidkap 84, 85 en 86;
wapenkussens van hem afkomstig bevinden zich in Rijksmuseum en familiearchief
Semeyns, in welk laatste zich ook zijn portret bevindt.
de Vries van Doesburgh

[Loots, Michael]
LOOTS (Michael), zoon van H e n r i c u s en J o h a n n a M a e s , geb. te Antwerpen
22 Nov. 1676, overl. te Wouw 15 Oct. 1740. Bij zijne intrede in het novicaat der
cistercienserabdij St. Bernard aan de Schelde 1689 ontving hij den naam
H e n r i c u s . Na zijne priesterwijding, 17 Dec. 1701, was hij achtereenvolgens koster
der abdij, biechtvader der abdij Vinea te Leuven, kapelaan te Wouw en 8 Juni 1725
pastoor aldaar. 24 of 29 Dec. 1727 werd hij door den bisschop van Antwerpen tot
landdeken van Bergen-op-Zoom aangesteld. Hij stierf plotseling op zijne pastorij en
werd in de abdij naast zijne ouders begraven.
Zie: v. D o n i n c k , Obituarium Loci Sti. Bernardi (Lérins 1901) 27, 134, 135;
K r ü g e r , Kerk. Gesch. Bisdom Breda III, 21; IV, 313, 314.
Fruytier

[Looy, Cornelis Hendrikus van der]
LOOY (Cornelis Hendrikus v a n d e r ), geb. 19 Nov. 1813 te Rotterdam en aldaar
overl. 12 Oct. 1895, 20 Apr. 1832 werd hij te Leiden ingeschreven als student in de
medicijnen en promoveerde 7 Nov. 1838 in de geneeskunde op een proefschrift:
de Venaesectionis efficacitate in partum. Op 7 Jun. 1839 werd hij bevorderd tot art.
obst. dr. en, 8 Nov. 1839 tot chirurgiae doctor. 29 Nov. 1839 werd hij te Rotterdam
ingeschreven als practiseerend geneesheer, en met voorliefde legde hij zich toe op
de uitoefening der verloskunde. Hij was gehuwd met F r a n ç o i s e H e s t e r
B o u d e w i n e S o p h i e C a s t e n d i j k , geb. 27 Mei 1815 te Dordrecht, overl. te
Rotterdam 13 Febr. 1891. Na het overlijden van A. Nortier werd van der Looy als
zijn opvolger benoemd tot lector aan de klinische school te Rotterdam om les te
geven in de verloskunde; deze betrekking aanvaardde hij op 22 Jun. 1846 en opende
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zijne lessen met eene verhandeling: Over de menschlievendheid, als eene eerste
verpligting voor den verloskundige.
Van der Looy was mede-oprichter der Rotterdamsche Diergaarde en van 1857
tot 1886 lid van den gemeenteraad; in deze hoedanigheid bewoog hij zich
voornamelijk op hygiënisch gebied en maakte over verschillende onderwerpen
uitgebreide aanteekeningen, welke nog in het Gemeente-Archief van Rotterdam
bewaard worden en betrekking
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hebben op: de algemeen heerschende ziektegesteldheid te Rotterdam met notities
betreffende verschillende jaren, en verscheidene gedrukte rapporten over de cholera;
heerschende ziekten en maatregelen tegen de verbreiding van besmettelijke ziekten;
gemeente-reiniging, geschiedenis der bevolking van Rotterdam, drinkwaterleiding
met teekeningen en bestek, openbare slachtplaats. In de universiteits-bibliotheek
van Amsterdam komen in de verzameling handschriften voor, de volgende
mededeelingen: Beschrijving van een geval van buitenbaarmoederlijke
zwangerschap, waar het foetus na 18 jaren bij de moeder vertoefd te hebben door
den anus is ontlast, 24 Aug. 1850; Aanteekeningen op v a n O v e r b e e k d e
M e y e r e n C a r s t e n , De pokkenepidemie in Nederland 1870-73.
Simon Thomas

[Loppers, Petrus]
LOPPERS (Petrus), ook wel onder de namen L o p p e r s u m , L o p p e r s i u s en
F r i s i u s voorkomend, geb. te Wirdum bij Groningen 1544 (?), gest. te Regensburg
20 Aug. 1598. Hij deed zijn studiën te Groningen en Keulen, en trad 20 Mei 1561
te Rome in de Jezuïetenorde. Toen de 22-jarige Balthasar van Dermbach in 1570
tot prins-abt van Fulda was verkozen, noodigde hij terstond de Jezuïeten uit om zijn
gebied, dat bijna geheel van de Kerk was afgevallen, tot het katholiek geloof terug
te brengen, en in de stad zelf een latijnsche school en een seminarie tot opleiding
van geestelijken te stichten. Dit wekte zoozeer den toorn der protestantsche vorsten,
dat Balthasar, ondanks de tusschenkomst van Keizer en Paus, gedwongen werd
afstand te doen en eerst in 1602 in zijn gebied kon terugkeeren. In deze hachelijke
omstandigheden werd Loppers in 1578 tot eersten rector van het college te Fulda
benoemd, dat hij 16 jaar lang bestuurde en tot hoogen bloei bracht. Voor de belangen
zijner orde en die van den prins-abt, wiens biechtvader en raadsman hij was, deed
hij verschillende reizen naar Polen en Italië. Tijdens een bezoek te Rome in 1584
wist hij bij paus Gregorius XIII te bewerken, dat deze 40 rijke beurzen stichtte voor
adellijke jongelieden, vooral uit Noord-Duitschland, waaruit zij de onkosten hunner
geestelijke opleiding te Fulda ruim zouden kunnen voldoen. Ook arme niet-adellijke
studenten zouden geldelijken steun ontvangen. Zoo werd p. Loppers de grondlegger
en eerste leider van het pauselijk seminarie te Fulda. Zijn arbeid was van groote
beteekenis voor de herleving van het katholicisme, daar de adellijke studenten, in
hun vaderland teruggekeerd, machtigen invloed uitoefenden op het godsdienstig
leven hunner onderhoorigen. Hij vergezelde aartshertog Maximiliaan, wien door de
Keizer het bestuur van Fulda was opgedragen, en wiens zielsbestuurder hij was,
naar den ridderdag der Duitsche Orde te Regensburg, toen de dood hem aldaar
overviel.
Zie: I. A g r i c o l a , Historia Provinciae S.J. Germaniae Superioris II, 867; K o m p ,
Die Zweite Schule Fuldas und das päpstliche Seminar (1878) 15, 26, 32; C.
S o m m e r v o g e l , Biblioth. d.l. Comp. de Jésus IV, 1962; B. D u h r , Gesch. der
Jesuiten in den Ländern deutscher Zunge I (1907) 128-133, 304-307, 561; T h e i n e r ,
Annales Ecclesiastici III, 543.
van Miert

[Louffs, Cornelis]
LOUFFS (Cornelis), woonde in 1557 te Amsterdam in de Papenbrugsteeg, waar
‘Sampson’ uithing, en verhuisde van daar naar ‘Engelenburg’ in de
Oudezijdskerksteeg, waar hij herberg hield. In het begin van Mrt. 1567 nam de
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gedurende diens verblijf speelde Cornelis Louffs een niet onaardige
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politieke rol voor een gewoon herbergier. De amsterdamsche regeering was in het
geheel niet gesteld op de aanwezigheid van den roerigen graaf en zocht hem met
een zoet lijntje uit de stad te krijgen. Deze bleef echter doof voor haar vertoogen en
vertrok eerst 25 April. Gedurende zijn verblijf kreeg Louffs, een warm voorstander
van de vrijheidspartij, van Brederode de opdracht om namens hem van de regeering
der stad toelating binnen Amsterdam te verzoeken voor eenige zijner dienaars, die
zich voor de poort bevonden. De regeering antwoordde hierop, dat geen paarden
binnen gelaten mochten worden, en dat wanneer er aan den graaf van buiten de
stad een dringend bericht gebracht moest worden, dit alleen door één voetknecht
mocht geschieden. Louffs beleefde niet veel genoegen van zijne geuzengezindheid,
welke hij met verbanning moest boeten. Strenge maatregelen werden tegen hem
genomen, van zijn boedel vond eene gerechtelijke opschrijving plaats, waarvoor
zijn twee zwagers J a c o b v a n Z e g e n en J e n s M a g n u s als borgen
aansprakelijk bleven. Zijn huis Engelenburg in arrest en in handen gesteld van den
koning van Spanje werd zonder huurbetaling bewoond door zijn zwager Jens Magnus
en Louff's vrouw M a c h t e l d H e n r i c a .
Wegens de vertering door Brederode ten zijnen huize gemaakt, waarvoor de stad
zich indertijd borg had gesteld, werd zij in 1578 door de rechthebbenden met een
proces bedreigd en door betaling van ƒ 2450 op 7 Jan. 1579 kwam de zaak ten slotte
tot likwidatie.
Zie: Amst. Jaarboekje 1900, 48-56.
van Biema

[Louwerse, Pieter]
LOUWERSE (Pieter), gevierd schrijver voor de jeugd, 23 Jan. 1840 te Oost-Souburg
op Walcheren geb. en 20 Aug. 1908 in den Haag overl. Zijn ouders waren
welgestelde boeren, die hun kinderen een zorgvuldige opvoeding gaven. Maar de
vader overleed reeds toen Pieter nog geen 11 jaar was. Er werd besloten, dat de
veel belovende knaap, toegerust met rijke gaven van geest en hart, voor 't onderwijs
zou worden opgeleid. In 1856 deed hij zijn eerste examen en behaalde de acte van
toelating tot schoolonderwijzer van den vierden rang. In '58 legde Louwerse met
goed gevolg 't examen voor hulponderwijzer af en werd nog in datzelfde jaar
benoemd tot onderwijzer te Dirksland. Vijf jaar later, op 23-jarigen leeftijd, behaalde
hij de acte van hoofdonderwijzer. In 1867 vertrok L. naar Goes, vanwaar hij echter
reeds het volgend jaar naar zijn geliefd Dirksland terugkeerde; de ouders zijner
schoolkinderen daar hadden 't hem gevraagd. Toch bleef hij maar voor kort: 10 Oct.
1868 zag hij zich benoemd tot hoofd der school te Hazerswoude, waar hij weldra
in 't huwelijk trad met L e n a M a r i a B r o u w e r . In 1872 vestigde L. zich in den
Haag, waar hij als onderwijzer aan een der openbare scholen werkzaam was tot
1888, toen hij wegens toenemende doofheid ontslag uit zijn betrekking moest vragen.
Hij bleef echter tot zijn dood toe in de hofstad wonen. Al de jaren door hem bij 't
onderwijs doorgebracht had L. zich doen kennen als een voortreffelijk opvoeder en
sympathiek schoolmeester. Hoe hartelijk hij de jeugd lief had en de jeugd hem, blijkt
ook uit de boeken en tijdschriften die hij als rustend onderwijzer schreef. L. was een
geboren verteller, een talentvol schrijver, een gemoedelijk en gevoelvol dichter.
Ieder herinnert zich de verhalen uit Het jonge volkje, die hij in zijn jeugd las of wel
zijn kinderen zag lezen: Alfer en Wala, De trouwe schildknaap, De oude Valkenier,
De vos van Berkenheim, Trouw en Ontrouw, De stichters eener wereldstad en nog
zoovele meer. Niet
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minder bekend zijn zijn afzonderlijke werkjes: Lachen en leeren; De pastorie-engel;
Veel goeds te midden van veel kwaads (1870); De oude veerschipper (1872); De
schippersjongen of Leiden in strijd en nood (idem); Worstelen en ontkomen; Een
werk van Lijden en Moed, of Nederlands herstel (1873); Toch Oranje Boven, of
Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau, 1650-1672; Vlissinger Michiel, of
Neerlands glorie op zee; Bestevaer Tromp, of Hoe de Vereenigde Provinciën een
zeemogendheid werden; Vlissingen in 1572, of Oog om oog en tand om tand. Voorts
Janmaat in de IJszee; Alles zingt (1878); Vóór vier eeuwen. Een volksboek over de
ontdekking van Amerika; Vaderlandsche geschiedenis voor jong en oud Nederland.
(1888, 2 dln.); Uit oude en jonge harten. 10 liederen voor Nederland, gezongen bij
de huldiging van koningin Wilhelmina (1898). Met E. D r e n t h gaf hij liedjes onder
den titel: Van knop tot bloem; met J. S c h m a l een leesboek voor de school, get.
Voor 't jonge volkje. Bijna al deze werkjes werden bij herhaling herdrukt. Verder was
Louwerse medewerker aan de Kinder-Courant van J o h . G r a m , redacteur van
De kleine huisvriend (1875-77) en De kinderkamer; medewerker en later
hoofdredacteur van het mooie tijdschrift Voor 't jonge Volkje. In 't laatst van zijn
leven gaf hij nog: Verhalen uit de vaderl. geschiedenis, geïllustreerd door zijn beide
zoons.
Zijn portret, een houtsnede door Walter, staat in het tijdschrift Voor de kinderkamer
1885.
Jan. 1912 werd te Oost-Souburg een borstbeeld von L. onthuld.
Zie: Levensber. Letterkunde 1909, 55, en Voor 't Jonge Volkje, Sept. 1908, 1.
Zuidema

[Löwendal, Ulric Frederic Woldemar graaf van]
LÖWENDAL (Ulric Frederic Woldemar graaf v a n ), of L ö w e n t h a l , maarschalk
van Frankrijk, geb. 1 April 1700 te Hamburg, overl. 27 Mei 1755 te Parijs in het
Luxembourg, waar de Koning hem appartementen had afgestaan. Op 13-jarigen
leeftijd trad hij in poolschen dienst, een jaar later was hij reeds opgeklommen tot
den rang van kapitein in het regiment Starrenberg. Na den vrede van Rastadt ging
hij in dienst over van den koning van Denemarken, om in 1715 weder over te gaan
in hongaarschen dienst, waarin hij onder de orders van prins Eugenius van Savoye
diende.
Op Sicilië streed hij tegen de Spanjaarden; na het sluiten van den vrede van
Madrid (1721) keerde hij naar Polen terug, waar koning August II hem aanstelde
tot kolonel der infanterie, waarop in 1728 zijne benoeming tot veldmaarschalk volgde.
In 1730 trad hij in pruisischen dienst, waarin hem de opleiding van de jonge officieren
werd toevertrouwd. In 1734 nam hij onder prins Eugenius deel aan den veldtocht
aan den Rijn; het volgende jaar commandeerde hij de saksische infanterie in het
oostenrijksche leger. In 1736 trad hij in russischen dienst en streed van 1741-1743
tegen de Zweden; ook maakte hij verschillende krijgstochten tegen de Turken mede.
Daar de russische dienst hem tegenstond ging hij, op aanraden van zijnen vriend,
den maarschalk van Saksen, in franschen dienst over; 1 Sept. 1743 werd hij
luitenant-generaal en nam als zoodanig deel aan den oostenrijkschen
successieoorlog; hij onderscheidde zich in 1745 bij Fontenoy en later in den veldtocht
in Vlaanderen. In 1747 onderscheidde hij zich bij Lafeld; vervolgens nam hij
Bergen-op-Zoom na een beleg van twee maanden in (15 Sept. 1747). 23 Sept. 1747
werd hij wegens zijne groote verdiensten benoemd tot maarschalk van Frankrijk. In
1748 nam hij onder den maarschalk van Saksen deel aan het
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beleg van Maastricht; na het vertrek van het staatsche garnizoen onder baron Hobbe
van Aylva trad Löwendal op als gouverneur dier vesting. Hij bekleedde dit
gouverneurschap niet lang, want reeds 16 Dec. 1748 wordt in de raadsverdragen
dier stad melding gemaakt van zijnen opvolger, den graaf de Courten. Na het sluiten
van den vrede van Aken wijdde Löwendal zich geheel aan de studie. Hij is tweemaal
gehuwd geweest en bezat verscheidene kinderen.
Zie: Raadsverdragen 16 April, 7 en 11 Mei, 17 Juni en 16 Dec. 1748
(Gemeente-archief Maastricht; Plans et Journaux des Sièges de la dernière guerre
de Flandres rassemblés par deux capitaines étrangers au service de France; G.D.
F r a n q u i n e t , Het beleg van Maastricht in 1748 in Annales de la Société historique
et archéologique à Maestricht II; Nouvelle Biographie générale (1860).
Dyserinck

[Lubbertus, Sibrandus]
LUBBERTUS (Sibrandus) of eigenlijk L u b b e r t i , daar hij in 't Hollandsch S i b e
of S i b r e n L u b b e r t s heette, werd volgens een enkel bericht te Langweer in de
classis Zevenwouden, maar waarschijnlijker in Butjadingerland in Holstein geboren,
± 1556; hij stierf Jan. 1625 te Franeker. Eerst ging hij op school te Norden.
Vervolgens werd hij door Johannes Molanus in de humaniora onderwezen te Bremen.
Daarna bezocht hij de hoogeschool te Wittenberg, waar hij zich vooral op het
hebreeuwsch heeft toegelegd onder professor Scindlerus. Vandaar ging hij naar
Genève, waar hij het onderwijs heeft gevolgd van Beza, Casaubonus en François
Portus. Toen trok hij eerst naar de heidelbergsche universiteit en - na den dood van
keurvorst Frederik III van de Paltz en de troonsbestijging van diens
sterk-lutherschgezinden zoon Lodewijk VI - met het overgroote deel van de
professoren en studenten naar de stad, die Johan Casimir voor haar beschikbaar
had gesteld: Neustadt. Daar hoorde hij vooral Ursinus doceeren, over de profetieën
van Jesaja en 't Organon van Aristoteles. Reeds toen was hij in het hebreeuwsch
- waarin hij 't later zoover bracht dat hij er zelfs ter oefening brieven in schreef aan
zijn oud-leermeesters - goed thuis; zooals daaruit blijken kan dat hij Ursinus bij
gelegenheid opmerkzaam wist te maken op een verkeerd citaat van dezen uit David
Kimchi, wat ten gevolge had dat deze openlijk zijn fout verbeterde. Voor een aanbod
om het vicariaat van Ursinus voor diens colleges in de logica op zich te nemen
bedankte Lubbertus, uit bescheidenheid, waarop Fortunatus Crellius werd benoemd.
Na Neustadt bezocht hij ook nog de universiteit te Marburg; eind 1582 was hij daar
nog aanwezig. Zeer kort daarop moet hij echter reeds vandaar vertrokken zijn. Want
toen hij na afloop zijner studiën de beroepen kreeg naar de Kerken van Brussel en
Emden en op raad van Ursinus het laatste daarvan aannam, was het lente 1583.
Aanvankelijk liep het met zijn ambtsaanvaarding daar ter plaatse niet geheel naar
wensch. Het op hem uitgebrachte beroep droeg n.l. niet de goedkeuring weg van
graaf Edzard van Oostfriesland. Om den vrede te bewaren stelde de kerkeraad hem
toen tot ziekenbezoeker aan en wilde hem tevens tot ouderling benoemen. Maar
nu bedankte hij van zijn kant. Tenslotte kwam, naar het schijnt, de zaak echter toch
in orde: 8 Mrt. 1583 kreeg hij vol predikantstractement, en terzelfder tijd wordt hij in
de wandeling ook steeds de vijfde predikant genoemd. Evenwel: niet voor lang.
Reeds kort daarna werd hij door den graaf weer ontslagen, omdat hij niet met Ligarius
en de lutherschen overweg bleek te kunnen. Door
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toedoen van Menso Alting is hij toen naar Friesland vertrokken. Weldra vond hij
daar weer een werkkring. In Nov. nog van hetzelfde jaar vroegen hem de Staten
van Friesland zijn krachten ter hunner beschikking te stellen, ten dienste der
landschappen. Hij werkte toen voornamelijk te Harlingen en, in 1584, te Leeuwarden,
waar hij ook woonde. In 1585 werd hij benoemd tot theologisch hoogleeraar aan
de toen pas opgerichte academie van Franeker, welk ambt hij 29 Juli van dat jaar
heeft aanvaard. Practisch zal hij het echter wel niet hebben uitgeoefend voor hij den
doctoralen graad zich verworven had, waartoe hij in 1587 naar Heidelberg is
getrokken, om dien 22 Juni uit handen van Franciscus Junius - terwijl Daniël
Tossanus promotor was - in de H. Geestkerk daar te verkrijgen, nadat hij eerst
Woensdag 17 Mei was geëxamineerd, tien dagen later een publieke disputatie had
gehouden over de vraag, of de mensch in dit leven volkomen de wet Gods kan
houden, en den laatsten Mei een rede had gehouden ter uitlegging van Galaten
2:15. In 1596 benoemde hem de universiteit te Heidelberg tot hoogleeraar, ter
opvolging van Kimedoneius. Vermoedelijk heeft hem die benoeming wel aangestaan.
Want het ging hem in Franeker maar weinig naar den zin. Terecht of ten onrechte
meende hij zich te beklagen te hebben over gebrek aan steun van de zijde van zijn
collega's bij zijn pogen om het leven der academische jeugd - dat aan de friesche
hoogeschool al bijzonder tuchteloos was - wat te verbeteren. Zoover ging zelfs zijn
ontevredenheid dat hij tot tweemaal toe weigerde het rectoraat op zich te nemen,
ja dat hij juist in het jaar dat aan die heidelberger benoeming voorafging het zich
onmogelijk maakte om de senaatsvergaderingen bij te wonen, door op het uur dat
zij gehouden plachten te worden een bijzonder college te gaan geven over Aristoteles'
Organon en Ethica. Maar desniettegenstaande is hij toch niet vertrokken. Zijn vrouw
G e e r t r u i d a v a n O o s t e r z e e (geb. 1550, gest. 8 Mei 1625), met wie hij in
1587 gehuwd was, ging liever niet buitenslands, en de Staten van Friesland maakten
bezwaar hem te laten gaan, niet onmogelijk mede naar aanleiding van een request,
dat te dien einde door 33 studenten werd ingediend. En zoo bleef hij te Franeker,
waar hij toen verder tot zijn dood zijn taak heeft vervuld.
Lubbertus te karakteriseeren valt niet gemakkelijk, omdat zijn persoonlijkheid een
vrij samengesteld beeld vertoont. En het oordeel over hem loopt in verband daarmee
dan ook onder degenen, die hem bespreken, vrij ver uiteen; S e p p , Het Godgeleerd
Onderwijs in Nederland I (Leiden 1873) 135 v.v. bijv. is veel minder waardeerend
dan B o e l e s , Frieslands Hoogeschool II (Leeuw. 1878) 29-34. Vast staat wel, dat
hij verschillende slechte en voor de samenleving onaangename eigenschappen
had; hij was gierig, slechts weinig beschaafd en driftig. Maar aan den anderen kant
ontbraken toch ook de goede kwaliteiten niet, waarom hij dan ook door verschillende
van zijn tijdgenooten hoog werd geacht. Een eerste daarvan was zijn krachtig ijveren
voor een christelijken levenswandel, blijkend - behalve uit zijn reeds genoemde
bestrijding van de ongebondenheid der franeker studenten, - uit zijn optreden als
prediker, met aangrijpende welsprekendheid toornend tegen allerlei zonden. Voorts
kenmerkte hij zich ook door een reusachtige werkzaamheid. Daartoe in staat door
een sterk gestel, zat hij géwoonlijk reeds 's morgens om drie uur te werken. En de
resultaten daarvan zijn dan ook wel openbaar geworden. Lubbertus - zelfs Scaliger
(Scaligerana
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(ed. 2, Lugd. Bat. 1668) 29), die anders in zijn tijdgenooten niet veel goeds pleegt
te zien, verklaart het - was een van de bekendste geleerden van zijn tijd; ook al was
hij wellicht meer veelweter dan scherpzinnig denker, en al is, daarmee in verband,
zijn werkzaamheid dan ook niet onmogelijk meer dan aan den vooruitgang der
wetenschap aan de bewaring der reeds verkregen kennis ten goede gekomen en
aan het kerkelijk leven. Zijn verdienste met het oog op dat laatste valt metterdaad
niet te ontkennen. Allereerst heeft hij in de meeste belangrijke zaken van zijn tijd
een voornaam aandeel gehad. Zoo spande hij zich in 1594 voor de inriching der
Kerk van Groningen. Die van Leeuwarden hielp hij ter gelegenheid van den twist
tusschen Acronius en Balck, als arbiter. In Mei 1607 woonde hij in den Haag voorzien van een instructie der Staten van Friesland - den conventus praeparatorius
bij en evenzoo 17-21 Oct. van dat jaar de daaropvolgende vergadering, gehouden
omdat men 't op de eerste nog niet heelemaal eens kon worden; zelfs was Lubbertus
toen nog niet geheel tevreden en maakte nog bezwaar tegen de onderteekening
van het definitief concept, totdat Helmichius met veel moeite hem ertoe over wist
te halen zijn naam er onder te zetten. De haagsche Synode van 1586, van plan om
Leycester te vragen om een generale huwelijksordonnantie te willen uitvaardigen,
teneinde in dat stuk eenheid te krijgen, benoemde hem onder degenen die daarvoor
advies aan de overheid zouden moeten geven. En die van Dordrecht in 1618 en
1619 - in welker voorbereiding hij ook aandeel heeft gehad - telde hem onder haar
op den voorgrond staande leden. Terwijl hij eindelijk ook nog door een uitgebreide
reeks geschriften de zaak der kerken heeft pogen te dienen.
Toch, niettegenstaande dit lofwaardigs, maakt zijn persoon geen onverdeeld
aangenamen indruk. Dat hij strijdlustig van aanleg was en daarom voortdurend
bedacht op tegenweer tegen alles en ieder, die niet instemde met het
contra-remonstrantisme, dat hij met hart en ziel was toegedaan, zoodat zijn werken
ook in hoofdzaak polemisch zijn, is geen bezwaar. Maar dat hij overal vijanden zag
- zelfs Gomarus zag zijn rechtzinnigheid door Lubbertus in twijfel getrokken - en dat
hij niets deed dan strijden, was toch te ver gedreven. Hij maakt den indruk van,
behalve beginselvast ook twistziek te zijn geweest.
Allereerst heeft dat Maccovius, zijn jongere collega aan de franeker hoogeschool,
ondervonden. Reeds in 1616 begon Lubbertus hem - waarschijnlijk in niet geringe
mate uit jaloezie op de populariteit, die de geleerde Pool onder de studenten genoot,
maar vermoedelijk ook wel uit de begeerte om hem te verwijderen, waar zijn
levenswijze te wenschen overliet en den studenten een slecht voorbeeld gaf - bij
de classis Franeker aan te klagen, dat hij de H. Schrift afhankelijk stelde van
menschelijk gezag. Toen die aanval mislukte hernieuwde hij zijn pogen, tegelijk nu
het aantal zijner beschuldigingen uitbreidend tot niet minder dan een vijftigtal. Classis,
Provinciale Synode en Gedeputeerde Staten kwamen er bij te pas. Tenslotte ook,
nadat Lubbertus nog een intercessie van de theologische faculteit te Heidelberg bij
de Staten van Friesland had weten te bewerkstelligen, de nationale Synode van
Dordrecht. Zijn doel bereikte Lubbertus echter niet. Wel kreeg Maccovius een
vermaning om eenvoudiger te zijn in zijn leertrant en voortaan met zijn ambtgenoot
in vrede te leven, maar van ketterij vond de Synode geen spoor. Hiermee
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was de zaak echter toch nog niet uit. In 1620 ontstonden nieuwe verwikkelingen,
thans over het supralapsarisme, de opstanding, het laatste oordeel, de
rechtvaardigmaking door het geloof en de beteekenis van Christus' dood. Na veel
moeilijkheid werd in 1621, voor het uitwendige tenminste, door bemiddeling van
Gedeputeerden en curatoren ook dit geschil weer zoowat vereffend. Maar eigenlijk
bleef de vijandschap tusschen de beide collega's toch tot den dood van Lubbertus
onverzoend.
Een dergelijken strijd had Lubbertus met een anderen collega, den beroemden
kenner der oostersche talen, Johannes Drusius (I kol. 753), in 1585 van Leiden naar
Franeker overgegaan. Ook deze werd beschuldigd van onrechtzinnigheid, in dit
geval in de logosleer, en wat betreft zijn goede zeden verdacht gemaakt; wat hem
aanleiding gaf tot het schrijven van: J. D r u s i i ad fratres Belgas Epistola. In qua
o

calumnia diluitur recens sparsa de logo creato (Fran. 1615) (Pamflet Thysius n .
1037) vertaald door Regnerus Vitellius of Reynier Telle onder den titel: Brief van J.
D r u s i u s ... aen de nederl. broeders, waer in wederleyt wordt de ... lasteringhe ...
o
tegen den autheur gestroyt by S. Lubbertus (1615) (Pamflet Knuttel n . 2208), De
in 1616 vallende dood van den beschuldigde maakte echter betrekkelijk spoedig
een einde aan dezen twist.
Een strijd van een eenigszins ander karakter, waarin Lubbertus evenzeer een
belangrijke rol speelde, was de pamflettenoorlog in de jaren 1610 en volgende, naar
aanleiding van de benoeming van Conradus Vorstius tot theologisch hoogleeraar
te Leiden, als opvolger van den 19 Oct. 1609 gestorven Arminius. Zoodra deze had
plaats gehad ontstond er verzet, omdat de steinfurter docent in zijn Tractatus
Theologicus de Deo, sive de Natura et Attributis Dei ... (Steinfurt 1610),
sociniaansche sympathiën had aan den dag gelegd. Raakte aanvankelijk hier door
alleen de provincie Holland in heroering, anders werd dit toen er een boekje in het
licht kwam: de Officio Christiani hominis. Cum privilegio summi Pontificis et Regis
Catholici (Irenopoli), waarvan de, eerst onbekende, maar later ontdekte schrijvers
oud-leerlingen van Vorstius en tegelijk sociniaanschgezinden bleken, terwijl als
plaats van uitgave Franeker aan den dag kwam. Nu mengde zich ook de friesche
staatkundige en theologische wereld in den twist. De Staten stelden hun hol landsche
collega's van de gedane ontdekking in kennis. De leeuwarder predikanten lieten
onder den titel Waerschouwinghe, aen alle ghereformeerde kercken ende vrome
ingesetenen van de Vereenichde Nederlanden (Leeuw. 1611) een tegengeschrift
uitkomen. En tegelijk greep ook Lubbertus naar de pen om - waar V o r s t i u s
intusschen in een drietal geschriften: Epitome exegeseos apologeticae seu brevis
declaratio articulorum aliquot (Steinfurt 1611); Apologetica Exegesis pro Tractatu
(1611) en Christiana et Modesta Responsio, ad Articulos quosdam, nuper ex Anglia
o
transmissos et typis hic descriptos ... (Lugd. Bat. 1611) (Pamflet Thysius n . 920)
zijn denkbeelden nog nader had toegelicht - in Declaratio responsionis D. Conradii
Vorstii scripta ... ad Illustr. et potentissimos D.D. Ordines Generales (Fran. 1611) waaraan reeds van zijn hand Brief aende ... Staten-Generaal (Middelb. 1611)
o
(Pamflet Knuttel n . 1850) was voorafgegaan - van het punt in geschil ook het zijne
te zeggen en den Staten in overweging te geven Vorstius, met behoud echter van
eenig inkomen - over de grenzen te zetten. De aan-
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gevallene bleef hierop het antwoord niet schuldig. Eerst gaf hij Voorloper van een
volcomene antwoort ... teghen de verclaringhe D. Sibr. Lubberti (Leyden 1611), dat
in 1612 als Prodromus plenioris responsi ad declarationem D. Sibr. Lubberti (Lugd.
o

Bat.; Pamflet Thysius n . 943) ook in 't latijn verscheen. Daarop volgde Responsum
o

plenius ad scripta quaedam eristica (Lugd. Bat. 1612; Pamflet Thysius n . 949), ten
zelfden jare nog vertaald verschenen als: Volcomener antwoort op eenighe
twistschriften... voornemelick op de verclaringe D. Sibr. Lubberti (Leyden 1612). En
eindelijk Catalogus errorum sive hallucinationum D. Sibrandi Lubberti (Lugd. Bat.
1612) Op advies van Hommius - die, behalve korten tijd in de zaak-Maccovius, altijd
een van de meest vertrouwde vrienden geweest is van Lubbertus en hem in heel
zijn strijd met Vorstius steeds met raad en daad heeft geholpen - besloot Lubbertus,
die in dat jaar vermoedelijk ook reeds: Bekentenis d.d. C. Vorstii over sommighe ...
hoofdpoincten der christ. religie had uitgegeven, terstond tegen dit werk een
verdediging uit te geven. Door de traagheid van den drukker, aan wien hij die uitgave
toevertrouwde, kon hij dit voornemen echter niet uitvoeren voor het najaar van 1613.
De titel van dit nieuwe boek luidde: Commentarii ad non agnitos XCIX errores
Lubberto a Vorstio objectos; voorin stond een brief van opdracht die tenzelfden jare
te Delft ook afzonderlijk uitkwam in hollandsche vertaling, als: Brief D. S i b r a n d i
L u b b e r t i .. aen den Eerweerdichsten Aertsbisschop van Cantelberch, Primat van
o
Enghelandt (Pamflet Knuttel n . 2066), met weerleggende aanteekeningen van
Wtenbogaert.
De verschijning van dit werk had geen geringe gevolgen. Dat Vorstius er aanleiding
in vond weer een paar nieuwe verweerschriften in het licht te zenden, n.l.: Paraenesis
ad D. Sibrandum Lubbertum (Gouda 1613); Scholia ἀλεξίϰαϰα ad Comment. S.
Lubberti (Gouda 1614), beduidde niet zoo veel. Maar wel was zeker van gewicht,
dat de Staten van Holland, inzonderheid door den brief van opdracht, waarin ze
bedektelijk werden beschuldigd de ketterij van Socinus in te voeren, zich in hun eer
voelden aangetast en daarom aan hun advocaat-fiscaal, Hugo de Groot, opdroegen
hun godsdienstige gezindheid te verdedigen. Nog in 1613 voldeed deze aan dien
last, door de uitgave van Ordinum Hollandiae ac Westfrisiae pietas ... vindicata
(Lugd. Batav. 1613), een boek waarin hij op handige wijze de aandacht van
Lubbertus' beschuldiging trachtte af te wenden en door een tegenbeschuldiging,
dat de Gereformeerden in zake de verhouding van kerk en overheid meer het
standpunt der Puriteinen dan dat der engelsche kerk innamen, vervreemding poogde
te brengen tusschen Lubbertus en zijn geestverwanten eenerzijds en aan den
anderen kant de engelsche godgeleerden en vooral ook koning Jacobus VI, die in theologische zaken goed thuis - zich reeds sedert het begin van den
Vorstiaanschen strijd, voortdurend door Lubbertus en zekeren Mattheus Sladus op
de hoogte gehouden, belangstellend daarmee had ingelaten en zelfs niet geaarzeld
door middel van zijn gezant in den Haag (tegen de door dezen ingediende stellingen
verscheen V o r s t i u s ' genoemde Christiana et Modesta Responsio) en door brieven,
dreigend met zijn ongunst en zelfs met oorlog, op den afloop daarvan invloed te
oefenen. Daar dit werk, om het gezag van zijn schrijver, te meer omdat dadelijk na
de verschijning een vertaling er van werd in 't licht gegeven: Der Heeren Staten ...
Godsdienstichcheyt ('s Grav. 1613),
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o

(Pamflet Knuttel n . 2064), wel grooten invloed zou oefenen, trad Lubbertus er met
kracht tegen op. Vooreerst door een aanbeveling te geven bij een pamflet van
J o h a n n e s B o g e r m a n , Ad scripti ... Hugonis Grotii ... partes priores duas (Fran.
o

1614; Pamflet Thysius n . 1004), waarin deze door een aantal kantteekeningen op
Grotius' boek de zwakheid ervan poogde aan te toonen; daarna door een eigen
o

geschrift: Responsio ad Pietatem Hug. Grotii (Fran. 1614) (Pamflet Thysius n .
1002), waarvan direct daarop ook een vertaling verscheen: Antwoort van
S i b r a n d u s L u b b e r t u s op de Godsdiensticheut van Hugo de Groot (Fran.
1614); in uittreksel kort daarop gepubliceerd onder den titel: Tractatien van het ampt
der hoogher overheyt in kerckelycke saken, ghetoghen uyt S. Lubberti Antwoord
o

teghen de Godsdiensticheyt van H. de Groot (Fran. 1614; Pamflet Knuttel n . 2116).
Van deze Responsio heeft hij niet veel genoegen beleefd. En dat nog wel,
niettegenstaande hij vóór de verschijning ervan het advies van zijn vrienden had
ingewonnen en deze tegen de publicatie geen bezwaren hadden; althans niet meer
nadat hij op hun verzoek wijziging had gebracht in zijn daarin uitgesproken oordeel
over de 5 remonstrantsche artikelen, dat uit gebrek aan scherpzinnigheid - waarop
boven ook reeds werd gewezen - en daarmee samenhangend gemis aan dogmatisch
onderscheidingsvermogen gunstiger luidde dan met zijn standpunt te rijmen was
(vgl. C h r . S e p p a.w. 140 en H. E d e m a v a n d e r T u u k , Johannes Bogerman
(Gron. 1868) 113, 114, 332, 333, met P.J. W y m i n g a , Festus Hommius (Leiden
1899) 171 noot 5). Hugo de Groot antwoordde met een tegenschrift: Bona fides
o
Sibrandi Lubberti (Lugd. Bat. 1614; Pamflet Knuttel n . 2119), tenzelfden jare vertaald
o
verschenen als: Goede trouwe Sibrandi Lubberti (Leiden 1614; Pamflet Tiele n .
1111); wat erger was: hij wist bovendien te bewerken, dat Lubbertus' boek 17 Oct.
1614 als schadelijk voor den welstand van het land op den index werd geplaatst
o
o
(Pamfletten Tiele n . 1110 en Knuttel n . 2116 en 2117); een daad, over welker
onrechtvaardigheid de betrokkene zich zeer heeft beklaagd en die op zijn rekwest
28 Juni 1619 door een nieuwe resolutie dan ook weer ongedaan is gemaakt.
Behalve de reeds besproken werken schreef Lubbertus ook nog de volgende: de
Principiis Christianorum Dogmatum ad J.J. Grynaeum ll. VII (Fran. 1591), door Beza
zeer geprezen; De Papa Romano ll. X, collati cum disputationibus Roberti Bellarmini
(Fran. 1594); De Concillis ll. V (Gen. 1601); De Ecclesia ll. VI (Fran. 1607); Replicatio
de Principiis Christianorum dogmatum (Fran. 1608); De Papa Romano ll. IV, replicatio
ad Jac. Gretseri defensionem tertiae controversiae Bellarmini (Fran. 1609); De Jesu
Christo Servatore ll. IV contra Faustum Socinum (Fran. 1611), een weerlegging van
S o c i n u s ' Tractatus de Jesu Christo Servatore, opgedragen aan de nederduitsche
vluchtelingenkerk te Londen; Disputationes ad refutationem epistolae Arminii ad
Hippolytum de Collibus; Epistolica disceptatio de fide justificante nostraque coram
Deo justificatione (Delft 1612), tegen Petrus Bertius; Commentarius in Catechesin
Palatino-Belgicam (Fran. 1618). Ongedrukt bleef nog: Anti-Bellarminus. Behalve uit
al deze geschriften zijn Lubbertus' denkbeelden ook nog te kennen uit een groot
aantal Theses, die onder zijn leiding door zijn studenten werden verdedigd. Een
zeker niet minder belangrijke bron voor zijn biografie zou zijn waarlijk reusachtige
briefwisseling wezen. Een gedeelte daarvan werd
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reeds, verspreid, in allerlei werken gedrukt. Een ander bevindt zich, nog
onuitgegeven, in het Britsch Museum te Londen, waarin het via de particuliere
verzameling van Sir Thomas Phillipps te Worcesterhill gekomen schijnt te zijn uit
de bibliotheek van J.G. te Water. In een drietal banden omvat het ± 6000 door allerlei
personen aan hem gerichte brieven, van tusschen de jaren 1577-1625. Afschriften
van niet weinig van die origineelen bevinden zich in het archief-Gabbema op de
Bibliotheek van het Friesch Genootschap te Leeuwarden, cf. W y m i n g a a.w. 7 n.
6. Onder degenen, met wie die correspondentie gevoerd werd, zijn Junius, Tossanus,
Beza, Commelinus, Marnix van St. Aldegonde, Ubbo Emmius en Pareus de oudere,
maar vooral Festus Hommius geweest. Laatstgenoemde woonde als student bij
Lubbertus in huis. Ten slotte zou ook het franeker archief, dat rijk is aan bescheiden
over de academie, nog wel belangrijke stof kunnen leveren. Lubbertus' portret in
olieverf, van 1616, bevindt zich op het stadhuis te Franeker. Het is door J.H. van
der Heyden op steen geteekend in B o e l e s , Frieslands Hoogeschool. Zijn lijkrede
werd gehouden door Sixtinus Amama.
Zijn dochter M a g d a l e n a huwde met N. W i g a r a . Uit dat huwelijk werd een
dochter G e e r t r u i d , geboren, later getrouwd met D i r k S c h e l t i n g a , die sedert
1653 een aantal jaren raad van het Hof van Friesland is geweest.
Zie: behalve de reeds genoemde werken van B o e l e s , S e p p en W i j m i n g a
(registers) en vooral van E d e m a v a n d e r T u u k (passim, vooral ook de
belangrijke aanteekeningen): E.J.H. T j a d e n , Das Gelehrte Ostfriesland (Aurich
1785) I, 245-262 en verder de H e r z o g , Real-Encyclopädie für protest. Theologie
und Kirche in voce vermelde litteratuur. Voorts: B a y l e , Dictionnaire historique et
critique in voce; A. K u y p e r J r ., Johannes Maccovius (Leiden 1899) 82 v.v., 256
v.v.; F r . W. C u n o , Franciscus Junius (Amst. 1891), Beilage II Briefe A. nr. 42 b.,
53, B. nr. 21; F r . W. C u n o , Daniel Tossanus der Aeltere (Amst. 1898) I, 325; II
170 v.v., 175; V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het Protestantsche Vaderland
I, 110; Bibliophile Belge XVII, 285; J. H a n i a , Wernerus Helmichius (Utr. 1895) 263
n. 2, cf Bijl. D. LI, LII; B r u g m a n s , Verslag van een onderzoek in Engeland; naar
Archivalia ('s Grav. 1895) register in voce; Kroniek van het Historisch Genootschap
XXIV, (1868) 592; R o m e i n , Naamlijst der Predikanten van Friesland (Leeuw.
1886) 13, 184; Werken der Marnixvereeniging S. II, D. III, 462; S. III D. I, 260, 266;
L.D. P e t i t , Bibliographische lijst van werken van leidsche hoogleeraren I (Leiden
o

o

o

1894) 91, 102 n . 29, 103 n . 30, 150 n . 14; L. K n a p p e r t , Geschiedenis der
Nederlandsche Hervormde kerk gedurende de 16e en 17e eeuw (Amst. 1911) 152,
153; B r u g m a n s e n W a c h t e r , Briefwechsel des U b b o E m m i u s I (Aurich
1911) passim; H.C. R o g g e , Het beroep van Vorstius tot hoogleeraar te Leiden in
de Gids 1873, II; Praestantium ac Eruditorum virorum Epistolae ecclesiast. et theolog.
(Amst. 1660) in voce Drusius en Sibrandus; H.C. R o g g e , Beschrijvende Catalogus
der pamflettenverzameling van de Boekerij der Remonstr. Kerk te Amsterdam
(Amsterd. 1863-1865) Stuk II, Afd. I, 30; K. D i j k , De Strijd over Infra- en
Supralapsarisme in de Gereformeerde kerken van Nederland (Kampen 1912) 206
v.v.
van Schelven

[Lucassen, Theodoor]
LUCASSEN (Theodoor), geb. 2 Aug. 1792 te Bemmen bij Kleef, overl. te 's
Gravenhage 31 Jan. 1854; zoon van R. L u c a s s e n en A.J. L e m m .
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Hij verloor op 5-jarigen leeftijd zijn ouders; zijn bloedverwanten deden hem, toen
hij 14 jaar was, op een notaris-kantoor, doch zes jaar later trad hij als jager te paard
in militairen dienst en nam als onderofficier deel aan de veldtochten in Duitschland
van 1812 en '13. In Oct. 1814 werd hij tot 1en luit.-kwartiermeester benoemd en
vertrok in dien rang 29 Oct. 1815 naar Java, kwam 14 Mei '16 te Batavia aan en
werd ingedeeld bij de militaire administratie te Makassar. Twee jaar later werd L.
tot kapitein bevorderd, nam in dien rang deel aan de expeditie onder kolonel de la
Fontaine tegen den opstandeling Aboe Bakar op Zuid-Celebes, bekwam een zware
verwonding en werd ter verpleging naar Batavia opgezonden. Nadat hij in 1821
bevorderd was tot majoor, vertrok L. in 1824 voor herstel van gezondheid naar
Nederland en keerde in Febr. 1827 naar Java terug, waar hij zich tijdens den
Java-oorlog als off. der militaire administratie hoogst verdienstelijk maakte. 22 Maart
1830 werd L. bevorderd tot luit.-kolonel en in Jan. '33 tot kolonel en chef der geheele
mil. administratie in Ned.-Indië. In Maart 1837 vertrok hij met pensioen naar
Nederland. Hoewel hiermede zijn militaire loopbaan was afgesloten, nam L. nog
geenszins rust. Ten einde de door v.d. Bosch ingevoerde suikerfabricatie op Java
beter tot haar recht te doen komen, begaf L. zich naar België en Frankrijk, vertoefde
als arbeider in verschillende beetwortelsuikerfabrieken ten einde zich technisch te
bekwamen. Aldus toegerust, engageerde hij bekwame werktuigkundigen, schafte
de noodige machinerieën aan, met het doel in Java's Oosthoek een
suikeronderneming te vestigen geheel ingericht volgens de nieuwste werkwijzen.
In Nov. 1840 begaf hij zich naar Java, kwam na velerlei tegenspoeden in Indië aan,
maar leed ten slotte schipbreuk bij het eilandje Serangan, even beoosten de zuidpunt
van Bali. Het schip en de geheele lading, dus ook de kostbare machinerieën gingen
verloren, alleen de passagiers en de equipage werden gered. Het verlaten wrak
met den inhoud werd daarop door de balineesche bevolking geplunderd, welke
gebeurtenis aanleiding werd tot de militaire expeditiën van 1846-1849 tegen het
eiland Bali. Intusschen liet L. zich door deze ramp niet ternederslaan. Hij ontbood
nieuwe machinerieën uit Europa en reeds in 1842 opende hij twee zeer belangrijke
suikerfabrieken in Tegal, nam gedurende zeven jaren persoonlijk de leiding waar,
tot de staat zijner gezondheid hem in 1849 dwong naar Nederland terug te keeren.
Zie: Hand. en Geschriften Ind. Gen. III (1855) 174 vgg.
Muller

[Ludeking, Willem Ernst]
LUDEKING (Willem Ernst), 17 Jun. 1802 geb. te Amsterdam, 3 Mrt. 1882 overl. te
Brielle. Na als genees-, heel- en vroedmeester werkzaam te zijn geweest te
Hilversum en te Nieuwe Tonge, vestigde hij zich te Brielle, waar hij zich, behalve
met zijne praktijk, bezighield met wetenschappelijke studie. 1 Sept. 1847 werd hij
door het Genoots. t.b.d. heelkunde te Amsterdam met eene zilveren medaille
bekroond voor zijn werk op geschiedkundig gebied, get. Eene bijdrage tot de
geschiedenis der geneeskunde in Nederland van de vroegste tijden tot op de stichting
van de leidsche hoogeschool I (Brielle 1847). Verder schreef hij nog: Iets over de
lithotritie of steenvermaling, volgens het werk van Dr. C i v i a l e medeg. in Tijds. v.
Gen-, heel-, verlos- en scheikund. wetensch. van wege het Genoots. Vis Unita
Fortior te Hoorn III, 94; Waarneming eener placenta praevia, Ibid. 188; Iets over
diabetes, medeg. op een gestelde vraag in een gezelschap van plattelands genees-,
heel- en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

851
verlosk. op het eiland Flakkee; Iets over de werking der Cantharides op het levend
menschelijk organismus voor G.S. N a r d o te Venetië medeg. in Boerhaave. Tijds.
v. genees-, heel-, verlos- en artsenijmengkunde II, 12; Acht waarnemingen
betreffende de geneeskracht van de Salicine door J.v. K r o m h o l z , hoogl. in de
Geneesk. te Praag. Ibid. 72.
Simon Thomas

[Lummel, Hendrik Jan van]
LUMMEL (Hendrik Jan v a n ), verdienstelijk onderwijs- en opvoedkundige, 19 Nov.
1815 te Amersfoort geb. en 18 Sept. 1877 te Utrecht overl. Hij verloor vroeg zijn
vader en trok zoo reeds op 16-jarigen leeftijd als ‘vierderanger’ de wereld in, werd
ondermeester op een bijzondere school te Amersfoort, behaalde hier den 3den en
den 2den rang met nog eenige bijakten, en werd in 1840 tot hoofd eener openbare
school te Houten benoemd. 7 jaar later vertrok hij naar Utrecht, waar hij hoofd werd
van de diaconieschool der ned. herv. Gemeente met een daaraan verbonden
bewaarschool. Later in een ‘Tusschenschool’ vervormd, werd hieraan ook nog een
‘Opleidingsklasse’ en een ‘kweekschool ter opleiding van onderwijzers zendelingen
en godsdienstonderwijzers’ toegevoegd. Van Lummel werkte veel in en buiten de
school; vooral het zendelingswerk had zijn volle sympathie. En evengoed als
practisch onderwijzer heeft hij naam gemaakt als volksspreker en als schrijver.
Levensbeschrijvingen van Luther, Calvijn en Marnix, vaderlandsche schetsen als:
Heiligerlee, Geuzendag, Kozakjesdag en Bartholomaeusnacht vloeiden vlot uit zijne
pen. Verder bezorgde hij een uitgave van het Nieuwe Geuzenliedboek (1872-4),
een Aardrijkskunde van Palestina en een Kerkelijke geschiedenis van Nederland.
Met Ds. S o n s t r a l gaf hij een algemeene geschiedenis in schetsen uit onder den
titel Jaarboeken van het Godsbestuur (1865-7, 4 dln.). Maar meer gelezen zijn de
verhalen uit den kerkhervormingstijd van Utrecht: De smidsgezel, De bijlhouwer en
De hopmansvrouw. Verder schreef hij De gezondheid in de school (1866) en gaf
hij een serie Platen voor Aanschouwelijk onderwijs, voor Bijbelsch onderwijs en
voor Bijbelsche oudheidkunde, alle met handleidingen. Eindelijk schreef v.L. veel
in 't Maandschrift voor opvoeders en onderwijzers, in de Christelijke School, het
Christ. Zondagsblad, de Hope des vaderlands, de Zaaier e.a. tijdschriften.
Zijn portret bestaat in een anoniemen steendruk.
Zie: Levensber. Letterk. 1878, 34 en J. K u i p e r , Gesch. v.h. Christelijk onderwijs
in Nederl. 1904. 243.
Zuidema

[Lupo, Pieter Frans]
LUPO (Pieter Frans), geb. 1609, was in 1634 vioolmaker te Amsterdam. Hij is wel
te onderscheiden van den gelijknamigen en gelijktijdigen citermaker P i e t e r F r a n s
te Amsterdam (zie art. P.F. Bos, kol. 216). Ofen, zoo ja, in welke relatie hij staat tot
J o h n L u p o , van wien een zessnarige vioolbas in het Rijksmuseum, blijkt niet;
evenmin, in welk verband hij staat met onderscheidene leden van het geslacht Lupo,
die sinds 1599 aan de engelsche hofhouding verbonden waren als violisten blijkens
de gepubliceerde rekeningen in The musical antiquarian II (1910) en vlg. De daar
voorkomende voornamen zijn Josepho, Petro, Thomas, Horatio. In de in 1589
gecatalogiseerde musicalia van de hofkapel te Stuttgart wordt vermeld een
5-stemmige Missa super Surrexit pastor bonus, A n t h . L u p o (Württembergische
Vierteljahrschrift für Landesgeschichte (1912) 129). Denkelijk zal P e t r o L u p o ,
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(Bouwsteenen II, 170; R a y m o n d v a n A e r d e , Ménestrets communaux à Malines
1911, 30).
Zie: Tijdschrift muziekgesch. II (1887) 219.
Enschedé

[Lupus, Nicolaus]
LUPUS (Nicolaus), ook L u p i , geboren in de omstreken van Maastricht, werd in
1476 te Orleans ingeschreven, was aldaar in 1477 procurator der germaansche
natie, werd kanunnik der beide groote kapittelkerken te Orleans en diende die natie
als advocaat. In 1526 overleden, werd hij te Orleans begraven en werd voor hem
een marmeren grafmonument opgericht, dat gedurende de godsdienstoorlogen der
zestiende eeuw verwoest schijnt.
Zie: E. B i m b e n e t , Chronique historique extraite des registres des écoliers
allemands (Orleans 1875) 9 en 117; Album Studiosorum Aurelianensium. Natio
Germanica 3 en 12.
van Kuyk

[Lust, Steven Theunisz. van der]
LUST (Steven Theunisz. v a n d e r ). Van hem kan niet anders meegedeeld worden
dan dat hij in de 1ste helft der 17e eeuw schilder te Haarlem was en voorkomt op
de ledenlijst van de kamer ‘de Wyngaertrancken,’ onder de spreuk ‘Liefd’ boven al’,
te Haarlem. Hij schreef eenige tooneelstukken, door die kamer ook gespeeld:
Kindermoort van Herodes, begaen aan de Bethlehemsche suyghelinghen (2e dr.
Haerlem 1645, 4e dr. 1662, 5e 1705, 1706 (?), een spel vol allegorische personagiën,
en niet in bedrijven afgedeeld; het werd op Allerkinderendag 1644 vertoond;
Herstelde Hongers-dwangh, of Haerlems langh en strenghe Belegeringhe ...
ghespeelt tot Haerlem ... 1660 (Haerlem 1660; and. dr. Haarl. 1706);
Ongheblanckette Maria Stuart, Coninginne van Schotlandt en Ghewaende coninghin
van Enghelandt, gedoemt ende gestraft (1644 en 1652), dat tegen Vondels
voorstelling van Maria Stuart opkwam en niet altijd even historisch is. Alle drie spelen
zijn met zijn spreuk ‘Lust na rust’ onderteekend, als ook zijn in T i e l e 's Bibliotheek
o

van nederl. Pamfletten (n . 2618) vermelde: Nieu-Jaers Pest-Spiegel, waer in te
sien is de rechtveerdige Pest-straffe Gods .. waer in verhaelt wordt den onmatigen
handel der Floristen in sommighe Landen etc. (Haarlem 1637), in dat jaar op de
kamer voorgedragen, en zijn in M e u l m a n s ' Catalogus (bewerkt door v.d. W u l p ,
o
II, n . 3329) voorkomende: Bataefsche Boet- en Straf-Prediker, voor-gestelt tot
opmerckingh aen de Hollandtsche wanckelbare zielen etc. (Haerlem 1652). J.I. v a n
D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers I, 378 schrijft nog aan hem toe:
Haerlems buur-praetjen, van Floraas siekbedde, in 't poortael van 't gast-huys (Haerl.
1637) en Den Ondergang ofte val van de groote thuyn-hoer, de boeff-godin (z.p.e.j.).
Deze laatste vier gedichten waren tegen den bekenden tulpenhandel gericht. Ten
slotte nog een politiek gedicht van hem: Olyf-Kransen, Gevlochten om 't hoofd vande
Hemelsche vrede ... in 't vredejaer 1648 (Haerlem 1648); ook dit werd ‘sanghs-wijse’
voor ‘Liefd’ boven al’ vertoond. Een nieuwjaarslied: Nieuwjaars enge poort,
gegrondvest op de Christelijcke deugdtspad na de Heylige Stadt Syon ... (Haerlem
1664), wordt mede aan hem toegeschreven.
Zie: H. G e r l i n g s C z ., De aloude Rhetorykkamer De Wyngaartranken ...
(Haerlem 1874) 9 en 10; J.A. W o r p , Geschied. van het Drama en van het Tooneel
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in Ned. I, 299; II, 24; Catalogus van de stedelijke Bibliotheek te Haarlem, 2e Suppl.
o
(1864) n 84, 85; W.P.C. K n u t t e l , Catalogus van de Pamfletten ... in de Kon. Bibl.
I (1889), ns. 4538 en 5750.
Ruys

[Lustig, Jacob Wilhelm]
LUSTIG (Jacob Wilhelm), geb. te Hamburg 21 Sept. 1706, overl. te Groningen 17
Mei 1796, gehuwd met A n n a R e c k e r s , kreeg het
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eerste muziekonderwijs, bijzonder in orgelspel van zijn vader, die organist en
‘Kirchenschreiber’ van de St. Michaeliskerk was, en wien hij, niet ouder dan 11 jaar,
reeds verving. Eerst werkzaam bij de hollandsche gereformeerde kerk te Hamburg,
kreeg hij op 16-jarigen leeftijd een vaste aanstelling bij een luthersche hulpkerk
aldaar. Leerling van den hamburgschen muziekgeleerde Johann Mattheson en van
den componist en dirigent Georg Philipp Telemann, die in 1721 in Hamburg kwam,
ontwikkelde Lustig zich tot een zeer veelzijdig musicus, waartoe zonder twijfel ook
bijgedragen heeft de vooruitstrevende werkzaamheid van den orgelmaker Arp
Schnitger. Of hij daarentegen veel nut getrokken heeft van een persoonlijke kenni
making met Johann Sebastian Bach, wat hij zelf later aldus liet voorkomen, lijkt
betwistbaar, omdat hij zich in veel later jaren ontwikkeld heeft in een richting, die,
naar 't schijnt, niet die van Bach geweest is. In de techniek en de theorie van het
contrapunt daarentegen was hij niet diens mindere; immers toen 18 Aug. 1727 een
door Bach ontworpen raadsel-canon ontvangen werd door Mattheson en deze het
ter tafel bracht op zijn Collegium melopoeticum gelukte het alleen aan de
samenwerking van Lustig met een anderen medeleerling een bevredigende oplossing
te vinden (M a t t h e s o n , Der vollkommene Capellmeister (1739) 412, 413).
Toen in 1728 het organistschap van de Martinikerk te Groningen vaceerde, werd
hij na gehouden concours op 8 Juli 1728 tusschen hem, Lorentz Kühl uit Hamburg
en Gerardus Havingha uit Alkmaar, 22 Juli d.a.v. tot die betrekking benoemd, welke
hij 68 jaar lang tot aan zijn dood toe bekleed heeft, slechts in 1734 onderbroken
door een verblijf van 3 maanden in Londen, waar hij Händel's werken hoorde maar
geen gelegenheid had als musicus op te treden. Misschien heeft hij in Juli 1741
gesolliciteerd naar een organistenplaats te 's Gravenhage (Die Haghe 1900, 389).
Anders dan de meeste organisten hier te lande liet hij zich, voor zoo ver nagegaan
kan worden, niet in met het toezichthouden op en het keuren van nieuwe orgels;
slechts van twee instrumenten is het bekend dat in dit opzicht zijn hulp is gevraagd
nl. in 1769 voor het orgel, door Albertus van Os gebouwd in de Groote Kerk te
Vlissingen (B r a h e , Kerkelyke redenvoering (1769) 42), en in 1790 voor het onder
handen zijnde orgel in de Sint Laurens te Rotterdam, toen daar tegenspoed
ondervonden werd (v a n R e y n , Geschiedk. plaatsbeschr. van Rotterdam I, 272).
Met reden kan echter vermoed worden, dat hij in vriendschappelijken zin zijn
stadgenoot, den orgelmaker A.A. Hinsch, evenals hij een hamburger van geboorte,
veelal van advies gediend heeft bij de talrijke werken, die deze heeft uitgevoerd en
wiens werkzaamheid (1730-1785) in Groningen bijkans geheel samenvalt met die
van hemzelf. In weerwil, dat hij de compositie-techniek beheerschte, heeft hij zich
weinig op dat gebied bewogen: van zijn zes klaviersonaten in 1732 bij Witvogel te
Amsterdam verschenen is niet meer bekend, dan dat het eenig bekende exemplaar
in de Bibliothèque nationale te Parijs berust; zijn composities in hs. hieronder
genoemd, schijnen verloren gegaan te zijn, zoodat in dit opzicht alleen afgegaan
kan worden op de 20 geestelijke en 10 wereldlijke korte aria's, die hij in 1752 uitgaf
als vervolg op M a h a u t 's Maendelyks musikaels tijdverdrijf en in hun zoetvloeienden
galanten stijl geenszins doen vermoeden, dat de auteur inderdaad iemand van
beteekenis is. Met zijn talrijke geschriften over muziek en zijn vertalingen van buiten-
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landsche, meest duitsche schrijvers, heeft hij een overwegenden invloed geoefend
om de in opkomst zijnde duitsche muziektheorie, muziekwetenschap en
muziekfilologie in ons land bekend te maken en de laatste sporen der werkelijk
nederlandsche muziekkunst te verstikken. Zich van zijn waarde als zoodanig bewust,
stelde hij den engelschen musicoloog Charles Burney, toen deze hem in 1772 te
Groningen bezocht, een lijst van zijn werken ter hand, maar het gaf hem ook een
zekere mate van eigendunkelijkheid; in 1763 publiceerde hij onder het pseudoniem
C o n r a d W o h l g e m u t h in M a r p u r g 's anonieme Kritische Briefe über die
Tonkunst een aantal biografische aanteekeningen over de toenmalige nederlandsche
musici, die allesbehalve van waardeering getuigen en schreef hij op de marges van
F i s c h e r 's Grond-regelen van de bassus-continuus (Utrecht, 1731; ex. verz.
Enschedé) allerlei stekelige en bijtende aanmerkingen. Trouwens als
wetenschappelijk man stond hij, de leerling van Mattheson en Telemann, verre
boven het gemiddelde peil. Staande op het kerkelijk standpunt, gaf hij niettemin aan
de bijbelverhalen een rationalistische uitlegging en het is te veronderstellen, dat hij
niet gebleven is buiten den invloed van de groningsche hoogleeraren Anthonius
Driessen en Jean Barbeyrac, van wien hij eenige werken in het duitsch vertaalde.
In hoeverre uit zijn publicatles een ontwikkelingsgang van zijn geestesleven
gereconstrueerd zou kunnen worden, is niet gepreciseerd, daar een prijsvraag
daaromtrent in 1907 door de Vereeniging voor Noord-Nederlands
muziekgeschiedenis uitgeschreven, onbeantwoord gebleven is. Als wetenschappelijk
musicus en ned. hervormd organist was het natuurlijk, dat het hervormd psalmspel
zeer zijn aandacht trok, en dat hij, bepaaldelijk veroordeelende de 16de-eeuwsche
hervormde psalmmelodieën, trachtte deze zoo goed doenlijk aan te passen aan de
moderne muziekbegrippen van zijn tijd. Zijn inzichten dienaangaande ontwikkelde
hij in zijn Inleiding (1751), Spraakkonst (1754) en Samenspraaken (1756); een breed
analytisch uittreksel werd uit deze publicaties in 1757 gepubliceerd door A d r i a n u s
W o l f f , predikant in de Beemster (later gehuwd met Elisabeth Bekker). Toen in
1773 de commissie tot de nieuwe psalmberijming haar zittingen hield in het
Mauritshuis te 's Gravenhage, is hij de eenige geweest, die zich officieel, maar
zonder succes, tot haar gewend heeft om het daarheen te leiden, dat in de nieuwe
psalmboeken van den vioolsleutel, in plaats van den altsleutel, gebruik gemaakt
zou worden. Aan deze begeerte werd eerst gevolg gegeven in 1857 door de firma
Blussé en Comp. te Dordrecht.
Hij schreef: 6. Sonates pour le clavecin (Amsterdam 1732; ex. Bibl. nation. Parijs);
Traité de la musique qui decouvre les regles les plus rares de la theorie musicale
et de la composition instrumentale hs. 1736 (calligrafisch afschrift van 1765 door
William Cole (Cambridge) in Prijscat. XIV, Ellis, Londen Juli 1912 nr. 287); A.
D r i e s s e n , Erwiesene, erläuterte und vertheidigte Lehre der besonderen göttlichen
Gnade; entgegen gesetzet der Lehre der allgemeinen Gnade, des Herrn Joachimi
Langen. Mit Genehmhaltung des Herrn Verfassers aus dem holländischen übersetzet
von J a c o b W i l h e l m L u s t i g (Franckfurth und Leipzig 1738; ex. Kon. bibl.
Berlijn); A. D r i e s s e n , Lehre von der wahren Gegenwart des Leibes Jesu im
heiligen Abendmahl. und von der Mittheilung der Eigenschafften enz. Aus dem
holländischen übersetzet van J a c o b W i l h e l m L u s t i g (Franckfurt und Leipzig
1740; ex.
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univers. bibl. Greifswald); Idee van 't clavier vervattende de noodigste en
min-bekendste regels tot nette behandeling des staartstuks, clavicymbels, clavicordii
en diergelijke musicale werktuigen dienstig 1740 (hs. in veiling Beyers en Roothaan
Utr. nov. 1872 nr. 1056); J o h . B a r b e y r a c s Tractat vom Spiel, aus dem
frantzösischen übersetzet von J a c o b W i l h e l m L u s t i g (Bremen, 1740; ex.
verz. Enschedé); Inleiding tot de muzykkunde; uit klaare, onwederspreekelyke
gronden, de innerlyke geschapenheid, de oorzaaken van de zonderbaare
uitwerkselen, de groote waarde, en 't regte gebruik der muzykkonst aanwyzende
(Groningen 1751; titeluitgaaf: Amsterdam, 1758; 2e dr. in bevalliger vormen gegoten
(Groningen), 1771); Vervolg van het musikaels tydverdryf, bestaande in drie stukjes,
op de italiaansche trant in 't muzyk gebragt, voor de basso continuo en andere
instrumenten (Amst. 1752); Muzykaale spraakkonst; of duidelyke aanwyzing en
verklaaring van allerhande weetenswaardige dingen, die in de geheele muzykaale
practyk tot eenen grondslag konnen verstrekken (Amsterdam, 1754); J.J. Q u a n t z ,
Grondig onderwys van den aardt en de regte behandeling der dwarsfluit. Uit het
hoogduitsch na het echte origineel door den kenner der muziek J.W. L u s t i g
vertaalt. Met 21 cierlijke op koper gesnedene platen (Amst. z.j. (79 blz.); tweede
editie: Uit het hoogduitsche vertaald door J a c o b W i l h e l m L u s t i g (Amsterdam,
1754 (XIV, 240, en 15 blz.); S t i e b r i t z , Het leven en zalig versterf van den baron
van Wolf. Uit het hoogd. vert. (Amsterdam 1754; geen exemplaar. bekend;
aangehaald B u r n e y , Verhaal 472); A n d r . W e r k m e i s t e r , Orgel-proef, of
naauwkeurige beschryving van 't geene, dat er voor het aanbesteeden van nieuwe,
en, te renoveeren oude, orgels nodig diene te worden in acht genomen. Uit het
hoogduitsch vertaald, in orde gebragt en opgehelderd door J a c o b W i l h e l m
L u s t i g (Amst. 1755); J.M. S c h m i d t , Musico-theologia, of stigtelyke toepassing
van muzikaale waarheden. Uit het hoogduitsche vertaald door J a c o b W i l h e l m
L u s t i g (Amst. 1756); Twaalf redeneeringen [samenspraaken] over muzikaale
onderwerpen (Amst. 1756); T. W o d i c z k a , Onderwijs op de viool of beknopte
onderrigting om de viool volgens den nieuwsten en fraaisten smaak te behandelen.
Uit het hoogduitsch vertaald en nagezien door J.W. L u s t i g (Amst. 1757); F.W.
M a r p u r g , Aanleiding tot het clavier-speelen, volgens de hedendaagsche
luisterryker manier van uitvoering. Uit het hoogduitsche vertaalt door J a c o b
W i l h e l m L u s t i g (Amst. 1760); F.W. M a r p u r g , Aanleiding tot het clavier
speelen; het tweede deel, bevattende de gronden van het accompagnement, naar
het bereik van aanvangeren verklaard. Uit het hoogduitsche vertaald, door J a c o b
W i l h e l m L u s t i g (Amst. 1763); (Hiervan ook een editie fransch-hollandsch in
Cat. Scheurleer II, 97); [Biografische aanteekeningen over musici, door C o n r a d
W o h l g e m u t h (ps. van J.W. L u s t i g )] in Kritische Briefe über die Tonkunst, 2.
Band, 4. Theil (Berlin 1763) 463, herdrukt Tijdschrift muziekgesch. VIII (1908) 146;
N. P a s q u a l i , De generaal-bas gemakkelyker voorgedraagen bestemd tot het
gebruik van aanvangeren, overgezien en vermeerderd door J a c o b W i l h e l m
L u s t i g (Amst. 1765); J.C. G o t t s c h e d , Inleiding tot de redenkunde. Uit het
hoogd. vertaald (geen ex. bekend; aangehaald B u r n e y , Verhaal 472); J.G.
K r u g e r , Diëet of levens-orde. Uit het hoogduitsch vertaald door J.W. L u s t i g
(Groningen 1769); d e z ., Proef van eene experimentaal-zielenleere. Voorzien met
een aanhangzel, ... en thans ... verrijkt met des ... schrijvers ... Schets van een nieuw
opstel der genees-
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kunde. Uit het hoogduitsch vertaald door J.W. L u s t i g (Groningen 1769); Psalmboek
voor het clavicymbel, naar kamertoonshoogte opgesteld 1774, hs. (Cat. Scheurleer
I, 384); Onderrichting voor aangaande claviermeesters of meesteressen na 56
jaarigen ondervinding opgesteld 1777, hs. (Afschrift verz. Enschedé); Gedenkschrift
[aangaande het kerkelijk psalmspel] 24 Febr. 1777, hs. (Uitgeg. Gron. Volksalm.
1897, 191 vlg.); Volgeestige harmonische wegwijzer. Een vrugt van langwijlige
studie, een werk waar van een echt kenner misschien nergens de weêrgaa zal
ontmoeten, 1778, hs. (Cat. Bibl. muziekgesch. I, 138); Beknopte aanleiding tot het
daarstellen van goede bassen en cieraaden op de vooisen van het graduale
romanum, naar den derden druk van 1770 Amsterdam octave bij Hend. en Corn.
Beekman of tot het orgelspel bij gregoriaansche kerkzangen, 1784, hs. (afschrift
verz. Enschedé); Regelen van de vingerzetting bij het clavierspel, 1784, hs. (Afschrift
verz. Enschedé); Rijkgestoffeerd verhaal van de eigenlijke gesteldheid der
hedendaagsche toonkunst; of Karel Burney's Dagboek van zijne, onlangs gedaane
musicale reizen, vertaald door J a c o b W i l h e l m L u s t i g , (Groningen, 1786);
Harmonische wegwijzer; vertoonende de gebruikelijke muzikaale intervallen en
hunne omkeeringen; de 24 clavier-accoorden in samenhang; de 24 grondtoonen,
benevens ieders bijof neventoonen; allerhande manieren hoe van één grondtoon
tot anderen over te gaan; als mede harmonische slagen tot kleine preludien en
fantaisien 1787, hs. (Cat. Bibl. muziekgesch. I, 139).
Bovendien: Villanelles hollandoises (was in Bibl. van het Collegium musicum te
Groningen); Geestrijke zang- en muzyk-stukjes (in cat. Olofsen 1755, denkelijk
hetzelfde als zijn Vervolg van het musikaels tijdverdrijf).
Ten slotte citeert hij in zijn vertaling van B u r n e y 's Dagboek (1786) 390, 391
een aantal bij hem in afschrift verkrijgbare werken nl.: 24 Capricetten voor 't
clavecymbel; Beginselen van 't clavierspeelen; Regelen van de vingerzetting bij 't
clavierspel; Onderrigting voor aangaande clavieronderwijzers, uit meer, dan
zestigjaarige bevinding opgesteld; Verhandeling over 't gregoriaansche orgelspel;
Folie d'Espagne, met 150 variatiën, toepasselijk op het varieeren der psalmvoysen;
6 Tempo's di menuetti, met getekende zinscheidingen, ter voorbereiding tot de
musicale fantaisie; 12 Preludes voor 't clavier; Clavier-fuga; clavier-sonata ter
oeffening in het transponeeren van passagiën.
Zijn kinderen waren o.a. D o r o t h e a , geb. 1737 te Groningen, een bekwamen
zangeres (Caecilia 1847, 157) en H i e r o n y m u s , ged. Groningen 12 Mei 1743,
in 1762 klavierspeler en onderwijzer te Amsterdam, over wien zijn vader met lof
spreekt (Caecilia 1847, 157; Tijdschr. Ver. Noordned. muziekgesch. VIII (1908) 159.
Voor den band, waarin de hiervoor genoemde midden-negentiende-eeuwsche
afschriften zijn muziektractaten in verz. Enschedé een misschien hem afbeeldend
18de-eeuwsch silhouet.
Zie: A d r . W o l f f , Twee uittreksels uit de schriften van J.W. Lustig, organist te
Groningen, zoo veel aangaat het psalm-spel en de muzykale dichtkunst (Groningen,
1757); J. H e s s , Korte en eenvoudige handleyding tot het leeren van 't clavecimbel
of orgel-spel (3e dr. 1771) 30; B u r n e y , Dagboek vert. d. L u s t i g (1786) 24, 25,
390, 391, 400-402; M. K ö r n l e i n , Volledige uitgebeelde harmony der
psalmgezangen (1791) voorbericht 5; V e r s c h u e r e R e y n v a a n , Muzykaal
kunstwoordenboek 614; H e s s , Dispositien, vervolg 12; Caecilia 1848, 184; 1882,
33; Euterpe II (1863) 10, 92, 174, 200; G r é g o i r , Biographie des ar-
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tistes-musiciens néerlandais (1864) 125; Bouwsteenen, reg.; Gron. volksalm. 1897,
124; E i t n e r , Quellen-Lexikon VI (1902), 255; Tijdschr. muziekgesch. VII (1904)
292; VIII (1908) 156, 285, 287.
Enschedé

[Luttenberg, Gerrit]
LUTTENBERG (Gerrit), 21 Maart 1793 te Zwolle geb., overl. aldaar 12 Maart 1847,
zoon van D e r k L u t t e n b e r g en A l b e r t a M e y n e r s ; daar zijne ouders
onbemiddeld waren viel hem geen geletterde opvoeding ten deel, een gemis dat
hij met onvermoeiden ijver, door het aanleeren van onderscheidene talen en studie
op het gebied van wetgeving en staathuishoudkunde zooveel mogelijk wist te
vergoeden. In 1822 werd hij bij de rechtbank van eersten aanleg te Zwolle, in 1839
bij het provinciaal gerechtshof in Overijssel en de arrondissements-rechtbank te
Zwolle tot procureur benoemd. Van 1832 tot zijn dood was hij secretaris der stad
Zwolle. Naast zijn eigenlijken werkkring trokken vooral het armwezen en het onderwijs
Luttenberg's belangstelling; zijn geschriften over het armwezen vonden ongemeenen
lof en de armen-inrichting, door zijn initiatief te Zwolle tot stand gekomen, strekte
aan vele andere steden tot voorbeeld. Op dit gebied en op dat van het onderwijs,
waar vooral de ontwikkeling en beschaving der lagere volksklasse hem ter harte
ging, werkte hij veel samen met zijn vriend Mr. J. ter Pelkwijk. Met Mr. I.A. van Royen
en Mr. B.W.A.E. baron Sloet tot Olthuis richtte L. de Provinciale Vereeniging tot
ontwikkeling van Welvaart op, waarvan hij tot zijn dood directeur en secretaris was.
Met groote kracht ijverde hij als zoodanig voor het belangrijke werk van de
bevaarbaarmaking van het Zwolsche Diep; de maatschappij, tot uitvoering van dit
werk en landaanwinning langs het Zwolsche Diep gesticht, kwam mede op zijn
initiatief tot stand. Ook de belangen van de ned.-herv. Kerk in en buiten zijne
vaderstad gingen L. zeer ter harte; onder meer was hij lid van de Algem. Synod.
Commissie, regent van het Herv. Huis der weezen enz.
Luttenberg liet uit zijn huwelijk met A l i d a H e n d r i k a C a v a l i e r zes kinderen
na. Zijn portret. bevindt zich in het Mus. der Vereeniging voor Overijsselsch Regt
en Geschiedenis te Zwolle.
Behalve tal van uitgaven van wetten met aanteekeningen en van verzamelingen
van wetten, waarvan het meest bekend is de tot op heden voortgezette
Chronologische Verzameling van wetten enz. betreffende het openbaar bestuur in
de Nederlanden, gaf L. in het licht: een uitvoerig Levensberigt van J. ter Pelkwijk
(Zwolle 1835); Proeve van Onderzoek omtrent het armwezen in ons vaderland en
naar de meest doeltreffende middelen die ter verbetering van het lot der armen
zouden kunnen aangewend worden (Zwolle 1841); Vervolg op de proeve van
onderzoek, (Zwolle 1845).
Zie: Wapenheraut 1901, 4; Prov. Overijsselsche en Zwolsche Courant van 19
Maart 1847, bevattende de bij zijne begrafenis uitgesproken rede, overgedrukt in
het Weekblad van het Recht No. 803; Hand. Maatsch. Ned. Letterk. 1847; Tijdschr.
v. Staathuishoudk. en Statistiek IV (1848) 85.
van Ketwich Verschuur

[Lycklama A Nijeholt, Marcus]
LYCKLAMA A NIJEHOLT (Marcus), overl. in 1625, zoon van den lateren raadsheer
M e i n e L y c k l e s , ontving zijn eerste onderwijs te Leeuwarden, werd in 1593
ingeschreven aan de hoogeschool te Franeker, waar hij Henr. Schotanus als
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leermeester had, en voltooide zijn studiën te Heidelberg, waar hij 19 Juni 1596 werd
ingeschreven. In 1597 vestigde hij zich als advocaat te Leeuwarden. Aan de hulp
van zijn boezemvriend J. Saeckma dankte hij 25 Mei 1604 zijn benoeming
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tot hoogleeraar te Franeker. Hij onderwees hier d Pandecten, was in 1605 Rector
Magnificus, doch trad in 1610 af om op te treden als grietman van Ooststellingwerf.
In 1623 volgde hij zijn broeder op als grietman van Weststellingwerf, maar bleef als
curator na den dood van Reinalda in 1610 aan de franeker hoogeschool verbonden.
Herhaalde malen lid van de Staten-Generaal, was hij als zoodanig in 1604
gedeputeerde te velde in Vlaanderen en in 1620 als voorzitter tegenwoordig bij de
ratificatie van het met Venetië gesloten verbond, bij welke gelegenheid hij met Daniël
Heinsius tot ridder van St. Marcus werd verheven. In Mei 1621 werkte hij mede tot
de te 's Gravenhage gesloten alliantie met Denemarken, die voor den nederlandschen
handel in de Oostzee van het grootste belang was, en waaraan zich een zending
naar Denemarken aansloot, te zamen met Reinier Pauw en Rutger van Haersolte.
In 1612 en volgende jaren was hij namens Friesland afgevaardigde tot bespreking
der moeilijkheden, waartoe de belastingheffing aanleiding gaf. Als jurist had hij èn
door zijn onderwijs èn door zijn geschriften een goeden naam, getuige het oordeel
van H u b e r (Op. min. I, 131). Ter gelegenheid van zijn huwelijk in 1609 te
Leeuwarden met P e r c k v a n G o s l i n g a werd een Tsamensprekinghe gehouden,
die in 1639 gedrukt en in 1714 herdrukt werd.
Geschriften: Membranarum Libb. VII (Fran. 1608/9; Jena 1624; Leov. 1644); Liber
singul. de jure studiosorum (Fran. 1609); Sermo forensis de heredis institutione in
legitima, et re certa ad Ant. Fabrum (Fran. 1612); De ineunda rei debitae aestimatione
Lib. comment. ad L. Vinum 22 D. de reb. cred. (Fran. 1610; Leov. 1644); Oratio de
professore juris (Fran. 1616); Pro Jac. Cujacio Operae gratuitae de condictione
furtiva, adversus operas Ant. Fabri (Lugd. Bat. 1616) [onder pseudoniem A n t .
M e r c a t o r ]; Benedictorum Libri IV (L.B. 1617); Oratio fun. quam memoriae D.R.
Clingbijl dixit (Fran. 1608).
Zijn geschilderd portret op het stadhuis te Franeker is door J.H. van der Heyden
op steen geteekend in B o e l e s , Friesl. Hoogeschool.
Zie: B o e l e s , Friesl. Hoogeschool II, 5, 78-80; G. d e W a l , de cl. Fr. Jctis 45,
ann. 208-213, 443; V r i e m o e t , Athen. Fris. XLI, 122-126: Navorscher LVII, 94 v.v.;
B l o k , Relazioni Veneziane 125-127, 148 [waar hij L a e l a m a wordt genoemd];
S c h e l t e m a , Staatk. Ned. II, 42 v.
van Kuyk

[Lijn, Cornelis van der]
LIJN (Cornelis v a n d e r ), te Alkmaar geb. en aldaar overl. 27 Juli 1679. Als
assistent naar Batavia vertrokken, kwam hij daar in 1627 aan. Achtervolgens werd
hij onderkoopman, opperkoopman, in 1632 opperboekhouder, in 1637 buitengewoon,
in 1638 gewoon raad van Indië, in 1640 president-schepen, eerste raad en
direct.-gener. Aan den gouverneur-generaal van Diemen, die wenschte af te treden,
was door de Kamer van Zeventienen verzocht om vóór zijn vertrek den bekwaamste
aan te wijzen om hem, behoudens nadere goedkeuring der bewindhebbers, op te
volgen. In een 12 April 1645 voor zijn ziekbed gehouden vergadering van den Raad
van Indië, stelde hij v.d. Lijn aan met den titel van president van den Raad. De
Kamer van Zeventienen gelastte 10 Oct. 1646 den Raad, den president titel en
waardigheid van gouv.-gen. op te dragen.
De belangrijkste gebeurtenissen tijdens zijn bestuur waren: de vrede in 1646, 1
Mei voorloopig en 24 Sept. definitief, gesloten met den soesoehoenan Ingalaga,
die zijn gebied zeer uitgebreid en wiens vader tweemaal Batavia belegerd had; de
vrede in 1649 gesloten met den vorst van Ceilon, Raja
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Singa, en de demping in 1648 van een ernstigen en langdurigen opstand op
Amboina. Een opstand op Ternate was nog niet geëindigd, toen v.d. L. 7 October
1650 afstand deed van zijne hooge bediening, na gelast te zijn met zijn gezin met
een der eerste schepen huiswaarts te keeren. Volgens V a l e n t i j n had hij zich
uitgelaten dat, ontbood men zijn verdienstelijken vriend, den directeur-generaal van
den koophandel, François Caron, naar het vaderland, men het ook hem, als van
minder verdienste, moest doen, en bewindhebbers, zich hieraan houdende, riepen
hem, zoo het heette op zijn verzoek, terug. 20 Jan. 1651 verliet hij, als admiraal der
retourvloot, met de zijnen en zijn vriend Batavia.
In het vaderland teruggekeerd, verdedigde hij dezen en ook zijn eigen beleid,
waartegen volgens D u b o i s het opperbestuur bezwaren had, zoodat hem wel zijne
gage uitgekeerd maar het aan zijne voorgangers gedane geschenk onthouden werd.
Elders vonden wij echter, dat hij eene schenking van ƒ 2000 bekwam en hem vergund
werd een hem door de Chineezen te Batavia vereerd juweel te behouden. R o o r d a
v. E y s i n g a zegt in zijne Verzamelde stukken, dat v.d. L. in 5 jaren tijds 100 millioen
gestolen heeft. De niet betrouwbare T a v e r n i e r legt hem ten laste, dat hij een
aantal onschuldige menschen van de Prinseneilanden heeft doen oplichten om aan
een gracht buiten Batavia te arbeiden, de meesten den hongerdood boven slavernij
verkozen en het overschot als te weinig in getal werd teruggezonden.
In zijne geboortestad gevestigd, bewoonde hij het door hem voor ƒ 20,000 gekochte
in stand gebleven gedeelte van het voormalige ‘hof van Sonoy’, werd 16 Maart 1666
kerkmeester (tot het einde van 1667), 25 Febr. 1668 lid der vroedschap; hij was
burgemeester gedurende 1668, 69, 71, 72, 74, 75, 77 en 78; en een der
executeurentestamentair van zijn in Jan. 74 overleden vriend Wollebrandt Geleynsz.
de Jongh (kol. 640). In 1672 hield hij, als kolonel der schutterij, met 2 compagnieën
eenigen tijd garnizoen te Leiden.
Van der Lijn is tweemaal gehuwd: in Apr. 1630 te Batavia met L e v i n a P o l e t ,
geb. te Breda, overl. te Alkmaar Sept. 1651, en in Sept. 1656 te 's Gravenhage met
G e e r t r u i d v a n M i e r o p , weduwe van den raad van Indië, M a x i m i l i a e n
l e M a i r e , overl. in Juni 1673. Uit beide huwelijken zijn verscheidene kinderen
geb.
Zijn geschilderd portret is in het paleis te Weltevreden. Gegraveerd is het in folio,
door D. Jongman naar M. Balen bij F. V a l e n t i j n Oudt en Nieuw Oostindiën, en
in vignetgravure door J.v. Schley, in Leven der Gouverneurs Generaal van
o

Nederlands India [20 . deel van Historische beschryving der Reizen (Amst. 1765)].
Zie genoemde werken en voorts: M.A.v. R h e d e v.d. K l o o t , De
Gouverneurs-Generaal en Commissarissen-Generaal van Nederlandsch-Indië, en
Navorscher LII (1902) 579-583 Errata.
Bruinvis

[Lynden, Adriaan graaf van]
LYNDEN (Adriaan graaf v a n ), heer van Polenbering en Nederhemert, geb. omstr.
1684, overl. 3 Aug. 1764. Hij was president der ridderschap van het kwartier van
Nijmegen, ambtman van Grave en het Land van Kuik sedert 1722, gecommitteerde
ter Staten-Generaal, curator der hoogeschool te Harderwijk. Hij werd door een
keizerlijk diploma tot graaf van het H. Roomsche Rijk verheven. v. L. was gehuwd
met S t e p h a n i a A n n a A m a r a n t h a v a n V i t t i n c k h o f gen. S c h e l l .
Eysten
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[Lynden, Mr. Willem baron van]
LYNDEN (Mr. Willem baron v a n ), geb. te Nij-
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megen 30 Nov. 1806, overl. 's Gravenhage 1 Juni 1866, oudste zoon van jhr. Mr.
D i r k R e i n h a r d J o h a n v. L., burgemeester van Nijmegen, uit diens huwelijk
met C o r n e l i a H e n r i e t t e H u y d e c o o p e r , vriend en medestander van Groen
van Prinsterer, met wien hij levenslang in zeer nauwe betrekking stond. In zijne
vaderstad voor de hoogeschool voorbereid door den door v.d. B r u g h , uit diens
Troostrede aan het oude Nijmegen 26, bekenden rector, Cornelis Enklaar, werd hij
6 Juli 1824 te Utrecht als student ingeschreven, en studeerde onder Arntzenius, de
Bruys en Enschut in de rechten. Na zijne promotie (30 Juni 1829) op eene dissertatie:
De praestando damno et interesse ex mora debitoris, vestigde hij zich te Nijmegen
als advocaat, en werd daar, drie jaren later (26 Nov. 1839), tot rechter benoemd,
welke betrekking hij tot zijn dood vervulde. In 1848 werd hij door de Staten van
Gelderland afgevaardigd naar de dubbele Kamer, 22 Oct. 1850 te Arnhem als lid
der 2e Kamer gekozen. Behalve door zijne redevoeringen in dat lichaam is hij bekend
door zijne groote liefde voor het Christelijk onderwijs, van hetwelk hij een der
baanbrekers was. Met Mr. J.J.L. v.d. Brugghen en ds. E.A. Zubli, met wie hij ook
de redactie van het Nijmeegsch Schoolblad voerde (1844-52), richtte hij in zijne
woonplaats de eerste Christelijke school, de bekende school op den Klokkenberg
op, die 16 Mei 1844 geopend en vijf jaren later door eene Normaalschool gevolgd
werd (Oct. 1849); mede gaf hij den stoot tot de totstandkoming der Vereeniging voor
Chr. Nationaal Schoolonderwijs, op 12 Januari 1864.
Van Lynden was 8 Juni 1836 te 's Grav. gehuwd met C h a r l o t t e A n n a
W i l h e l m i n a v a n B o e t s e l a e r bij wie hij vijf kinderen verwekte, van welke
drie hem hebben overleefd.
Men zie over hem: G r o e n v. P r i n s t e r e r , Hoe de Schoolwet tot stand kwam,
3, 29, 50, 60, 130, 133, 150, 170, 195, 198, en 203; K u i p e r , Gesch. v. het Christelijk
Onderwijs 127; D.P.D. F a b i u s , Jhr. Mr. P.J. Elout v. Soeterwoude 6; benevens
de rijke briefwisseling tusschen hem en Mr. Groen van Prinsterer, die op het
Rijksarchief wordt bewaard, over de jaren 1840 tot 1866.
de Savornin Lohman

[Lijnslager, Floris Jacobsz.]
LIJNSLAGER (Floris Jacobsz.), te Alkmaar geb. 1 April 1721, overl. 4 Maart 1778,
zoon van J a c o b F l o r i s z . L. en diens tweede vrouw M a a r t j e P i e t e r s
V i s s e r . Hij was een doopsgezind, deftig koopman, die 24 Maart 1743 huwde met
S t i j n t j e C l a e s O t t e van Purmerend, begraven 24 Juni 1761, en 26 Juni 1763
met M a a r t j e B r u i n v i s , overl. 9 Juni 1776. Uit het eerste huwelijk zijn kinderen
begraven in 1744 en 46, uit het tweede een doodgeboren zoontje in 1772. L. was
een groot liefhebber van prentkunst en hij bracht daarvan belangrijke verzamelingen
bijeen, welke na zijn overlijden door Ds. Doornbos te Wormerveer in orde geschikt
werden voor den verkoop, op 19 Oct. 1778 en volgende dagen te Alkmaar gehouden.
De atlas, waarvan het Alkmaar betreffende aan Mr. R. Paludanus was vermaakt,
werd op den eersten dag der verkooping in één koop aangeboden. Bij afslag mijnde
de heer Oets te Amsterdam op ƒ 2950. Wellicht is deze opgetreden als gemachtigde
van Hendrik Busserus, wiens kolossale atlas der Zeven Provinciën en verdere
prentwerken 12 Aug. 1782 te Amsterdam werden verkocht.
De prentverzameling der gemeente Alkmaar telt een portret van L., in 1761 door
J. Greenwood op perkament geteekend.
Bruinvis
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M.
[Maaldrink, Daniël Martinus]
MAALDRINK (Daniël Martinus), predikant en letterkundige, in 1851 te Geesteren,
bij Borculo, geb. (zijn vader was hier predikant) en 29 Aug. 1891 te Twello overl.
Na het gymnasium te Deventer te hebben afgeloopen, werd hij in 1869 student eerst
te Leiden, toen in Groningen. In '77 werd hij candidaat tot den heil. dienst bij het
prov. kerkbestuur van Overijsel en het volgend jaar predikant te Kwadijk, bij
Purmerend, waar hij in 't huwelijk trad met H e s t e r M a r i a C o l d e w e y , een
predikantsdochter uit Marum (Gron.). In '81 werd hij beroepen te Haastrecht, bij
Gouda, waar zijn keelaandoening en borstkwaal, waaraan hij sinds lang lijdende
was, zoodanig toenamen, dat hij reeds het volgend jaar zijn emeritaat moest
aanvragen. ‘Maaldrink leidde een leven van ziekte,’ zegt de schrijver van onderstaand
levensbericht, ‘maar bij al zijn lijden was hij steeds arbeidzaam en vol levenslust’.
Als emeritus vestigde hij zich metterwoon eerst in Wilp, toen in Twello en besloot
met schrijven voor de pers in zijn levensonderhoud te voorzien. Van jongs af een
vurig liefhebber van het tooneel, is hij de schrijver geweest van vier oorspronkelijke
drama's: Herodes (1885); Jan Masseur (1887); De terugkomst van den koloniaal
(1890) en Cleopatra (1891), alle door het publiek zeer gunstig ontvangen en door
tijdgenooten als Loffelt, Ising en Jan ten Brink gunstig beoordeeld. Ook zijn novellen,
meest aan het volksleven uit de Graafschap ontleend, werden met veel bijval gelezen.
Eerst geplaatst in G o e v e r n e u r s Huisvriend (jaarg. 1883-85), de Deventer
Courant, Eigen Haard, De Volksvriend (weekblad van Roermond), de Prov. Overijs.
en Zwolsche Courant e.a. bladen, werden zij later meerendeels tot twee afzonderlijke
bundels vereenigd, getiteld: Uit de Graafschap. Schetsen uit het Geldersche
dorpsleven (1887) en Kwik-me-dit, Kwik-me-dat! Schetsen uit het Geldersche
dorpsleven (1889). Verder schreef Maaldrink veel in de Hervorming, Het Morgenlicht,
Onze godsdienstprediking en andere stichtelijke of kerkelijke bladen. De Maatsch.
der Ned. Letterk. te Leiden benoemde hem in 1887 tot lid. Als bescheiden,
beminnelijk mensch had hij zich in zijn korten levensloop de liefde van zeer velen
verworven. Een volledige lijst van al zijn geschriften vindt men opgenomen achter
zijne levensschets in de Levensber. Letterk. 1892, 35.
Zuidema

[Maaldrink, Lambertus]
MAALDRINK (Lambertus), apotheker, geb. te Deventer 1770; hij schreef gedichten
in den bundel Vriendenzangen aan de deugd gewijd (Amst. 1794) en gaf anoniem
uit: Deventer in staat van beleg, 1813-14. In zes zangen (Dev. 1814).
o

Zie: J.I. v a n D o o r n i n c k , Anonymen en Pseudonymen n . 1234.
Molhuysen

[Maaten, Egbert van der]
MAATEN (Egbert v a n d e r ), gemeente-ontvanger en letterkundige te Elburg, waar
hij 24 Aug. 1808 geb. werd en 22 Apr. 1867 overleed. Hij ontving zijn opleiding aan
't bekende instituut van Kinsbergen in zijn geboorteplaats, stond geruimen tijd aan
't hoofd van een bloeiende bierbrouwerij en was tevens ontvanger van den polder
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Leeskabinet jaarg. 1842 en 46, waarin hij zoowel onder eigen naam als onder het
pseudoniem J a n K i j k i n d e W e r e l d schreef. Verder schreef hij een boek
over Engelands staatkundige geschiedenis, naar het Fransch van E. R e g n a u l d ,
get.: Het misdadig Engeland, geschiedkundig gedenkstuk der wanbedrijven van het
Britsche staatsbewind enz., 3 dln. (1843), een Geschiedenis der Nederlanden van
den vroegsten tot op den tegenwoordigen tijd (1848-49), dat als zijn voornaamste
werk mag worden aangemerkt; Engelsch-Indië in 1843. Naar het Fransch van E.
d e W a r r e n (1843, 2 dln.) en een Kleine Aardrijkskunde voor schoolgebruik, naar
het Duitsch van C a n n a b i c h , welke boekje 11 drukken beleefde.
Zie: Levensber. Letterk. 1867, 204.
Zuidema

[Macdowell, Dr. William]
MACDOWELL (Dr. William), geb. October 1590 te Makerstown, Roxburgshire, als
zoon van Thomas Macdowell en Johanna Ker. Deze Schot bracht een groot deel
van zijn leven in Nederland door. Hij werd n.l. in 1614 benoemd tot hoogleeraar in
de wijsbegeerte te Groningen bij de oprichting van de hoogeschool aldaar. In 1625
promoveerde hij tot doctor in de rechten aan genoemde hoogeschool en werd in
1627 benoemd tot president van den krijgsraad in Groningen en Friesland. In latere
jaren was hij meestal in de diplomatie werkzaam. In 1629, 1635 en 1636 werd hij
met zendingen naar Engeland belast. 4 Juni 1650 benoemde Karel II hem tot zijn
resident in den Haag. Later schijnt hij in Amsterdam gewoond te hebben. In 1665
nam hij op zich de engelsche regeering van berichten te voorzien. Deze
correspondentie werd in 1666 (hij woonde toen te Delft) ontdekt. Hij werd gevangen
genomen en in Februari 1667 door het Hof van Holland tot verbanning veroordeeld.
Omstreeks dienzelden tijd schijnt hij gestorven te zijn. Hij was tweemaal gehuwd:
1e met B e r n a r d i n a v a n F r i t e m a en 2e met E l i s a b e t h A l b e r d a v a n
't Z a n d t .
Zie: Dict. of Nat. Biogr. XXXV, 67; J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Hoogeschool
te Groningen, Bijlagen 12-13; Brieven van J o h a n d e W i t t (uitg.
F r u i n - J a p i k s e ) III, 233, noot 4.
Japikse

[Machteld, van Brabant]
MACHTELD v a n B r a b a n t , vrouw van Floris IV graaf van Holland (kol. 446),
dochter van hertog Hendrik I (I kol. 1072) en Machteld van Boulogne, en zuster van
Maria, tweede vrouw van graaf Willem I van Holland, overl. 23 Dec. 1267.
Het huwelijksverdrag werd in 1214, toen beiden nog kinderen waren, gesloten,
en in 1224 komen zij als reeds gehuwd voor, wanneer zij op hun landgoed te
Loosduinen een nonnenklooster der Cistercienserorde stichten. Machteld's gemaal
stierf tien jaar later (19 Juli 1234) en liet haar deze kinderen na: Willem (II), Floris
(2) (kol. 448), Aleid (I kol. 72) en Margaretha (I kol. 1299), waarmede zij in 1235
een boedelscheiding maakte. De gravin-weduwe, die in Holland bleef wonen,
begiftigde vele kloosters, vooral Loosduinen, Rijnsburg, Mariënweerd, dat de door
haar gestichte kerk te 's Gravenzande (alwaar zij een
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wonderdoend Mariabeeld ten geschenke gaf, dat zij geërfd had van hare tante de
H. Elisabeth van Hongarije) kreeg, het hospitaal, de hofkapel en de bagijnen te 's
Gravenzande en eindelijk de abdij Afflighem in Brabant, waar zij, voor het geval zij
in dit hertogdom zou sterven, haar begraafplaats koos. Zij was zeer in eere bij Willem
II en Floris V en werd in het klooster te Loosduinen begraven.
Zie: de oorkonden van Holland, het Necr. Egm. en K l u i t , Hist. crit. tafel XIV haar
zegel. Over Loosduinen en 's Gravenzande: Oudh. v. Delfland (Leid. 1720) 333 en
432; over het Mariabeeld: O b r e e n , Floris V (Gent 1907) XXVI.
Obreen

[Maes, Johannes]
MAES (Johannes), gewoonlijk T h o m a e genoemd, geb. te Bassevelde, overl. te
Brugge 31 Oct. 1406, als cistercienserabt der abdij van Duinen. Hij bekleedde den
post van rentarius of bestuurder van den uithof Zande te Hontenisse en van de
aldaar gelegen polders der abdij, toen hij in 1376 eenstemmig door zijne
medebroeders tot abt van Duinen werd gekozen. Hij was de eerste der abten van
de abdij, die het recht verkreeg van het gebruik der pontificalia, niet van paus
Gregorius XI zooals de Cronica abbatum vermeldt, maar van Urbanus VI in 1381
en 1386. Toen de abt, waarschijnlijk door druk en dwang van hertog Philips 1 Aug.
1390 openlijk de partij van den paus van Rome afzwoer en overging naar den paus
van Avignon, Clemens VII, werden hem van deze zijde dezelfde voorrechten verleend
15 Sept. 1390. Zijn bestuur wordt door de Cronica hoog geprezen.
Zie: C. d e V i s c h , Compendium chronologicum B.M. de Dunis (Brug. 1660) 78,
79; K e r v y n d e L e t t e n h o v e , Chronique des religieux de Dunes (Brux. 1870)
106; Cronica et cartularium monasterii de Dunis (Brug. 1864) 65-69, 154, 156-158,
244, 432, 763, 766; Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Brug. 1845) 78; U.
B e r l i è r e , Inventaire analyt. des libri obligationum et solutionum des archives
o

vaticanes (Rome 1904) n . 867-881, 1144 pag. 240-244.
Fruytier

[Magdalius, Jacobus van Gouda of Goudanus]
MAGDALIUS (Jacobus) v a n G o u d a of G o u d a n u s , dominicaan. In de 2de
helft der 15de eeuw was hij te Gouda geboren, maar men is het oneens, of hij te
Haarlem dan wel te Keulen in het klooster trad. Hij studeerde aan de universiteit
van Keulen en legde zich niet alleen toe op de scholastieke wetenschappen, maar
ook op de klassieke letteren. Voor het hebreeuwsch bestudeerde hij de werken van
twee bekeerde Israëlieten: Victor en Joannes Caden, voor het grieksch die van
Laurentius Valla en Jacobus Faber. Volgens v a n S l e e , Kloostervereeniging van
Windesheim 318, was hij de eerste Nederlander, die eene kritische studie over den
bijbel schreef. Waarschijnlijk stierf hij omstreeks 1520.
Hij schreef: Passio magistralis Domini nostri Jesu Christi ex diversis sanctorum
ecclesiae doctorum sententiis postillata (Colon. 1508); Aerarium aureum poetarum
(Colon. 1506); Correctorium Bibliae et Compendium Bibliae (Colon. 1508); Vita
Salomes matris S.S Martyrum Machabaeorum. Carmen (Colon. 1517); Legenda
metrica B. Alberti Magni (Colon. 1490; cf. H a i n II: 1 p. 318); Epigrammata varia
(1512); Stichologia (1506).
Zie: J.J. H o o g l a n d in Bijdr. Bisdom Haarlem XV, 119.
G.A. Meijer
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[Maiden, Johannes]
MAIDEN (Johannes), geb. te Dordrecht, overl., te Amsterdam 1747. Hij vestigde
zich in 1734 alreeds gehuwd met J o s i n a F l o o r , als med.
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doctor te Alkmaar, waar van 16 Sept. van dat jaar tot 17 Febr. 1743 vijf kinderen
van hen gedoopt werden en 2 kinderen in 34 en 43 overleden. Sedert 1736
kerkmeester der Groote kerk, werd hij in 1742 op zijn verzoek ontslagen. Zulks was
het gevolg van een gebleken tekort in de kerkekas van ƒ 4000, te wijten aan hem
en aan zijn collega, den notaris mr. Jan van Twuyver, die sedert zijn (tweede) huwelijk
in 1733 met Johanna Catharina Teeling, wed. van prof. Adrianus Reeland, op eene
verkwistende wijze was gaan leven. Van Twuyver beloofde aan zijn collega's onder
belofte van geheimhouding de bijpassing binnen zekeren termijn, maar hij voldeed
daaraan niet vóór 1 Dec. Maiden verkocht nog in 1742 zijn huis en vertrok in het
volgende jaar naar Amsterdam. Te Leiden had in 1742 van hem het licht gezien:
De Wonderdaden des Allerhoogsten, Zoo tot schrik en straffe zyner Vyanden, als
tot moedgeving en troost zyner Gunstgenooten; vertoond in de alomvermaarde
Belegering en Verlossing der stad Alkmaar, Voorgevallen in den Jaare 1573.
Mitsgaders deszelfs Lof. In Heldendicht beschreven.
Bruinvis

[Malherbe, Jean]
MALHERBE (Jean), een luikenaar van geboorte, overl. te Amsterdam in 1800, was
eerste violist in de hofkapel van Willem V te 's Gravenhage. In 1776 (1786?) gaf hij
aldaar in den Doelen vocale en instrumentale concerten (Alg. Ned. Fam. blad XII
(1895) 41). 6 Ventose (26 Febr.) 1795 kreeg hij een reispas van den command.
generaal in den Haag (N. Rott. Cour. 10 Mei 1906, Ib) vond daarop een plaats als
eerste violist aan den hollandschen schouwburg te Amsterdam, waar hij na zijn
overlijden werd opgevolgd door J.L.P.L. Freubel (I kol. 903). Onder de verschillende
leerlingen, die hij gehad heeft, zij genoemd prins Willem George Frederik.
Zie: B u r n e y 's Dagboek vert. d. L u s t i g (1786) 416; Ned. muz. tijdschrift 1842,
29; Caecilia 1853, 190; G r e g o i r , Biographie des artistesmusiciens néerlandais
78, 81, 127; S c h e u r l e e r , Het muziekleven 36, 37, 102.
Enschedé

[Malherbe, Jean Baptiste]
MALHERBE (Jean Baptiste), tooneelspeler, overl. te 's Gravenhage 18 Juli 1903,
40 jaar oud. Hij bezocht sinds 1877 een poos de Tooneelschool en kreeg in 1881
een engagement bij Het Nederlandsch Tooneel voor kleine rolletjes en figuratie.
Omstreeks 1885 kwam hij bij het gezelschap A. van Lier, als jeune premier, en trad
er vaak in gewichtige rollen op. Later was hij geëngageerd bij de Nederlandsche
Tooneelvereeniging, maar kreeg er weinig te doen. Sinds 1899 speelde hij nu eens
bij dit, dan weer bij dat gezelschap, tot Louis Bouwmeester hem in 1903 aan het
Haarlemsch Tooneelgezelschap verbond. Voordat hij evenwel daar kon optreden,
maakte een zenuwlijden plotseling een eind aan zijn leven.
Zie mijn Tooneelherinneringen, 15 vlg.
Mendes da Costa

[Man, Andreas de]
MAN (Andreas d e ), geb. te Bommel omstr. 1623, 6 Juli 1643 te Leiden ingeschreven
als stud. phil., werd tusschen 1651 en 1659 conrector aan de latijnsche school te
Vlissingen; hij was gehuwd met G e e r t r u i d d e M e y (V r o l i k h e r t , Vlissingsche
kerkhemel (ald. 1758) 351). Wellicht was hij verwant aan M i c h i e l d e M a n , die
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in 1685 verbonden werd aan de illustre school te Dordrecht, in 1696 daar praeceptor
werd der vierde klasse, een latijnsch gedicht vervaardigde op den vrede te Rijswijk
(Dordr. 1697) en daar in 1699 overleed (S c h o t e l , de Illustre school te Dordrecht
(Utr. 1857) 95, 106).
de Waard

[Man, Jan Cornelis de]
MAN (Jan Cornelis d e ), geb. te Middelburg 20 Sept. 1818, gest. aldaar 2 Jan. 1909,
zoon van
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den volg. en Elisabeth Tauscher, bezocht sinds 1831 de latijnsche school in zijn
geboorteplaats, werd summa cum laude in 1836 naar de academie bevorderd, liet
zich 19 Sept. 1836 te Leiden inschrijven als stud. med. en promoveerde aldaar 13
Juni 1841 tot doctor in de genees- en 20 Dec. 1841 in de verloskunde. Na
voortgezette studie te Parijs en Weenen, erlangde hij nog 10 Oct. 1842 te Leiden
den graad van chir. doct. en vestigde zich daarna als practiseerend geneesheer te
Middelburg, waar hij in 1842 en 43 eenige mededeelingen uit de praktijk deed
drukken. Van 1845 tot 1859 stadsgeneesheer, behoorde hij in 1848 met Dr. A.A.
Fokker tot de oprichters der afdeeling Zeeland van de Maatsch. tot bev. der
geneeskunst, huwde 4 Juli 1849 met de dochter van den predikant van Kloetinge,
N e e l t j e E l i s a b e t h K a m e r m a n s , bemoeide zich in geschrifte met medische
statistiek en studie van epidemieën en was, evenals vroeger zijn vader, sinds 1853
tot hare opheffing in 1866 belast met het onderwijs in de anatomie aan de
geneeskundige school te Middelburg. Hoewel hem verschillende betrekkingen op
medisch gebied herhaaldelijk werden aangeboden, gaf hij er na dien de voorkeur
aan zijne gelukkige particuliere praktijk te blijven uitoefenen, waaraan hij de
waarneming paarde van verschillende plaatselijke functies o.a. die van bestuurslid
van het Zeeuwsch Genootschap. Als zoodanig verdiepte hij zich gaarne in de oude
geschiedenis van zijn gewest, verzamelde veel merkwaardigs op praehistorisch of
antiquarisch gebied, beschreef verschillende vondsten op craniologisch of
palaeontologisch terrein en hield zich gaarne, vooral in later tijd, bezig met het leven
der oude zeeuwsche medici. Hoewel hij op vergevorderden leeftijd de praktijk wilde
nederleggen, kon hij door enkele getrouwen niet worden gemist, en zelfs toen hij
op bijna 90-jarigen leeftijd nagenoeg blind was, kon dit den werkzamen man niet
beletten nog geschiedkundige herinneringen te boek te stellen. Van zijne geschriften
zijn hier te noemen: Sterfte-atlas van Nederland (Amst. 1866) (met prof. B o o g a a r d
e n dr. J. Z e e m a n ); Proeve eener geneesk. plaatsbeschr. van de stad Middelburg
(met A.A. F o k k e r in Tijdschr. voor geneesk. 1856); Beenderen van den mammouth
en van het uitgestorven rund opgevischt in den omtrek van Zeeland in Archief
Zeeuwsch gen. III: 2 (1875) 101; Een elandshoorn opgevischt in de Schelde, (ibid.
III: 3 (1877) 1-22; Bijdrage tot de kennis van den schedelvorm in Walcheren (Nederl.
tijdschr. voor geneesk. 1885, II, 97); de Vluchtbergen in Walcheren (Achief Zeeuwsch
Gen. VI: 3 1888) 427-591; Twaalf schedels van Reimerswale (Midd. 1893);
Bedenkingen tegen het aannemen van een burcht als begin van Middelburg (A.Z.G.
VII (1891-94) 555); De groote markt te Middelburg (ibid. VII (1891-94) 583); De
regentenstukken toebehoorende aan de godshuizen te Middelburg (ald. 1899);
Levensberichten van zeeuwsche medici, bijeengebracht door wijlen dr. A.A. Fokker
(Midd. 1901) De geneeskundige school te Middelburg (Midd. 1902 en 1904); Antonius
de Heide (Midd. 1905) en De kinderen en kindskinderen van Joh. de Larove (Midd.
1907).
Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II (Midd. 1893) 121-23;
Middelburgsche courant van 5 Jan. 1909; D a n i ë l s in Nederl. Tijdschr. voor
geneesk. 9 Jan. 1909; G e y l in Janus, Jan. 1909; S a s s e in Tijdschrift aardr.
Genootschap XXVI (1909) 427-35 en W. P o l m a n K r u s e m a n , Ter herinnering
aan dr. J.C. de Man (Midd. 1910) (met portret).
de Waard
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[Man, Johannes de]
MAN (Johannes d e ) Jz., geb. 1 Jan. 1783 te Middelburg en aldaar overl. 2 Jun.
1856. Hij werd als leerling aangenomen bij den heelmeester Groenewegen en leerde
daar ook het barbieren, woonde later de lessen bij van het collegium chirurgicum
en voltooide zijne studiën door naar Amsterdam te gaan en daar het onderwijs van
Vrolik en Bonn te volgen. 24 Jun. 1808 deed hij zijn examen, vestigde zich te
Middelburg en huwde in hetzelfde jaar met M a r i a E l i s a b e t h T a u s c h e r . In
1814 benoemd tot lid van de Provinciale Commissie, van Geneesk. toevoorzicht en
onderzoek, werd hij in 1816 haar secretaris en bleef dit tot aan zijn dood. Bij de
oprichting van de klinische school te Middelburg in 1825 werd hij benoemd tot lector
in anatomie en verloskunde, terwijl de physiologie, als aanhangsel van de anatomie
ook door hem onderwezen moest worden. Tweemaal werd hem de gouden
vaccine-medaille uitgereikt. Op 1 Jan. 1853 kreeg hij zijn eervol ontslag als lector
aan de klinische school.
Zijn zoon F r e d e r i k H e n d r i k , geb. te Middelburg 16 Juli 1828, heel- en
vroedmeester, later scheepsdokter, overleed nog tijdens zijn leven 7 Sept. 1855;
een andere, Jan Cornelis, hiervoor. Ter Prov. bibl. in Zeeland berusten van de M.
in hs.: Waarneming van een fungus medullaris oculi (1836) en in 5 deelen:
Physiologische lessen (1852).
Simon Thomas

[Man, Maximiliaan Jacob de]
MAN (Maximiliaan Jacob d e ), geb. 26 Juni 1765 te Nijmegen, overl. 17 Juni 1838
te Grave. Op 17-jarigen leeftijd werd hij benoemd tot extra-ordinair ingenieur bij de
genie. In 1787 bij het legerkorps te Zeist gedetacheerd werd hij op 24 April 1789
aangesteld tot gewoon ingenieur. In 1793 nam hij deel aan de gevechten van
Werwick, Lincelles, Meenen en Maubeuge; op 17 Maart 1794 werd hij bevorderd
tot kapitein der genie en werd hem het in staat van verdediging stellen van Grave
opgedragen. Onder den gen.-maj. de Bons hielp hij deze vesting verdedigen. Na
de revolutie vroeg en verkreeg hij 12 Maart 1795 zijn demissie. Tot 1 Maart 1807,
op welken datum hij tot luit.-kolonel bij den gen. staf benoemd werd, hield hij zich
bezig met geodetische werkzaamheden. Op 20 Dec. 1807 werd hij aangesteld tot
sous-directeur van het depôtgeneraal van oorlog en chef van de geografische
ingenieurs; 13 Juni 1809 werd hij tot directeurgeneraal van het depôt van oorlog
bevorderd. Te voren was hij tijdens de landing in Zeeland, commandant van het fort
Bath geweest. In franschen dienst werd hij op 1 Jan. 1814 overgeplaatst als chef
d'escadron bij den Gen. Staf der 12e militaire divisie, geattacheerd aan het
depôt-generaal van oorlog te Parijs. Na achtereenvolgens 19 April 1812 te zijn
benoemd tot adjudant-commandant en 24 Juni tot chef d'état-major van de 5e
militaire divisie (Straatsburg) vroeg hij, na de blokkade van S. te hebben bijgewoond,
op 6 Mei 1814 zijn demissie. Op 11 Juni 1814 werd hij benoemd tot kolonel der
genie en directeur van het topografisch bureau en van het archief v. oorlog. 8 Juli
1815 ontving hij de M. Willemsorde 3e kl. Hij maakte deel uit van de commissie tot
het opstellen van een reglement voor de administratie en discipline der M.W. Orde.
Op 28 Juni 1815 was hij benoemd tot eersten commissaris tot regeling van de
grenzen tusschen Nederland en Pruisen. Bij besl. van 24 Nov. 1816 werd de M.
benoemd tot generaal-majoor-titulair. Op 12 Juni 1819 werd hij benoemd tot eersten
commissaris voor het regelen der grenzen tusschen Nederland en Hannover. Voorts
maakte hij meermalen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

867
deel uit van commissiën voor topografische werkzaamheden. Sedert was de M.
werkzaam als leider van het topografisch bureau bij het departement van oorlog.
De K. Academie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en het Prov. Utr.
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen benoemden hem tot lid. Op 17 Juni
1823 werd hij tot generaalmajoor-effectief bevorderd en, bij besluit van 3 Oct. 1830
benoemd tot opperbevelhebber van de vesting Grave. Hij werd 13 Jan. 1834
bevorderd tot luitenant-generaal. Bij zijn overlijden had hij 56 dienstjaren.
Er bestaat een physionotrace-portretje van hem door Quenedey.
Zie: Militaire Spectator 1839, 23; B o s s c h a Nederl. Heldend. te Land III, 136.
Eysten

[Mantuanus, Tiumme]
MANTUANUS (Tiumme), leefde in de 2de helft der 16de eeuw, stierf ± 1620. Hij
was regulier kanunnik van het klooster te Lidlum. Groote verdienste voor het katholiek
geloof verwierf hij zich ten tijde der Hervorming. Bekwaam en goed onderlegd en
vol ijver, zorgde hij van Leeuwarden uit, waar hij woonde, voor de trouwge bleven
katholieken in den omtrek. Ook schriftelijk verdedigde hij het katholiek geloof. Hij
schreef Epistel totten Friesen, uitgegeven door G.H. v a n B o r s s u m W a a l k e s
(Leeuw. 1903).
Zie over Mantuanus de voorrede tot deze uitgave en A n d r e a e T i a r a e
Annotationes ed. G.H. v. B o r s s u m W a a l k e s (Leeuw. 1894) 4-7; m.s. parochiaal
archief St. Bonifaciuskerk Leeuwarden.
Gasman

[Manvis, Daniël Pieter]
MANVIS (Daniël Pieter) Wz., geb. te Amsterdam 15 Oct. 1814, gest. te Almelo 29
Juni 1853, eenig kind van W i l l e m D o u w e M a n v i s en S o p h i a H e l e n a
G r o o t e . Op zijn 8e jaar ging hij op de latijnsche school te Almelo, en op zijn 14e
jaar was hij op het gymnasium te Deventer, waar hij menigen prijs ontving. Reeds
op 15-jarigen leeftijd zag van hem het licht een gedicht op de omwenteling in 1830,
getiteld De Tijd. Later werd dit door vele geschriften in poëzie en in proza gevolgd.
Terwijl aanvankelijk het plan bestond, dat hij zich aan de theologie zou wijden,
werd dit door onvoorziene omstandigheden gewijzigd. In 1831 dong hij te Arnhem
met 18 aspiranten naar een plaats aan 's Rijks Veeartsenijschool, met het gevolg,
o

dat hij als n . 1 slaagde. Hier onderscheidde hij zich door ijver en gedrag, maar
vooral ook door zijn geestigen kout. Van toen reeds dateert zijn maçonnieke
loopbaan. In 1835 werd hij met den meesten lof tot veearts 1e klasse bevorderd en
te Geldermalsen geplaatst. In April 1837 verhuisde hij naar Loenen op de Veluwe.
Hij werd honorair lid van de Maatschappij van Kunsten en Wetenschappen te 's
Hertogenbosch, en als zoodanig dikwerf uitgenoodigd om als beoordeelaar van
prijsvragen op te treden.
In 1839 werd hij naar Apeldoorn verplaatst en in 1841 te Voorst beroepen, waar
hij zich bij de aldaar heerschende longziekte verdienstelijk maakte.
Op 28 Juni 1848 hielp hij het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap stichten.
Menige bijdrage op veterinair en letterkundig gebied verscheen van zijn hand. In
April 1837 gaf hij uit: Dwaling, misbruik en bijgeloof, strijdig met de gewigtige
bedoeling der Veeartsenijkunde enz. In Het Repertorium, Tijdschrift voor de
Geneeskunde in al haren omvang III schreef hij over varkensziekten. In 1838 gaf
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hij te Zutphen uit: Ieder Pater prijst zijn Convent aan of eene korte beschouwing
van de wetenschappelijke overeenkomst tusschen den menschenarts en den veearts.
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Hij schreef voorts in de Landbouw Courant van 1848, 1850 en 1851.
In 1852 werd hij verplaatst naar Almelo, waarvan hij zich, wegens de herinnering
aan zijn kinderjaren, veel voorstelde. Intus chen werden zijn krachten gesloopt door
een toenemende borstziekte, waaraan hij op ruim 38-jarigen leeftijd bezweek.
Hij was 21 April 1847 gehuwd met D i e n a J o h a n n a S o p h i a d e M e i j e r ,
die met twee kinderen achterbleef.
Schimmel

[Marcijs, Jacques]
MARCIJS (Jacques), ook M e r c i j s of M a r c i s geschreven, was achtereenvolgens
schoenmaker en teljoorverver geweest, en was in 1601 schoolmeester te Naarden,
toen hij zich mengde in den pamflettenstrijd tusschen de voorstanders van
gewetensdwang en de verdedigers der geloofsvrijheid. Hij gaf een Antwoort-lied in
het licht, rechtstreeks tegen Caspar Coolhaes gericht, maar tegelijk tegen al degenen,
die zich onpartijdigen of neutralisten noemden, en gelijkheid van alle Christenen
voor de wet voorstonden. Coolhaes antwoordde met eene Vermaninge, waarin hij
onpartijdigheid als een eersten plicht van alle overheden verdedigde. Marcijs werd
kort daarop ziekenbezoeker te Amsterdam.
Zie: B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers IV, 84.
Burger

[Maren, Joannes van]
MAREN (Joannes v a n ), dominicaan, trad te 's Hertogenbosch 25 Maart 1515 in
de orde, en overleed 3 Sept. 1549. In navolging van p. Nicolaas van Rosendaal
legde hij zich toe op het verluchten der koorboeken. Vóór de fransche omwenteling
werden deze kostbare boeken in het predikheerenklooster te Mechelen bewaard.
Zie: Chronicon Conventus Buscoducensis O. Praed. 63.
G.A. Meijer

[Maresius, Samuel]
MARESIUS (Samuel), of D e s m a r e t s , predikant en hoogleeraar, geb. te Oisemont
in Picardië 9 Aug. 1599, overl. te Groningen 18 Mei 1673, zoon van D a v i d D.,
heer van Féret, aanzienlijk rechterlijk ambtenaar, en M a d e l e i n e V a u q u e t . Hij
had als kind zulk een zwak gestel, dat hij tot zijn twaalfde jaar slechts met melk
gevoed kon worden; later echter bereikte hij eene volgens zijn eigen zeggen, ‘bijna
athletische gezondheid’ en stierf op zijn 74ste jaar zonder ooit ziek te zijn geweest.
Reeds vroeg gaf hij blijken van belangstelling op godsdienstig gebied en op 7-jarigen
leeftijd had hij al tweemaal den bijbel gelezen! Nauwelijks 13 jaar oud, ging hij te
Parijs aan verschillende inrichtingen in de letteren en wijsbegeerte studeeren en
schaarde zich onder het gehoor van Dempster, Grangier, Guillon, Marcile, Crassot,
Frey e.a. Drie jaar later vertrok hij naar de academie van Saumur, waar Gomarus
theologie en Cappel het hebreeuwsch doceerde. Maresius werd een vurige
aanhanger van eerstgenoemde; na diens vertrek, in 1618, verliet hij eveneens
Saumur en bezocht gedurende een jaar de colleges van Tronchin en Turretin aan
de geneefsche universiteit. Ter voltooiing zijner opleiding liet zijn vader hem door
den bekenden parijschen predikant Durant les in de welsprekendheid geven. In
1620 werd hij, na afgelegd examen, op de Synode van Charenton tot proponent
aangenomen en 26 Apr. als predikant te Laon beroepen. Hij voerde in dit stadje
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hevigen krijg tegen het catholicisme. De bekeeringsijver, die hem steeds kenmerkte,
werd hem noodlottig: door een openlijk geschrift, waarin hij eene afvallige op weinig
zachtzinnige wijze, trachtte over te halen tot het protestantsche geloof terug te
keeren, haalde hij zich den haat der Jezuieten op den hals en een hunner hand-
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langers deed een aanslag op zijn leven (13 Dec. 1623), zoodat hij het raadzaam
achtte Laon te verlaten (zie over dit voorval D e v i s m e , Histoire de Laon). Na een
verblijf van enkele maanden te Parijs, aanvaardde hij in Mei 1624 het predikambt
te Falaise, in Champagne, en een jaar later werd hij door de voorspraak van Elisabeth
van Nassau, weduwe van Turenne, tot hoogleeraar aan de academie van Sedan
benoemd, als opvolger van Cappel. Alvorens zijne intreerede te houden bezocht
hij Holland en Engeland (Oxford). Aan de leidsche universiteit behaalde hij 8 Juli
1625 den doctorsgraad met eene diss. de Justificatione hominis coram Deo. 24
Nov. 1625 hield hij zijne inaugurale rede te Sedan: de Iniqua disputandi nobiscum
methodo a Jesuitis usurpata. Hij huwde 2 Mei 1628, met A b i g a ï l l e G r a n d ,
die hem twee zoons en drie dochters schonk. In 1631 nam hij zijn ontslag als
hoogleeraar om den jongen Turenne als hofprediker op zijne krijgstochten in Holland
te vergezellen. Toen Turenne commandant der vesting Maastricht werd, aanvaardde
Maresius (2 Febr. 1633) het waalsche predikambt in die stad en belastte men hem
tevens met het opzicht over de kerkgemeenten te lande. Uit ergernis over Turenne's
terugkeer tot de roomsche Kerk, bij gelegenheid van diens huwelijk met de katholieke
gravin van Bergen, vertrok hij naar 's Hertogenbosch. Hier werd hij 29 Jan. 1636
tot waalsch predikant benoemd en een jaar later tevens tot hoogleeraar in de
godgeleerdheid, wijsbegeerte, geschiedenis en oude letteren aan de pas opgerichte
illustre school en tot inspecteur der latijnsche scholen. Hier begon hij bovendien zijn
30-jarigen, beruchten krijg tegen Voetius. De aanleiding was de opneming van 14
hervormden in de ‘Broederschap van onze Lieve Vrouwe’ aldaar. Voetius gispte in
zijn geschrift de Idololatria deze vermenging van protestanten met katholieken, doch
Maresius was het niet met hem eens en hierdoor ontstond de eindeloos lange,
weinig verkwikkelijke polemiek tusschen beide theologen. 18 Dec. 1642 stelde de
groningsche universiteit hem aan tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en
kerkgeschiedenis, als opvolger van zijn leermeester Gomarus. 20 Jan. 1643 hield
hij zijne intreerede: de Usu et abusu rationis in rebus theologicis et fidei. Hij vervulde
tot viermaal toe het rectoraat (in 1644, 1651, 1660, 1672). Na gedurende 9 jaren
uit welwillendheid de predikbeurten van den steeds lijdenden waalschen predikant
La Haye te hebben waargenomen, werd hij bij diens dood in 1652 zijn opvolger. De
academies van Montauban, Marburg, Lausanne e.a. trachtten te vergeefs hem tot
zich te trekken. Juist wilde hij een leerstoel, dien de leidsche universiteit hem
aanbood, aanvaarden, toen de dood hem tot zich riep. Maresius was een ijverig
man en beschikte over eene vlugge pen. Als theoloog was hij der
scholastiek-dogmatische richting toegedaan, een vijand van alles wat naar
‘rekkelijkheid’ zweemde en van een ieder. die leed aan ‘jeukerigheid en
kwaadaardigheid om nieuwe dingen te leeren.’ Verblind door sektegeest,
polemiseerde hij zoowel tegen katholieken als tegen zijne eigen geloofsgenooten.
Wars van allen inbreuk op de traditie, was hij van meening dat de meeste
leerstellingen der steeds talrijkere nieuwigheidzoekers moesten geacht worden als
‘kankerachtige gezwellen en pestaanbrengend ongedierte.’ In 't bijzonder was hij
gebeten op Coccejus en hij verzoende zich zelfs met Voetius, alléén om met hem
den gemeenschappelijken vijand te bestrijden. In 1662 begon hij zijn
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polemiek tegen den leidschen hoogleeraar en diens volgeling Momma. In 1668 viel
hij zijn ambtgenoot, den Coccejaan Jacob Alting, aan. Curatoren en de Staten der
provincie maakten echter aan laatstgenoemd twistgeschrijf een eind door Maresius
te verbieden zijn collega ‘van haeresie te beswaren’. Verder schreef hij over allerlei
theologische geschilpunten tegen den jezuiet Tirinus, den capucijner monnik
Valerianus Magnus, den bisschop Andreas Dudithius, den geleerden israeliet Joseph
Athias, de protestantsche leeraren en predikanten Blondel, Wittichius, Stuart,
Serarius, Bekker, Curcellaeus, Daillé, den Hongaar Petrus Bacca Szatzna, tegen
de Socinianen, tegen Martinus Ubbenius, Grotius, e.a. Hij heeft een honderdtal
geschriften nagelaten, waarvan men het meerendeel maar niet aan de vergetelheid
moet ontrukken, tenzij men de psychologie van een onverdraagzaam theoloog uit
de 17e eeuw wil bestudeeren.
Voornaamste werken: Préservatif contre la révolte (Sedan 1628), tegen de
afvalligen van het protestantsche geloof gericht; Dissertatio de Anti-Christo (Amst.
1640); Concordia discors et Anti-Christus revelatus (Amst. 1642). Deze beide werken
zijn heftige wederleggingen van Grotius theorieën; Collegium theologicum, sive
breve systema universae theologiae (Gron. 1645), bevat eene uiteenzetting zijner
scholastiek-dogmatische denkwijze en viel zeer in den smaak der protestantsche
theologen, zoodat het 4 herdrukken beleefde, achtereenvolgens in 1649, 56, 62,
en 73. Als exegeet maakte hij zich bekend door een Catalogus librorum N.T. de
quibus lis est inter Christianos (Gron. 1653) en La Sainte Bible française éd. nouvelle
(Amst. 1669). Deze bijbelvertaling, die van vele kantteekeningen voorzien is,
verscheen uit de drukkerijen van Louis en Daniël Elzevier; Tractatus brevis de afflicto
statu studii theologici in foederato Belgio et commoda illius restituendi ratione (Gron.
1645, 1656, 1659 en 1673); de laatste uitgave is zeer vermeerderd en het
belangrijkst. Van dit geschrift bestaat eene hollandsche vertaling; het is een zeer
karakteristiek werk, waarin Maresius de kerkelijke scheuringen van zijn tijd behandelt.
Eene volledige bibliografie geeft H a a g in het hieronder vermelde werk.
Zijn door J.J. de Stomme in 1653 geschilderd portret is gegraveerd door Th.
Matham. Verder is het gegraveerd o.a. door S. Lamsweerde 1648, J.v. Meurs 1655
en C. Apeus 1673.
Zie: G l a s i u s , Godgeleerd Nederland II, 441 e.v.; R o e s s i n g h , Jac. Alting,
een bijbelsch godgeleerde (Gron. 1862) 35 en 84; S e p p , Het godgeleerd onderwijs
in Nederland, waarin o.a. een uittreksel van het Tractatus brevis; P a q u o t , Mémoires
I, 274; N i c e r o n , Mémoires XXVIII 46-91; Y p e y , Gesch. der System.
godgeleerdheid II, 77, 78, 108-113; G. M e e s A z n ., de Verzoening van Samuel
Maresius met Jacob Abting in Verh. en Meded. kon. Akad. afd. Letterk. 2e R. VII
(1878) 252; A.C. D u k e r , Gisb. Voetius II (1910) 104 v.v.; Oeuvres de D e s c a r t e s
III-V, VIII, XII reg.; B o e l e s , Levensschetsen der Groningsche hoogleeraren in
J o n c k b l o e t , Gedenkboek der hoogeschool te Groningen, Bijlagen 27-29;
K n u t t e l , Balthasar Bekker, de bestrijder v.h. bijgeloof en vooral H a a g , La France
protestante i.v.
Serrurier

[Marets, Daniel des]
MARETS (Daniel d e s ), zoon van den voorg., jongere broeder van den volg., geb.
te Maastricht in 1635, overl. te Honsholredijk in 1714, werd 9 Jan. 1655 waalsch
predikant te Groningen en als zoodanig collega van zijn vader. 31 Oct.
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1656 werd hij te Middelburg beroepen en 31 Juli 1662 bij de fransche Kerk in den
Haag. Emeritus, wegens zijne slechte gezondheid, in 1689, bood Willem III hem
een verblijf te Honsholredijk aan, waar hij zich tot het einde zijner dagen met
letterkundige studies onledig hield.
Van hem verscheen: Sermon sur Ps. V: 8. Prononcé chez l'ambassadeur des
prov. unies (Char. 1660). Ook had hij de hand aan de uitgave van La Sainte Bible
française (Zie bij Samuel Maresius (kol. 870) en het volg. art.
Hij was Sept. 1667 gehuwd met J a c o b a d e V i c q u e f o r t en hertrouwde 12
Jan. 1676 A n a i t a t i a G e e r t r u y d a H u y g e n s .
Zie: d e R i e m e r , Beschrijving van 's Gravenhage I, 410; H a a g , la France
protestante i.v.; G a g n e b i n , Liste des Egl. wall. des Pays- Bas et des pasteurs
qui les ont desservies, in Bulletin de la commission pour l' Hist. des Egl. wall. III.
Serrurier

[Marets, Henri des]
MARETS (Henri d e s ), rechtsgeleerde en predikant, oudste zoon van Samuel
Maresius (kol. 868) en Abigaïl le Grand, geb. te Sedan, overl. te Delft 26 Febr. 1725,
had Elisabeth van Nassau tot meter. Hij studeerde te Parijs in de rechten en vestigde
zich daar later als advocaat. Hoewel hij als pleiter succes had, ging hij plotseling de
godgeleerdheid beoefenen en werd in 1652 predikant bij de waalsche gemeente te
Groningen. Hij vertrok echter reeds hetzelfde jaar als prediker naar Cassel, was
nog korten tijd predikant bij den landgraaf van Hessen en werd 10 Febr. 1653 bij
de waalsche kerk van 's Hert. benoemd. Hier huwde hij 25 Apr. 1655 met A n n e
M a r i e P i s s e t , die hem twee zoons en eene dochter schonk. Van 9 Jun. 1662
af was hij waalsch predikant te Delft en hertrouwde aldaar in 1679 met M a d e l e i n e
v a n d e r G r a a f f ; hij werd emeritus in 1695.
Hij vertaalde D e s c a r t e s ' Passions de l'âme als Passiones animae .... latinâ
civitate donate ab H.D.M. (met een voorrede van zijn vader Amst. 1650), en schreef:
l'Histoire curieuse de la vie ... du sieur Jean de Labadie (Haag 1670) en was
medewerker aan de uitgave van La Sainte Bible française (Zie bij Samuel Maresius
(kol. 870).
Een blief van hem aan den hoogleeraar Ch. Drelincourt (dd. 1 Aug. 1680) is
afgedrukt in C a r o l i D r e l i n c u r t i i Opuscula medica.
Zie: N i c e r o n , Mémoires XXVIII, 90; P a q u o t , Mémoires II, 283; H a a g , La
France protestante i.v.; G a g n e b i n , Liste des Egl. wall. des Pays- Bas et des
pasteurs qui les ont desservies, in Bulletin de la commission pour l' Hist. des Egl.
wall. III; Oeuvres de D e s c a r t e s XII (Paris 1910) 578-80; C o n s t . H u y g e n s ,
de zoon, noemt hem herhaaldelijk in zijn Journaal.
Serrurier

[Margadant, Jacobus Willem]
MARGADANT (Jacobus Willem), geb. te Rosendaal bij Arnhem 7 Sept. 1839, overl.
14 Jan. 1905 te Oudewater, waar hij van 1879 af predikant was. Hij schreef artikelen
in de Stemmen voor Waarheid en Vrede, en eene kerkelijke geschiedenis van
Oudewater, getiteld: Blikken in het kerkelijk en gemeentelijk leven onzer Vaderen,
bewerkt naar het Kerketijk Archief der Herv. Gem. te Oudew. van het jaar 1566 af
(Rott. 1904).
Zie: S.W.F. M a r g a d a n t , De Nederl. tak van het geslacht Margadant (1910) 92
en 138 (met portret).
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Margadant

[Margadant, Petrus Cornelis]
MARGADANT (Petrus Cornelis), geb. te 's Gravenhage 11 Aug. 1854, overl. te
Dieren 27 Juli 1899. Hij promoveerde 7 Juli 1881 te Leiden tot
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doctor in de oude letteren op een proefschrift de Luciano aequalium suorum censore,
en was leeraar aan het gymnasium te 's Gravenhage. Zijne voornaamste geschriften
zijn eene Geschiedenis der Grieken en Romeinen, voor gymnasia en hoogere
burgerscholen (1886; derde druk 1910), en eene bewerking van J. C h u r c h ,
Verhalen uit het Oosten, Herodotus naverteld (1890). Verder schreef hij artikelen
in Museum, Nederl. Spectator en Tijdschrift voor Geschiedenis.
Zie: S.W.F. M a r g a d a n t , De Nederlandsche tak enz. (1910) 63 en 163 (met
portret).
Margadant

[Margadant, Willem]
MARGADANT (Willem), geb. te Rotterdam 6 Jan. 1848, overl. te Gothenburg in
Zweden 3 April 1900. Bekend violist.
Zie: M e l c h i o r , Woordenboek der Toonkunst 432; S.W F. M a r g a d a n t , De
Nederl. Tak enz., 83 en 158 (met portret).
Margadant

[Marle, Mr. Hendrik Rudolph van]
MARLE (Mr. Hendrik Rudolph v a n ), geb. te Deventer 30 Dec. 1832, overl. op het
Schol bij Deventer 27 Mei 1906, zoon van Mr. H e n d r i k W i l l e m v a n M a r l e ,
notaris te Deventer, en van C a r o l i n a E r n e s t i n a V i s s e r . Hij huwde te
Deventer 25 Mei 1859 H e n r i c a J u d i t h W e r n d l i j , geb. Deventer 7 Oct. 1834
overl. aldaar 23 Nov. 1905, dochter van Mr. L o d e w i j k W e r n d l i j en van
G e e r t r u i d a A l b e r t i n a J o h a n n a C o c k . Na aan het deventer athenaeum
en aan de hoogeschool te Leiden en te Utrecht gestudeerd te hebben, werd hij in
1858 benoemd tot substituut griffier bij de arrondissements-rechtbank te Deventer.
4 Mei 1865 volgde zijn benoeming tot burgemeester van Deventer, welk ambt hij
tot 29 Oct. 1882 bekleedde. Van 1882-1895 was hij kantonrechter te Deventer.
Tevens was hij van 1873-1886 lid van de Provinciale Staten van Overijssel en van
1886-1901 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.
Als burgemeester van Deventer heeft hij al zijn groote gaven van hoofd en hart
ten dienste der gemeente gesteld. Werkzaam als weinig anderen en overtuigd, dat
voor de plaats zijner inwoning een belangrijke toekomst was weggelegd, was hem
geen moeite te veel, waar het gold iets te bereiken, wat naar zijn meening Deventer
ten nutte zou komen. De totstandkoming van de Locaal Spoorweg Mij. Willem III is
vooral zijn werk geweest. Onder zijn burgemeesterschap werd verder o.a. een
regeling getroffen tusschen de gemeente en de grootburgers inzake het gebruik
der stadsweiden en kreeg de ontmanteling der vesting Deventer haar beslag.
Zie over hem: Raadsverslag 28 Mei 1906; idem 30 Oct. 1882; Deventer Courant
1 Juni 1906.
Kronenberg

[Marle, Mr. Hendrik Willem Jacob van]
MARLE (Mr. Hendrik Willem Jacob v a n ), geb. te Deventer 17 Juli 1831, overl.
aldaar 11 Febr. 1892 was een broeder van den voorg. Hij huwde te Deventer 2 Juni
1858 met S w a n i d a H e l e n a F e t m e n g e r , geb. te Deventer 18 Mei 1833
overl. aldaar 22 Oct. 1859, dochter van A b r a h a m G o d f r i e d P i e t e r
F e t m e n g e r en van P a u l i n e V i s s e r . Als lid van den deventer gemeenteraad
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en als wethouder, als lid van de Provinciale en van Gedeputeerde Staten van
Overijssel heeft hij veel nuttigs in het belang van Deventer en Overijssel tot stand
helpen brengen. Zijn vaderstad droeg hij een warm hart toe. Nog tijdens zijn leven,
in 1889, gaf hij de gemeente een stuk grond, aan de Stroomarkt gelegen, ten
geschenke om daarop een botermarkt te bouwen, terwijl hij de kosten van den bouw
voor zijn rekening nam. Bij testament vermaakte hij tevens zijn
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kapitale woonhuis aan de Nieuwe Markt, benevens eene som van ƒ 10.000 aan de
stad Deventer, ten einde dit huis tot gymnasium in te richten. Een marmeren steen
in de vestibule van het gymnasium houdt de herinnering aan deze milde schenking
levendig.
Kronenberg

[Marolois, Nicolaas]
MAROLOIS (Nicolaas), geb. vermoedelijk te Valenciennes, gest. te 's Gravenhage
vóór 1612, werd in het begin der troebelen (omstr. 1570) door de kerkelijke
vergadering te Valenciennes naar den prins van Oranje gezonden om hare ‘goede
affectie’ te verklaren en middelen te beramen om van de inquisitie verlost te worden,
hetgeen, door de magistraat ontdekt, zijne verbanning met confiscatie zijner goederen
ten gevolge had. Hij begaf zich thans voorgoed in 's Prinsen dienst en werd, niet
zonder levensgevaar, gebruikt in vele geheime aanslagen en gevaarlijke commissies.
Hij komt voor als ouderling bij de nederduitsch hervormde Gemeente te 's
Gravenhage en werd bij de afscheiding der haagsche waalsche Gemeente van de
delftsche moederkerk op 3 Jan. 1592 ouderling bij die zelfstandige gemeente, die
hem met Joh. Wtenbogaert op 2 Apr. 1592 naar de Synode te Haarlem en Mei 1601
met denzelfde naar die te Dordrecht deputeerde. Hij liet zijn zoon, die volgt, in
armoede achter.
Zie: Rekwesten van zijn zoon 1612-14 in Documenten op de Resolutiën van
curatoren der Leidsche hoogeschool (Leiden, Archief Curatt.); Bull. des églises
wallonnes I (1885) 318, 19, 45 en 50; B o u r l i e r , Souvenir du trois. centenaire de
l'église wallonne de la Haye (ib. 1891) 16, 32, en Le livre synodal des églises
wallonnes I (La Haye 1896) 148, 176.
de Waard

[Marolois, Samuel]
MAROLOIS (Samuel), of M a r l o i s , geb. (in de noordelijke Nederlanden) omstr.
1572, gest. te 's Gravenhage vóór 1627, zoon van den voorgaande, kon, ondanks
het verlies van diens goederen, nog op zijn kosten onderricht ontvangen in de
wiskunde. Daar hij 30 Juni 1606 voorkomt als getuige in een akte, verleden voor
den haagschen notaris L. Ketting, zal dit ongeveer tevens het tijdstip zijn van M.'s
werkzaamheid in die stad, waar hij werd geraadpleegd door, of onderwijs gaf aan
particulieren in zaken van wiskundigen of technischen aard, ‘gecomen sijnde tot de
volcomen kennisse derselver’. Getrouwd met H e s t e r l e M a i r e , waardoor hij
de zwager werd van de amsterdamsche kooplieden T h o m a s l e M a i r e en
P i e t e r l e F e v r e , verkreeg hij met dezen 8 Febr. 1611 van de Staten-Generaal
een zevenjarig octrooi voor zeker soort van rosmolen, ‘daermede men bequamelijck
sonder tijtverlies ende met seer cleyne costen ende moyten voortane bij den viere
gesmolten, gehert, geweeckt, schoongemaeckt, gerafineert, toegemaeckt ende
gefatsonneert’ zou kunnen maken allerlei harde en weeke metalen en in het bizonder
‘dat men met 't selve molenwerck smeden kan het blatcoper, brickoper ende seugen,
om die aan voorts tot brouwketels ende verveketels van excessive grote te
gebruycken, waartoe van noode is een extraordinaris cracht, gedaen met een hamer
van vierhondert ponts gewicht, twelck men tot noch toe nyet tewege heeft kunnen
gebrengen dan door water- ofte wintmolens’. 24 Mrt. 1611 kocht hij te 's Gravenhage
een huis in de Papestraat. Toen na den dood van Ludolf van Ceulen (31 Dec. 1610)
de leerstoel in de wiskunde aan de leidsche ingenieursschool vacant was geworden,
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richtte hij in Jan. 1612 rekwesten tot Gecommitteerde Raden van Holland en den
Prins om, mede op grond van zijns vaders verdiensten, benoemd te mogen worden,
terwijl hij ook met Stevin (‘hun de mathe-
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matische conste ten besten verstaende’) door de Staten-Generaal werd geraadpleegd
over de vinding der lengten op zee door Jan Hendrickz Jarichs van der Leij,
waaromtrent zij 29 Mei 1612 een voor dezen gunstig rapport uitbrachten. Intusschen
geraakte van Schooten aan de school werkzaam en ook eene latere aanbeveling
dd. 7 Febr. 1614 van Maurits voor ‘S a m u e l M a r l o , die wij in de voorsz. conste
niet alleen bequaem ende welervaren achten, nemaer oock de ghemeene fame
daaraff voert’ had geen succes, althans werd in 1615 van Schooten voor vast
aangesteld.
Van M. waren wellicht familie de H a n s l e M a i r e , die met J a c o b d e S w a r t ,
custodiemaker van sijne Excellentie, beiden burgers van den Haag, 16 Dec. 1613
octrooi aan de Staten-Generaal vroeg voor behangsels e.d. met op leder, satijn enz.
gedrukte kleuren en H e n r y l e M a i r e , die zulks 6 Aug. 1615 als burger van den
Haag deed met T h o m a s P a c q u e en I s a a c B o r g e r om steenkolenrook
binnenshuis te doen blijven. M. werkte o.a. den tekst uit van het plaatwerk over de
perspectief van Vredeman de Vries; ‘l'ouvrage de M.’ wordt daarvan gezegd, ‘est
très remarquable, fait par un bon geomètre et contient presques toutes les méthodes
connues’ (P o u d r a , Hist. de la perspective (Paris 1864) 235-42). Zelf vervaardigde
hij een Geometrie contenant la theorie et practique d'icelle nécessaire à la
fortification, vermoedelijk reeds verschenen in 1613 (Bull. di bibl. e di storia delle
scienze mat. e fis. III (1870) 357) en een Fortification ou architecture militaire tant
offensive que deffensive (Hag. Com. 1615), te zamen verschenen als Opera
mathematica ou Oeuvres mathématiques, traictans de geometrie, perspective,
architecture et fortification, ausquels sont aioints les fondements de la perspective
et architecture de I. V r e d e m a n V r i e s e , augmentée et corrigée en divers
endroicts (Hag.-Com. 1614; Amst. 1617) (met opdracht aan de Staten, van wie hij
8 Mei 1616 eene vereering ontving). Misschien alleen met vervanging van het minder
fraaie titelblad heeft men daarvan ook een uitgave Amst. 1617, terwijl er hetzelfde
jaar te Oppenheim eene verscheen ‘deutsch und lateinisch beschrieben von A b r .
d e l a F a y e ’. Bij den Raad van State legde M. 26 Apr. 1618 den eed af als
controlleur van de artillerie, de rechterhand van den meester-generaal (K u y p e r s ,
Gesch. der ned. artill. II (Nijm. 1871) 186-87, 212, 15, 52). Met 29 andere
contra-remonstranten, die bij den predikant Sanisson in het ambassadegebouw ter
kerk gingen, onderteekende M. het rekwest aan de delftsche Synode (12-18 Sept.
1618) om een grooter gebouw en werd 7 Oct. 1618 ouderling bij die nieuwe waalsche
gemeente. Zooals van der Leij indertijd zelf had verzocht, werden M. en Stevin 18
Dec. 1618 nog eens in die zaak als rapporteur gehoord en brachten zij met Snelhus
en Dou 5 Jan. 1619 aan de Staten een uitvoerig verslag uit - het laatste, wat van
M. gehoord wordt. Zijne werken zijn herhaaldelijk uitgegeven: de Fortificatie door
F r a n s v a n S c h o o t e n (Amst. 1626), de Geometrie verbeterd door den ingenieur
T h e o d . V e r b e e c k (Amst. 1628), te zamen als Oeuvres math. de S a m . M.,
traictans de la geometrie et fortification etc. (Amst. 1628, herdr. ald. 1633) en bijna
tegelijkertijd, met de ongewijzigde perspectief, eene uitgave ‘corrigée et la pluspart
du discours changé et redigé en meilleur état’ door Girard (kol. 477) (Amst. 1627-28),
waarnaar een hollandsche vertaling der drie stukken (soms met franschen titel) door
Ez. de Decker en W.D. (Amst. 1628, 30, 38,
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62). Ook heeft men een duitsche (waarin ‘des weit berühmten mathematici und
ingenieurs S.M. geometrische praktik) (Amst. 1629, herdr. 1639) en een latijnsche,
zoowel van de perspectief (S a m . M. mathematicorum sui seculi facile principis
opticae sive perspectivàe etc.) als de geometrie en fortificatie (Artis muniendi etc.)
(Amst. 1633, herdr. ald. 1644). Een zoon van M. was P i e t e r M., gedoopt in de
fransche kerk te 's Gravenhage omstr. 1613, wiens vermoedelijke vrouw E l i z a b e t h
A l l a e r t in Oct. 1635 van Norwich naar Londen verhuisde, waar hij blijkens akte
van 31 Oct. 1643 van den haagschen notaris G. van Warmenhuysen, koopman
was, 1643-52 kinderen liet doopen, en in 1649 als diaken der nederd. herv Gem.
voorkomt; daar vestigde zich in 1638 uit Norwich ook een vermoedelijke zuster
J o h a n n a M a r o l o i s (M o e n s , The marriages etc. reg. of the dutch ref. church
London (Lymington 1884) 48, 70, 120, 212; H e s s e l s , Reg. of attestations etc.
(Lond.-Amst. 1892) 40, 43).
Zie: D o d t , Archief V (1845) 236, 261; VI (1846) 367, 372, 381, 82; VII (1848)
49, 50-52, 55, 61; Navorscher XXVIII (1878) 12 en XXIX (1879) 272; Bull. di bibl.
etc. III (1870) 354-58, 365; B i e r e n s d e H a a n , Bibliogr. néerl. (Rome 1883)
181-82; d e z . Bouwstoffen XXI (1883) 17, 54, 55; XXII (Amst. 1883) 2, 3, 5 en de
bronnen aangehaald bij 't vorige artikel.
de Waard

[Marsilius]
MARSILIUS, abt van Kloosterrade te Kerkrade (Rolduc, Limburg) komt het eerst
als zoodanig voor in 1222 en het laatst 16 April 1246. In 1243 bracht hij de zusters
uit Kloosterrade en uit Scharn bij Maastricht over naar een nieuw gesticht klooster
te Sinnich bij Aubel, België.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg van S.P. E r n s t (Luik, 1852) 77-83; R. C o r t e n ,
Rolduc in woord en beeld (1902) 87-88; D.D. B r o u w e r s , Histoire du chapitre
noble de Sinnich (Verviers 1904), 104-105.
Goossens

[Martens, Hans of Meertens]
MARTENS (Hans) of M e e r t e n s , geb. te Antwerpen, gest. Dec. 1592 te Middelburg,
waar hij zich in 1586 als brillenslijper gevestigd had. Uit de geboorte van zijn zoon
Sacharias Jansen (I kol. 1209) te 's Gravenhage omstr. 1588 en het leven van
dezen, mag worden afgeieid, dat M. mede reizend koopman was. Aan hem en aan
zijn zoon wordt door den gezant Willem Boreel de uitvinding van het microscoop
toegeschreven, waarover ik heb gehandeld in de Uitvinding der verrekijkers ('s Grav.
1906) 293 e.v.
de Waard

[Martfeldt, Johan Frederik]
MARTFELDT (Johan Frederik), geb. 1706, overl. 31 Dec. 1784 te 's Gravenhage.
Hij werd vuurwerker 13 Mei 1729, 30 April 1736 1e luitenant, 24 Nov. 1744
kapitein-luitenant. De verdere rangverhoogingen kreeg hij tegelijk met zijn broeder
Joseph August (zie ben.), dien hij op 1 Aug. 1780 als chef der artillerie opvolgde.
Ook Joh. Fred. nam deel aan den oostenrijkschen successieoorlog, en kreeg een
gratificatie van 1000 rijksdaalders van den Raad van State wegens ijver en toewijding
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in zijn functie (30 Juli 1760). Beide broeders waren vermoedelijk zoons van den
artillerieofficier H a n s (J o h a n ) F r e d e r i k v. M a r t f e l d t .
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artil. III, 187 en 86-89; Vervolg op Wagenaar
VII 294 e.a.; v. S y p e s t e y n , Bijdr. Gesch. artill. 37.
Eysten

[Martfeldt, Joseph August]
MARTFELDT (Joseph August), geb. 1704, overl. 24 Juli 1780 te Nijmegen, broeder
van den voorgaande, trad 6 Oct. 1728 in dienst als gewoon vuurwerker, werd op
20 Mei 1733 tot 1en luitenant,
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14 Febr. 1741 tot kapitein-luitenant, 20 Nov. 1742 of '46 tot kapitein, 1749 tot kolonel,
1772 tot chef van de artillerie en 1 Maart 1773 tot generaalmajoor bevorderd. Hij
nam deel aan den oostenrijkschen successieoorlog en zette de hervormingen van
Creutznach (I kol. 652) met kracht voort. Hij liet na: Aanteekeningen betr. het beleg
van Mons.
Literatuur: zie het voorgaand artikel.
Eysten

[Martinet, Joannes Florentius]
MARTINET (Joannes Florentius), predikant, 12 Juli 1729 te Deurne geb., en 4 Aug.
1795 te Amsterdam overl., zoon van den predikant J o h a n n e s A n t o n i u s M.
en P e t r o n e l l a v a n d e r H o u t . Hij studeerde te Leid en zoowel wis- en
natuurkunde, als wijsbegeerte, oude talen en theologie, promoveerde 22 Juni 1753
tot phil. dr. et art. mag. op een diss. de Respiratione insectorum en ontving in 1756
een beroep naar Gellikum en Renooi, vanwaar hij in 1759 naar Edam en in 1775
naar Zutphen vertrok. De kennis der natuur was de lievelingsstudie van dezen
predikant en zoo beantwoordde hij in 1767 een prijsvraag door de Holl. Maatsch.
van Wetenschappen uitgeschreven: ‘Wat of er tot dien tijd over de natuurlijke historie
van ons vaderland geschreven was, wat er aan ontbrak en welke de beste wijze
was waarop die geschiedenis zou dienen geschreven te worden’, welk antwoord
met zilver bekroond werd. Weldra werd M. een zeer werkzaam lid van genoemde
Maatschappij, evenals van het Zeeuwsch Gen. der Wetensch., waarvoor hij een
verhandeling het licht deed zien Over het grondijs. Ook het Bataafsch Genootschap
van proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam telde hem onder zijn leden.
Bekend is zijn Katechismus der Natuur (1777), die vele malen herdrukt en zelfs in
't Duitsch, Engelsch, Maleisch en Japansch vertaald werd. Verder schreef hij een
Kerkelijke geschiedenis der Waldenzen (1765); een Historie der waereld in 9 dln.
(1780-83); een Huisboek voor vaderlandsche gezinnen (1783); Het vereenigd
Nederland (1790) en Verhandelingen en waarnemingen over de natuurlijke historie
(1796), om geen andere werken te noemen.
Hij was gehuwd met M a r i a M a r g a r e t h a v a n O s s e n b e r g h . Zijn portret
is door R. Vinkeles gegraveerd.
Zie: P. H a r t i n g in Album der Natuur 1883, 1; F. B e z e m e r S z n ., Nieuws uit
oude Boeken (Rott. 1907); H.N. O u w e r l i n g , in Noord-Brab. Volksalm. 1889, 171.
Zuidema

[Martini, Antoni]
MARTINI (Antoni), geb. 6 Febr. 1654 te Wezel, overl. 23 Juli 1730 te 's
Hertogenbosch, was de zoon van jhr. B e r n a r d M a r t i n i (overl. 1657), kapitein
in dienst der Staten, en A l e t t a d e l B e n e . Eerst voor den koophandel bestemd,
voelde hij zich tot de theologie aangetrokken, studeerde te Utrecht en werd 11 Mrt.
1680 proponent te Leiden. Predikant te Sassenheim 11 Mrt. 1680, kwam hij 10 Sept.
1683 als lecraar te 's Hertogenbosch. In 1684 (6 Juni) werd hij aldaar hoogleeraar
aan de illustre school, en sloeg hij eene beroeping naar Franeker als predikant en
hoogleeraar af. Emeritus geworden 21 Aug. 1725, stierf hij vijf jaar later. Hij is gehuwd
geweest met G e e r t r u i d B u y s , dochter van Mr. P a u l u s B u y s , zuster van
Mr. P e t r u s B u y s , pensionaris van Amsterdam. Een zoon, B e r n a r d M a r t i n i .
werd in 1710 praeceptor, drie jaar later conrector en in 1726 rector van de latijnsche
school in den Bosch. Hoewel gehuwd, stierf deze zoon kinderloos. Een tweede zoon
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was Mr. H e n r i B e r n a r d M a r t i n i , geb. 20 Juli 1693 te 's Hertogenbosch,
aldaar overl. 6 Mei 1776, die langen tijd zitting
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had in het stadsbe tuur van den Bosch en evenals zijn vader zeer gezien was.
Slechts een van de vijf kinderen, die hem overleefden, had nakomelingen, nl. Mr.
A n t o n i M a r t i n i (geb. te 's Hertogenbosch 1727, aldaar overl. 1800) en tijdens
zijn leven pensionaris van den Bosch en beoefenaar der vaderlandsche geschiedenis.
A. Martini schreef: Disputationes duae de sacrosancta Dei Trinitate, die 1688 door
zijne leerlingen verdedigd werden. Verder: Grootere Catechismus (1686); Geestelijke
Hartsterking (Gron. 1690) en Gekruiste Christus. Het archief der nederl.-herv.
Gemeente te 's Hertogenbosch bezit een exemplaar van 's mans werken in
handschrift.
Zijn anoniem geschilderd portret berust bij zijne familie.
Zie: Boekzaal Aug. 1730, 234; A. V e l i n g i u s , Redenvoering over de Illustre
schoole van 's Hertogenbossche ('s Hertogenb. 1760) 62-64 en 76; E.M.A. M a r t i n i ,
Vie sommaire de feu H.B. Martini (Bois-le-Duc 1822) 8 9; H e r m a n s , Gesch. der
Ill. en Lat. Scholen te 's Hertogenbosch (Amsterdam 1852) 19-21; De Grafzerken
in de St. Janskerk te 's Hertogenbosch ('s Hert. 1911-1912) 65, 190, 222, 365, 366.
Meindersma

[Martini, Johannes]
MARTINI (Johannes), of J o h . M a r t i n i u s , overl. vóór Oct. 1591, waarschijnlijk
dezelfde als J o h a n n e s F l e u r k e n s , die in 1574 als predikant te Hensbroek
en Obdam wordt genoemd. Joh. Martini vinden wij ook te Westmaas in 1577,
ontslagen in 1578; daarna wordt zijn naam vermeld in de classis van Gent, op 29
Juli 1578, als ‘resideerende onder de classis van Dordrecht’, waartoe ook Westmaas
behoort. Beroepen te Oudenaarde, verscheen hij 3 Nov. 1578 nog als predikant te
‘Waesmenster’ op de classis te Gent. Op 26 Febr. 1579 was hij predikant te Zelle
bij Gent en onderteekende den brief van de vlaamsche predikanten. Hij preekte
Zondag 8 Nov. 1579 in de ‘heerlijke plaats van Thorout’, vier uren van Brugge
gelegen en stond er als predikant vóór 8 Maart 1580. In het midden van 1581 vertrok
hij naar Herenthals en kort hierop naar Tholen, waar hij 24 Juni als predikant
genoemd wordt. 4 Apr. 1584 is hij scriba der classis te Brouwershaven; 3 Sept. 1584
praeses, evenals 27 Febr. en 17 Mei 1586 te Tholen. De Synode te Middelburg van
28 Mei 1586 zond hem als afgevaardigde naar de Nationale Synode te 's
Gravenhage. In Oct. 1586 had hij een geschil met zijn kerkeraad, waarover de
classis in Nov. verscheidene zittingen hield, die de zaak tot een goed einde brachten.
Maar Joh. Martini zou in Mei 1587 verhuizen en de kerkeraad geheel vernieuwd
worden. Hij vertrok naar Leerdam en ontving 31 Maart 1587 van den rentmeester
120 gld. voor afscheid uit Tholen.
Zie: Navorscher LVIII (1909) 512 v.v. en de daar genoemde bronnen; H.Q.
J a n s s e n , Kerkherv. in Vlaanderen (Arnh. 1868) I, 242 v., 463 v.; II, 85 v.v.; Archief
voor Kerkgesch. 1842, 216; Werken Marnix- Vereen., Serie III, dl. II, 277, 279, 288
v.; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 371, 404; V, 12; Kerkel. Handboek, 1907,
Bijl. 130, 165 v.; 1908, Bijl. 120; H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert (Amst. 1874) I,
148; M.H.A. v a n d e r V a l k , Kerkel. Oud-Beijerland (O.-Beijerl. 1907) 135; F.L.
R u t g e r s , Acta (Utr. 1889) 526, 537; V e e r i s e n d e P a u w , Vernieuwt Kerkel.
Alphabeth, 72.
Knipscheer

[Martinus]
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MARTINUS, wijbisschop van Utrecht in de 15e eeuw, overl. omstreeks 1457, is
slechts bekend door eenige wijdingsakten vnl. vermeld in de werken van v a n
H e u s s e n en door de Hierarchia
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Catholica van P.C. E u b e l . Martinus was een cisterciensermonnik der friesche
abdij Klaarkamp en wordt bij E u b e l , misschien naar zijne abdij, C a m p i n a
genaamd. Zelf noemt hij zich d e B l i j a , blijkbaar naar het dorpje Blija in
Ferwerderadeel, waarvan de naam B l o n d a bij M a t h a e u s , Analecta (1738) III,
566 een verbastering zal zijn. Martinus werd bisschop 19 Apr. 1432 met den titel
van Majo (Magionensis), een bisdom in Ierland, welks titel meermalen door
wijbisschoppen gevoerd werd. Alle akten geven steeds duidelijk Magionensis; de
veronderstelling, dat de titel Magidonensis of Magydensis kan zijn, is ongegrond.
Bij E u b e l vindt men, dat een iersch abt in 1439 den zetel van het bisdom Majo
beklom door den afstand van Martinus. Deze bleef niettemin dien bisschopstitel
voeren.
Martinus trad op als wijbisschop gedurende de moeilijke tijden der dubbele
scheuring in het bisdom Utrecht en in de gansche katholieke Kerk. Hij behoorde bij
de partij van den utrechtschen kerkvoogd Zweder, die, niet opgewassen tegen zijn
mededinger, door den Paus ontslagen werd Dec. 1432 en zich daarna beriep op
de kerkvergadering van Basel, waar hij 1433 overleed.
Martinus verrichtte wijdingen of stond aflaten toe als wijbisschop en vicarius
generalis van den bisschop Zweder in het nonnenklooster te Zennewijnen bij Tiel,
1433, in vig. B. Mathiae. Hij verleende aflaten aan een broederschap der St. Bavokerk
te Haarlem, 1 Apr. 1433. Te Alkmaar verleende hij een aflaat aan de zusters van
het klooster Nazareth 2 Mei 1433; eveneens aan het klooster der kanunnikessen
te Diepenveen, 1 Juli 1433, en aan het klooster zijner orde te Warmond, 1434.
Intusschen had de partij van Zweder Walraven van Meurs tot bisschop van Utrecht
gekozen, die erkend werd door de geestelijkheid van Holland, Zeeland, Gelderland
en het concilie van Basel. Reeds 18 Sept. 1435 wijdde Martinus ‘virtute decretorum
sacri concilii Basiliensis illustrissimi Walrami de Moersa confirmati Trajectensis
perpetuus in pontificatu vicarius generalis’ eene kapel en een altaar in het klooster
Sint Ursula te Enkhuizen. Hetzelfde jaar wijdde hij het kerkhof van het klooster
Marienpoel bij Leiden. In 1436 verleent hij nog een aflaat ten voordeele der kerk
der regulieren te Gouda, en in 1439 aan het klooster de Blinken te Heiloo, waar hij
het kerkhof gewijd had en het volgend jaar, 10 Dec., vijf altaren wijdde. In 1440
wijdde hij den frieschen abt Reinerus der abdij Lidlum, O. Praem. Te Brugge in het
kartuiserklooster Vallis Gratiae zegende hij plechtig eenige beelden en verleende
aflaten 1443. Of hij verder als wijbisschop in het bisdom Doornik optrad blijkt niet.
Sinds 1440 slonk de partij van Walraven van Meurs meer en meer. Hij ging een
overeenkomst aan met den bisschop Rudolf, welke 16 Jan. 1449 door den Paus
werd goedgekeurd. 5 Juli 1450 werd Walraven tot bisschop van Munster gekozen.
Tot zijn dood, 1456 te Arnhem, wendde hij vruchteloos alle pogingen aan om in het
bezit van zijn bisdom te komen. Zijn wijbisschop Martinus bleef hem trouw ter zijde.
‘Frater Martinus de Blya, Dei et apostolicae sedis gratia, episc. Magionensis reverendi
in Christo patris et domini, domini Walrami de Moersa eadem gracia electi et
confirmati Monasteriensis, in pontificalibus vicarius generalis’ verleent 2 Jan. 1455
een aflaat ten voordeele der Groote Kerk te Emden. Daar Walraven slechts in een
klein gedeelte van Munster erkend werd, en na een herhaald onderzoek aldaar in
het archief niets omtrent den wijbisschop Martinus gevonden is, veronderstellen
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wij dat deze zijne laatste jaren in de abdij Klaarkamp doorbracht, en aldaar overleed
omstreeks 1457. In dat jaar namelijk, 19 Juli, werd door den dood van Martinus een
nieuwe wijbisschop van Munster met den titel van Majo benoemd.
Vgl.: E u b e l , Hier. Cath. medii (Monast. 1901) II, 203, 309, 310; Batavia sacra
(ed. 1714) II, 383-384; Hist. seu notitia episc. Harlem. 80, 143; Hist. seu notitia ep.
Ultraject 26, 304; Hist. seu notitia ep. Leovard. 94; Archief aartsb. Utrecht XV (1887)
221; XXXIII (1908) 365-368; Bijdr. gesch. bisdom Haarlem XI (1884) 189-191; XVIII
(1893) 4; XXXIII (1910) 36; Bijdr. en mededeel. Hist. genootsch. te Utrecht IX (1886)
o

201, 202; E. F r i e d l ä n d e r , Ostfries. Urkundenbuch (Emden 1878) I, n . 654; J.C.
M ö l l e r , Geschichte der Weihbischöfe von Osnabrück (Lingen 1887) 64; Zeitschrift
vaterl. Gesch. und Altertumsk. Westfalens XL (1881) 179.
Fruytier

[Martuschwitz, George Alexander]
MARTUSCHWITZ (George Alexander), geb. 1755 te Bersigalm (Polen), overl. 8
Juli 1819 te Gent. Hij was sedert 17 Sept. 1787 kapitein-commandant eener
compagnie; als zoodanig ging hij 1 Aug. 1792 in franschen en 5 Juni 1795 als
luitenant-kolonel in bataafschen dienst over. In den veldtocht van 1799 in
Noord-Holland voerde hij het bevel over de artillerie van het bataafsche leger. Bij
Schoorldam onderscheidde hij zich door, na de verwonding van Dumonceau en het
verlies van Schoorldam, hoewel de generaal Bonhomme in naam Dumonceau
verving, de wanorde bij de bataafsche troepen te stuiten en nieuw geschut te doen
aanvoeren: daarna in den slag bij Bergen. Later was hij lid van de commissie, die
de veroverde vaandels van Parijs naar 's Gravenhage terugbracht (17 Oct. 1799).
Terwijl M. in 1799 een eeresabel en zijne bevordering tot kolonel verkregen had bij
de aanbieding der veroverde vaandels, stond hij in 1800 voor de Hooge Militaire
Vierschaar terecht wegens ontrouw in de militaire administratie en verduistering.
Hij werd gedeeltelijk schuldig bevonden en gestraft (12 April 1802) met de 21
maanden hechtenis, die hij preventief in het provoosthuis der generaliteit doorbracht.
In 1805 nam hij als kolonel deel aan den veldtocht in Duitschland, was bij Augsburg
en Ulm en in 1807 bij het beleg van Stralsund. Aan den veldtocht naar Rusland in
1812 nam hij deel als brigade-generaal, commandant van een deel der artillerie van
het 3e legerkorps onder den maarschalk Ney en werd toen krijgsgevangen. Op 21
April 1815 werd hij benoemd tot luitenant-generaal, bevelhebber in de 3e militaire
afdeeling.
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land III, 131, 141, 142, 146, 170, 180, 270;
K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie III, 193, 194
Eysten

[Masdorp, Evert]
MASDORP (Evert), te Alkmaar geb. 19 Jan. 1818, overl. 22 Oct. 1871, tweede zoon
der 9 kinderen van D i r k M., broodbakker, en G r i e t j e M a a s . Na het gewone
schoolonderwijs en niet meer dan dat genoten te hebben, werd hij opgeleid in het
banketbakkersvak; maar toen zijn vader in 1836 gestorven was, werd in het belang
van weduwe en kinderen 't best geoordeeld, dat hij de broodbakkerij huurde en
voortzette. Hij deed dit tot April 1866 met afnemend succes, zoodat de zaak ten
laatste weinig meer beteekende; want langzamerhand had zijne, door zijn veeljarigen
vriend Hofdijk ongetwijfeld aangemoedigde liefde voor de letteren de overhand op
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zijne beroepsplichten bekomen. Hij was ook ijverig lid geworden der afdeeling van
V.W. en der rederijkerskamer ‘Bilderdijk’, en behoorde in 1861
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tot de mede-oprichters en eerste bestuurders der Vereeniging tot viering van den
gedenkdag van Alkmaars ontzet in 1573. Gedurende korten tijd was M.
handelsreiziger, daarna klerk ter griffie der rechtbank; in de maand van zijn overlijden
na eene ziekte van weinige dagen, was hij dingende naar eene opengevallen plaats
als schrijver van de waag. In 1870 was hij benoemd tot lid van de Maatschappij der
Nederl. Letterkunde. Zijn portret in staalgravure door D.J. Sluyter is opgenomen in
een van de jaargangen der Aurora.
Hij schreef meestal onder het pseudoniem M.P. R o s m a d e : Broederliefde of
de zegepraal des Evangelies (Haarl.); Kuilen graven voor anderen. Klein drama.
(Alkm. 1856); De Heiden-priester van Harrago (A.C. 520-550) (2 dln. Amst. 1858,
59); Het Gouden Kruis (Amst. 1860); Een klein klein Jokkentje (Alkm.); Waar moet
de toren staan? (Wijk bij Duurst.). In Sissa en afzonderlijk: Vader en Zoon. Het volk
der West-Friezen in 1256-1296. (Enkh. 1871, 2e dr. 1874); Piet Durf, Hoe wonderlijk
het hem verging bij 't oplaten van zijn vlieger (Amst. 1872); Het beleg der stede
Alkmaar in 1573 in De Tijdspiegel 1862, II, 136; Gedenkdagen van het beleg der
stede Alkmaar in 1573 (Alkm. 1865, herdrukt 1873).
Voorts novellen in De Tijdspiegel, Nederland, Album der Schoone Kunsten, Aurora,
aesthetische opstellen in De Kunstkronijk, natuurstudiën in Onze Roeping, kleine
drama's in het Jaarboekje voor Rederijkers.
Ongedrukt bleef Onder vreemde overheersching, opgevoerd bij de
Novemberfeesten 1863 in den stadsschouwburg te Amsterdam.
Zie: Levensber. Letterk. 1874, 3; Alkm. Courant 1871 nr. 44.
Bruinvis

[Massis, Daniel]
MASSIS (Daniel), of M a s s y s , zoon van Lieven, die volgt. In 1606 aangenomen
als alumnus der waalsche kerken, was hij in de jaren 1612-1614 predikant in de
zuidnederlandsche Kerken l'Olive en la Vigne. In 1617 werd hij beschikbaar gesteld
voor de kerk van Caen, op voorwaarde dat hij bij oproep terugkeeren zou, een
voorwaarde die men 't volgende jaar echter liet vallen, omdat de fransche kerken
daarin niet wilden treden. In 1622 werd hij predikant te Grave. In 1626 werd hem
hier een zoon geboren, indien althans de opgave juist is, dat D a n i e l M a s s i s i u s
Graviensis (op denzelfden zal ook de inschrijving van 4 Mrt. 1645 wel zien) bij zijn
inschrijving als medisch student aan de leidsche academie op 27 Apr. 1647, 21 jaar
was. In 1630 werd hij - niettegenstaande er van een aantal leden een protest inkwam
- predikant te Rotterdam. In die stad heeft hij gewerkt, tot hij in 1643 op een
honorarium van ƒ 1300, waarvan echter nog ƒ 100 voor de ‘servante des escholiers’
af moest, werd aangesteld tot regent van het College der waalsche studenten te
Leiden. Niettegenstaande hij een zeer geziene positie innam, heeft die stichting
onder zijn beheer geen bloei gekend. Vóór April 1668 is hij gestorven. Behalve den
reeds genoemden Daniel had hij nog twee zonen: N i c o l a s (predikant te Brielle
1653/5-1670 en Zierikzee 1671 tot zijn dood in 1694) en J a c o b , die in 1654 tot
alumnus der waalsche kerken verklaard, in 1656 proposant publique in de kerk van
Utrecht werd en in 1657 werd aangesteld tot predikant ten huize van den gezant
der Staten-Generaal te Brussel.
Een minder eervollen staat van dienst vertoont de naamgenoot van
laatstgenoemden: J a c o b u s M a s s i s i u s , die te Antwerpen ± 1585 is geboren,
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7 Mei 1603 als student in de philosophie ingeschreven te Leiden, en 1606 werd
aangenomen tot alumnus van het Waalsche College daar; maar wiens vorderingen
en gedrag van dien aard waren dat hij in 1609 - na eerst reeds eens gewaarschuwd
te zijn - naar Frankrijk werd gezonden. 200 gulden, waarvan hij zijn studiën zou
kunnen voortzetten, gaf men hem mee, maar daarvoor bleef hij dan ook, als hij nog
eens den eindpaal bereikte, ter dispositie van de Synode. Wel een broer van dezen
Jacobus is I s a a c M a s s i s i u s geweest, eveneens te Antwerpen geboren, en
wel in 1582 of 1583, 7 Mei 1603 te Leiden ingeschreven als philosophisch, 8 Nov.
1606 als theologisch student, in 1608 verbonden aan de kerk l'Olive in de Zuidelijke
Nederlanden, daarna werkzaam geweest te Hâvre en te Keulen, maar in 1611 omdat zijn verblijf in laatstgenoemde stad toen levensgevaar opleverde, en tevens
omdat hij ziek was - vandaar vertrokken. Verder woonachtig te Middelburg werd hij
- terwijl zijn kwaal toenam - een paar maal financieel door de waalsche Synode
gesteund. Vermoedelijk is hij kort na 1613 gestorven ten gevolge eener herhaalde
operatie. Niet onmogelijk zijn deze Isaac en zijn broeder Jacob zonen geweest van
Livinus (die volgt), evenals D a v i d M a s s i s i u s Middelburgensis, die op 20-jarigen
leeftijd, 19 Nov. 1613, als alumnus collegii te Leiden werd ingeschreven.
Literatuur zie bij Lieven M.
van Schelven

[Massis, Gillis, Egidius]
MASSIS (Gillis, Egidius), of M a s s y s , was afkomstig uit Doornik. Als alumnus van
de waalsche Kerk te Heidelberg werd hij aan de universiteit daar ter stede
ingeschreven op 23 Apr. 1571. 11 Oct. 1573 was hij nog in de Paltz, want toen trad
hij te Heidelberg bij een doop als getuige op. Het volgend jaar diende hij eenigen
tijd te Middelburg. In 1579 treffen we hem in Vlaanderen, vermoedelijk niet lang van
te voren daarheen teruggekeerd in verband met den toen niet weinig verbeterden
toestand. Vooreerst was hij waarschijnlijk predikant te Antwerpen. Nog in den herfst
van dat jaar stond hij echter te Gent. En daar is hij toen gebleven tot hij in de eerste
helft van 1583 gestorven zal zijn; immers 19 Juli 1583 wordt zijn traktement uitbetaald
aan A n n a B a u d , ‘weduwe van Gylle Massis’. Kort voor zijn dood had hij in zijn
gemeente eenige moeilijkheden, die ter synode in behandeling kwamen, maar
waarbij de schuld wel niet bij hem lag, want Mrt. 1583 werd zijn tegenstanders
aanbevolen vrede te maken.
Literatuur zie bij Lieven M.
van Schelven

[Massis, Lieven]
MASSIS (Lieven), of M a s s y s , broeder van den voorg. Na gestudeerd te hebben
aan de universiteiten te Heidelberg en te Genève, waar hij zich - te Heidelberg 13
Jan. 1568 en te Genève 10 Juni 1568 - telkens als Nervius liet inschrijven (omdat
Doornik latine eertijds Tornacum Nerviorum heette), was hij in 1574 en vervolgens
in Zeeland werkzaam als waalsch predikant en te Middelburg woonachtig. Twee
jaar later, toen zijn gezondheid verandering van lucht noodig maakte, was er sprake
van dat hij met den waalschen predikant van Keulen van standplaats zou ruilen.
Maar voorloopig kwam daar niet van; 1 Mrt. 1577 was hij nog te Middelburg. In 1578
was hij waalsch predikant te Aken, waar hij ook reeds in 1572 was werkzaam
geweest en aan welke hij nominaal ook steeds verbonden schijnt te zijn gebleven,
niettegenstaande zijn verblijf te Middelburg. Het volgende jaar treffen we hem te
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Mechelen aan, nadat hij eerst nog eenigen tijd te Wezel was werkzaam geweest,
van standplaats geruild hebbend met Ambrosius Wille. Na Mechelen heeft hij ook
de waalsche Kerk
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van Antwerpen gediend. Vermoedelijk is hij daar gebleven, tot de overwinningen
van Parma langer verblijf in de Zuidelijke Nederlanden onmogelijk maakten. Sept.
1585 althans gaf de Synode te Leiden hem verlof te gaan waarheen hij wilde, mits
hij zich weer beschikbaar stelde, indien de Kerken aan zijn dienst behoefte hadden.
In 1586 werd hij weer predikant te Middelburg en bleef daar toen tot zijn dood, einde
1605.
Zie: Livre Synodal ... des églises Wallonnes I ('s Grav. 1896) en E. S i m o n s ,
Synodalbuch (Neuwied 1909), registers op de verschillende namen, waarbij in dat
van het Livre Synodal in voce Lieven Massis tusschen de nrs. 194 en 382 gelezen
moet: Nicolas; Bulletin de la Comm. de l'hist. des égl. Wallonnes III (1888) 101, 111,
216, 321, 338; Werken der Marnixvereeniging S. III, D. V, 170, 179; a b U t r e c h t
D r e s s e l h u y s , De Waalsche Gemeenten in Zeeland (Bergen op Zoom 1848) 6,
16, 117; Hand. en Meded. Letterk. 1865, 90, 185; A. v o n d e n V e l d e n , Das
Kirchenbuch der französischen reformierten Gemeinden zu Heidelberg und
Frankenthal (Weimar 1908) passim; Bijdr. en Meded. Historisch Genootschap XII
(1889) 182 v.v. passim; G.D.J. S c h o t e l , De Academie te Leiden (Haarlem 1875)
53.
van Schelven

[Mathon, Edmond Etienne Joseph]
MATHON (Edmond Etienne Joseph), geb. 9 Mei 1788 te Doornik, overl. 4 Juni 1863
te Ginneken. 31 Aug. 1804 trad hij in dienst bij de jagers te paard van de fransche
garde. Den 20 Oct. was M. tegenwoordig bij de capitulatie van Ulm en 11 Nov. d.a.v.
bij den intocht te Weenen. In den slag bij Austerlitz streed M. tegen de Russen. Op
28 Dec. 1805 bevorderd tot brigadier werd hij op 11 April 1806 als 2e luitenant bij
het 2e regiment van linie, geplaatst, dat deel uitmaakte van de troepen van generaal
Reynier, die Napels veroverden en Gaëta belegerden; bij Strongoli, Corgliano en
elders streed hij tegen de Engelschen onder Stuart. In den slag bij Mileto (27 Mei
1807) onderscheidde M. zich door buitengewone dapperheid; hij was later
tegenwoordig bij de inname van Reggio en Scylla. In Nov. 1808 werd M. bevorderd
tot eersten luitenant bij het 29e regiment en maakte onder Eugène de Beauharnais
den italiaanschen en den oostenrijkschen veldtocht mede. Op 30 April 1809 werd
hij zwaar gekwetst bij St.-Boniface, doch nam niettemin deel aan de slagen bij Piave,
Raab (16 Juni) en Wagram (6 Juli), waar hij tweemaal gekwetst werd en het
ridderkruis van het Legioen van Eer kreeg. In 1810 werd M. tot kapitein bevorderd
en nam in dien rang deel aan den tocht naar Rusland van 1812; zijn brigade, die
van Billard, maakte deel uit van de divisie Partouneaux. Op 23 Nov. 1812 kreeg M.
in het gevecht bij Czasniki een lanssteek in de zijde; 2 dagen later werd hij
voorgedragen tot officier van het Legioen van Eer en chef d'escadron bij den staf.
Door de omstandigheid dat de divisie Partouneaux zich op 28 Nov. moest overgeven,
kwam hiervan niets. M. bleef als krijgsgevangene twee jaar te Kursk. In 1814
teruggekeerd, vroeg en verkreeg hij ontslag uit den franschen dienst en werd in het
nederlandsche leger spoedig tot majoor bevorderd. In 1815 werd hij geblokkeerd
te Bouillon. Tot luitenant-kolonel bevorderd, werd hij bij de oprichting van het regiment
Grenadiers en Jagers bij dat korps overgeplaatst. Als commandant van het 1e
bataillon grenadiers was hij met zijn troepen in Sept. 30 in het Park te Brussel en
werd daarna benoemd tot ridder der M. Willemsorde 4e klasse. Hij was een der
Belgen, die trouw bleven
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aan het huis van Oranje. In 1831 werd M. toegevoegd aan den hertog van
Saksen-Weimar, in 1834 volgde zijn bevordering tot kolonel, in 1841 tot
generaal-majoor met benoeming tot provinciaal commandant en militairen gouverneur
van Gelderland. In 1843 werd hij gepensionneerd.
Zie: Militaire Spectator 1863, 632 vlg.
Eysten

[Matthes, Benjamin Frederik]
MATTHES (Benjamin Frederik), geb. 16 Jan. 1818 te Amsterdam, overl. 9 Oct. 1908
te Nijmegen, zoon van H e n d r i k J u s t u s M a t t h e s , koopman te Amsterdam,
later predikant te Zutphen, en W i l h e l m i n a M a r i a E l i s a b e t h H o y e r . Hij
studeerde te Leiden in de letteren en godgeleerdheid (1835-1838) en daarna te
Amsterdam aan het luthersche seminarium. Na te Leiden honoris causa in de letteren
gepromoveerd te zijn (1848), werd hij als afgevaardigde van het Ned.
Bijbelgenootschap naar Zuid-Celebes gezonden, om de boegineesche en
makassaarsche talen te beoefenen en den bijbel in die talen te vertalen. Na van
1858-1861 en van 1869-1876 in Nederland vertoefd te hebben, werd hij in 1876 te
Makassar door de regeering belast met het oprichten eener kweekschool voor inl.
onderwijzers en tot opleiding van tolken voor het makassaarsch en boegineesch.
In 1879 werd hij op verzoek eervol ontslagen en vestigde zich te 's Gravenhage,
om zijne bijbelvertaling in het makassaarsch en boegineesch voort te zetten. De
leidsche universiteit erkende zijne verdiensten door hem in 1881 honoris causa tot
doctor in de taal- en letterkunde van den O.-I. Archipel te benoemen. In 1888 werd
hij benoemd tot lid der Kon. Acad. van Wetenschappen.
Zijne hoofdwerkzaamheid ligt op het gebied der taal-, land- en volkenkunde van
Zuid-Celebes. Hoofdwerken zijn, behalve zijne bijbelvertaling in het makassaarsch
en boegineesch: Makassaarsche Spraakkunst (Amst. 1858);
Makassaarsch-Hollandsch woordenboek (Amst. 1859, 2e druk 1885); Makassaarsche
Chrestomathie (Amst. 1860, 2e druk 1883); Boegineesche Chrestomathie (Makasser
1864, Amst. 1872); Over de bissoe's of heidensche priesters en priesteressen der
Boegineezen (Amst. 1872); Bijdragen tot de Ethnologie van Zuid-Celebes ('s Grav.
1875); Boegineesche Spraakkunst (Amst. 1875); Boegineesch-Hollandsch
woordenboek met ethnographischen atlas (Amst. 1874); Kort verslag aangaande
alle mij in Europa bekende Mak. en Boeg. Hss. (Amst. 1875), met vervolg (Amst.
1881).
In 1848 heeft J.P. Berghaus zijn portret op steen geteekend.
Zie: Encycl. v. Ned.- Indië II, 474-475; N. A d r i a n i , Dr. B.F. Matthes als
taalbeoefenaar in Tijdschr. v.T.L. en Vk. N.I. LI, 324-337; J.G.C. J o n k e r in
Levensber. Letterk. 1909, 354.
Juynboll

[Matthes, Carel Johannes]
MATTHES (Carel Johannes), geb. te Amsterdam 3 Mrt. 1811, gest. te Wiesbaden
8 Febr. 1882, broeder van den voorg., kreeg, na de vestiging van zijn vader op een
landgoed bij Zutphen in 1824, onderwijs van den zutphenschen predikant J.C.
Liernur, die hem bizondere liefde voor de wiskunde wist in te boezemen en bezocht,
nadat zijn vader in 1826 predikant bij de luthersche gemeente te Zutphen was
geworden, tot 1828 het gymnasium aldaar, toen hij met zijn vader naar Leiden
vertrok, waar hij 4 Sept. 1828 is ingeschreven en als stud. phil. et litt. de lessen
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werd voor de oplossing van wiskundige prijsvragen. Dit verschafte hem zulk een
goeden naam, dat de maat-
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schappij Felix Meritis te Amsterdam hem 14 Juli 1834 benoemde tot lector bij het
departement der natuurkunde en leverde hem tevens de stof voor de bekend
geblevene Diss. de invenienda aequatione causticarum (Lugd. Bat. 1837), waarop
hij 9 Jan. 1837 den doctorsgraad verwierf; 14 Sept. 1837 werd hij lid van het
Bataafsch Genootschap te Rotterdam. Tevens werd hij 17 Febr. 1838 aan gesteld
tot lector bij de inrichting voor volksonderwijs van het Nut van 't Algemeen te
Amsterdam, terwijl de Koning hem 2 Apr. 1838 een toelage verschafte tot het doen
eener studiereis naar Engeland, waar hij verschillende wetenschappelijke kennissen
verwierf, terwijl hij na zijn terugkeer op 1 Sept. 1838 te Amsterdam ook druk bezochte
privaatlessen gaf. Na het overlijden van den deventer hoogleeraar Vorsselman de
Heer werd M. 17 Febr. 1842 in diens plaats tot hoogleeraar in de wis- en natuurkunde
aldaar benoemd en sprak 17 Juni zijne inaugureele rede uit de Conjuncto physicorum
labore temporibus etc.; tevens hield hij geregeld lezingen voor het natuur- en
scheikundig genootschap, werd in 1844 genoemd onder de opvolgers van Uylenbroek
te Leiden, 3 Mei 1847 benoemd tot lid van het Kon. Ned. Instituut en als opvolger
van W.S. Swart op 8 Dec. 1847 aangesteld als hoogleeraar in de wis- en natuurkunde
aan het athenaeum te Amsterdam, waar hij 20 Dec. zijne inaugureele rede hield, 8
Febr. 1848 zijne lessen opende met een rede Over het begrip der wiskunde (Amst.
1848) en 6 Oct. die van den nieuwen cursus met een rede Over Wiskunde als
algemeene voorbereidingswetenschap (1848). Na de oprichting der Kon. Academie
in 1851 en den dood van haren secretaris Willem Vrolik, werd M. 30 Apr. 1864 als
zoodanig aangewezen, eene functie, waarin hij vooral de financiën verbeterde, de
betrekkingen der academie uitbreidde, de bibliotheek vergrootte en verschillende
levensberichten van leden (Lobatto, Verdam, Badon Ghyben enz.) in de Jaarboeken
opstelde. Tevens was hij van 1858-73 eerste secretaris van het wiskundig
genootschap, als voorzitter waarvan hij 3 Mei 1879 de Feestrede (Amst. 1879) hield,
was lid van verschillende binnen- en buitenlandsche genootschappen en bekleedde
ook verschillende plaatselijke functies. Na de opheffing van het athenaeum in 1877
en verandering in universiteit kreeg de natuurkunde een afzonderlijken hoogleeraar
en werd M. belast met een deel der wiskunde, de mechanica en astronomie. Sinds
den dood zijns vaders (21 Febr. 1854) woonde hij bij zijn zuster A l i d a M a r i a ;
van zijn beide broeders werd G e r a r d M. lid van den Hoogen Raad, doch stierf
spoedig, 29 Mrt. 1871; Benjamin Frederik gaat hiervoor.
Wegens 70-jarigen leeftijd kreeg M. 27 Apr. 1881 ontslag als hoogleeraar, vertrok
in Nov. tot herstel van gezondheid naar Wiesbaden, doch overleed weldra. Hij liet
geen werken na van groote wetenschappelijke beteekenis; te noemen zijn zijne
vertaling van F e r r e r 's Grondbeginselen der nieuwe meetkunde (Amst. 1869);
E v e r i t t 's C.G.S.-stelsel van eenheden (Amst. 1877) en zijne eigene Beginselen
der stereometrie (Amst. 1878).
Zie: v a n L a n k e r e n M a t t h e s in Eigen Haard 1882, 149-152 (met portret)
en B i e r e n s d e H a a n in Jaarboek Kon. Ac. 1882, 1-15 (met volledige
bibliografie).
de Waard

[Matthes, Hendrik Justus]
MATTHES (Hendrik Justus), rector van 't gymnasium te Zutphen, 25 Sept. 1806 te
Amsterdam geb. en 15 Apr. 1878 te Zutphen overl. Zijn ouders waren J a n K a r e l
M a t t h e s , houthandelaar, en A d r i a n a d e W e i l l e . Reeds op zijn derde jaar
verloor hij zijn vader. Van zijn twaalfde tot zijn zeventiende jaar bezocht hij
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het gymnasium zijner geboorteplaats en in 1824 werd hij ingeschreven als student
in de letteren aan de leidsche hoogeschool. Na vlug zijn candidaatsexamen te
hebben afgelegd (zijne moeder was onbemiddeld), werd hij secondant aan 't instituut
van P. de Raadt te Noorthey, zette hier ijverig zijne studies voort en promoveerde
27 Febr. 1830 ‘summa cum laude’ tot dr. in de letteren, op een proefschrift de
Epaminonda. Het zelfde jaar werd hij tot rector der latijnsche school te Zalt-Bommel
benoemd, als opvolger van den naar Delft vertrokken Hoogvliet. De jeugdige rector
doceerde te Zalt-Bommel alle vakken, die op zijn school onderwezen moesten
worden; alleen voor de mathesis stond hem iemand ter zijde. Tien jaar is Matthes
in Zalt-Bommel gebleven; in 1840 werd hij te Zutphen tot rector van 't gymnasium
benoemd. Was hij reeds in eerstgenoemde plaats met vrucht werkzaam geweest,
groot vooral was de bloei, die de zutphensche school met hare twee afdeelingen,
één voor oude en één voor nieuwe talen, onder zijn bestuur genoot, en groot was
ook de roem, die er van het huis des rectors als instituut voor opvoeding uitging.
Trouw werd Matthes bij de vervulling zijner moeilijke taak ter zijde gestaan eerst
door zijn echtgenoote, H e s t e r E l i s a b e t h d e R o o c k , en na den dood van
deze in 1850, door zijn tweede vrouw, de weduwe W e y m a r , geb. M u n t i n g .
Matthes was lid van het Prov. Utr. Genootsch. v.K. en W. en van de Maatsch. der
Ned. Letterk. Voor 't schrijven van wetenschappelijke werken lieten zijn drukke
bezigheden hem geen tijd. Alleen heeft hij enkele opstellen geplaatst in de Symbolae
litterariae, de Miscellanea philologica et paedagogica, de Bijdragen tot de kennis
der Neaerl. gymnasiën en in het Tijdschrift voor de Nederl. gymnasiën en hoogere
burgerscholen. In laatstgenoemd tijdschrift, jaarg. 1865-66, vindt men een
verhandeling van zijne hand Over het reizen der bewoners van 't Romeinsche rijk
gedurende de drie eerste eeuwen onzer jaartelling, terwijl in de genoemde Bijdragen
van hem zijn opgenomen: Het begrip van de deugd bij de Grieken, 1862/3, 50: Het
begrip van zonde bij de Grieken ibid. 82; en Over het begrip van Godheid bij datzelfde
volk. Verder bewerkte Matthes K ü h n e r 's Grieksche Grammatica en nog enkele
andere schoolboeken.
Zie: Levensber. Letterk. 1879, 161.
Zuidema

[Maurik, Justus van Jr.]
MAURIK (Justus v a n ) Jr., gevierd tooneelschrijver en novellist, 16 Aug. 1846 te
Amsterdam geb., en 18 Nov. 1904 ald. overl. Zijn vader J u s t u s v a n M a u r i k
Sr., had een tabakszaak, die later door den zoon werd overgenomen en uitgebreid;
zijn moeder heette D.T. T e r p s t r a . Als knaap had hij een gelukkige jeugd; in zijn
Toen ik nog jong was (1901) geeft hij hiervan aardige mededeelingen. Op 19-jarigen
leeftijd begon Justus ook de Beurs te bezoeken. Had hij het amsterdamsche volk
tot nu toe leeren kennen op de tabaksfabriek zijns vaders, ter Beurs deed hij kennis
op van de grootere menschenwereld. Zijn levendige verbeelding, zijn goed geheugen,
zijn scherpe blik deden hun voordeel bij de waarneming van de honderden menschen
die dagelijks om hem heen krioelden. Van Maurik bezat een zeldzaam talent om
personen in taal, houding en eigenaardigheden na te bootsen, zoodat velen in hem
reeds vroeg een geboren acteur zagen. Groot was dan ook de bijval, waarmee hij
begroet werd, wanneer hij als knaap en jongeling zijn vrienden op de een of andere
voordracht onthaalde. En als hij later op Nutsvergaderingen en dergelijke
bijeenkomsten
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in stad en land zijn humoristische schetsen en komische intermezzo's uit het
amsterdamsche volksleven voordroeg, dan daverde de zaal van welgemeend
applaus. Zelfs in het voorname ‘Oefening kweekt kennis’ van den Haag behaalde
hij triomfen. 't Was een ongeëvenaarde populariteit, die van Maurik in dien tijd (laatste
kwartaal der 19de eeuw) genoot. Niet enkel door zijn lezingen en voordrachten, ook
door zijn tooneelstukken, zijn schetsen en novellen maakte hij zich naam. Zijn
feuilletons in het dagblad De Amsterdammer, zijn Amsterdamsche brieven in Het
Vaderland, zijn Mie de Porster en andere schetsen uit de amsterdamsche
achterbuurten in het weekblad De Amsterdammer opgenomen, werden alle met
dezelfde graagte gelezen. Mèt d e K o o was Justus van Maurik een goede 20 jaren
hoofdredacteur van laatstgenoemd blad, waarin hij verder samenwerkte met J o h .
B r a a k e n s i e k , den teekenaar der platen. In 1896 en 97 maakte hij een reis door
Indië, waar hij ontelbare lezers, veel vrienden en belangrijke handelsrelaties had
en waar zijn voordrachten eveneens met den grootsten bijval ontvangen werden.
Ook over die indische reis schreef van Maurik feuilletons in het weekblad De
Amsterdammer, die later tot Losse reisschetsen (1898) vereenigd werden. De
lauweren in Indië behaald waren het laatste glanspunt van zijn leven. Sedert leidde
hij een kwijnend bestaan. De rust aan den huiselijken haard, waarmee hij zoo kon
dweepen, was niet voor hem weggelegd. Hij stierf in het Ziekenhuis op de
Prinsengracht te Amsterdam.
De voornaamste tooneelstukken van van Maurik zijn: Tooneelstudiën. Blijspel
met zang in één bedrijf (1872; 4de dr. 1886); Een bittere pil. Blijsp. in 3 bedrijven
(1874; 2e dr. 85); De buren. Dram. klucht in een bedr. (1875, 4de dr. 86); Pakketten
voor dames. Dram. grap in 2 bedr. (1877; 3de dr. 85); Janus Tulp. Blijsp. in 4 bedr.
(1879; 3de dr. 82), S. of Z. Tooneelspel in 5 bedr. (1881; 2de dr. 1900) en Fijne
beschuiten. Blijsp. in 5e bedr. (1883; 2de dr. 1902). Als de voorn. zijner Novellen
en Schetsen noemen wij: Uit het Volk (1879; 6de dr. 1900) Van allerlei slag (81;
6de dr. 1900); Met z'n achten (1883; 5de dr. 1900); Burgerluidjes (1884; 5de dr.
1901), Krates. Een levensbeeld; eerst verschenen in Eigen Haard (1885; 4de dr.
1900); Papieren kinderen (1888; 4de dr. 1901); Indrukken van een tòtòk. Indische
typen en schetsen met ± 200 illustraties van Joh. Braakensiek en W.O.J.
Nieuwenkamp (1897; 3de dr. 99); Uit het leven in Een halve eeuw. Gedenkboek,
bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina uitgegeven (1898); Toen ik nog jong was
(1901) en Een Manusje van alles (1903). Vele dezer schetsen zijn geïllustreerd door
Joh. Braakensiek, Nieuwenkamp, Linse, Verbrugge e.a.; vele ook in 't Duitsch
vertaald, zoowel in Reclam's Universal Bibliothek als afzonderlijk onder den titel:
Aus Holland. Novellen und Skizzen (München 1889). In 1898 verscheen: Uit J.v.
Mauriks werken. Een leesboek voor gymn., H.B. Scholen, instituten enz., door J.H.
Colenbrander.
Zie: Levensb. Letterk. 1905, 155, en J a n t e n B r i n k , Gesch. Noord-Ned.
Letteren (2e dr. 1903).
Zuidema

[May, Job Seaburne]
MAY (Job Seaburne), geb. te Amsterdam Maart 1765, als zoon van W i l l e m M a y
en F r a n c i s L e e , overleden te Rotterdam 21 Jan. 1827 (overlijdensakte Burg.
Stand Rott.). Hij behoorde tot een bekend geslacht van uitstekende hollandsche
zeelieden van engelschen oorsprong, diende reeds jong bij de staatsche marine,
ging in 1795 over bij de bataafsche en
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was in 1799 kapitein van de Amphitrite in het eskader van Story, welk schip na de
overgave ter beschikking van de engelsche regeering werd gesteld om onder de
Prinsenvlag te dienen. Met drie andere schepen vormde het schip het hollandsch
hulp-eskader, dat op de fransche kust kruiste tot de ontbinding na den vrede van
Amiens (April 1802). Zecr gezien bij het scheepsvolk, bewees hij in Nov. 1813
uitnemende diensten aan de zaak der omwenteling door de voorbereiding en leiding
in overleg met van Hogendorp en de zijnen van het begin van den opstand te
Amsterdam (15 Nov.) door het in brand steken der douanehuizen aan den Buitenkant
en daarna bij de reorganisatie der zeemacht en de verdediging der rivieren en
zeegaten. Te Amsterdam trachtte hij als schout-bij-nacht, welke rang hem door het
Algemeen Bestuur 18 Nov. was verleend, den moed der stadsregeering aan te
vuren en tot krachtig optreden te bewegen. Aanvankelijk een der hoofden van de
nieuwe nederlandsche marine, thans in den rang van schout-bij-nacht onder den
Souvereinen Vorst, werd de energieke zeeman als opvolger van den vice-admiraal
Kikkert bij Kon. Besl. van 29 Dec. 1814, met ingang van 1 Jan. 1815, aangesteld
tot directeur en commandant der marine in het hoofddepartement van de Maas,
gevestigd te Rotterdam. In die betrekking bracht hij vele verbeteringen en
uitbreidingen aan 's rijks werf aldaar aan. Hij was tevens de ontwerper van het in
dien tijd voor Rotterdam zoo belangrijke kanaal van Voorne. Hij was ridder der
Militaire Willems-orde. Zijn weduwe A n n B r a n d e r overleed te Utrecht 22 Oct.
1837.
Zijn portret is op steen geteekend door F. Waanders.
Zie: G. v a n R e y n , Geschiedkundige beschrijving der Stad Rotterdam II, 205;
W. v a n H o u t e n , Scheepvaart (Breda 1833) 437; W. v a n H o u t e n , Uitnoodiging
tot deelneming in het oprigten van een gedenkteeken ter eere van J. Seaburne May
(Rotterdam 1842); H.A. v a n I J s s e l s t e y n , De Haven van Rotterdam (Rotterdam
1908) 39 en B l o k , Gesch. van het Ned. volk, VII, 272 en 273.
Wiersum

[Mazereeuw, Jan]
MAZEREEUW (Jan), geb. omstreeks 1773, gest. na 1849, landbouwer, eenigen
tijd maire te Opperdoes (N.-H.), sinds 1824 voorganger van een groep dweepachtige
separatisten te Opperdoes en Andijk, predikte den naderenden ondergang der
wereld, gaf zich uit voor profeet, verwierp doop en avondmaal, verbood elke weelde
en hield den Zondag met joodsche nauwgezetheid.
Zie: W.C.v. C a m p e n in Arehief voor Kerkel. Gesch. 1849, 102. Geen
verwantschap met de Zwijndrechtsche Nieuwlichters, vg. Q u a c k in Gids 1892,
Aug., 258 en G.P. M a r a n g , De Zwijndr. Nieuwlichters (Dordr. 1909) 246.
Marang

[Medenblick, Adriaen Doedesz. of Adriaen Doedesz.]
MEDENBLICK (Adriaen Doedesz.) of A d r i a e n D o e d e s z ., te Alkmaar geb. 3
Oct. 1510, begr. 25 Oct. 1586, zoon van D o e d e J a n s z . M. en G e e r t r u i d
A n d r i e s d r . B a s g e n s . Na 4 jaren onderwijs te Bracht en een paar jaren aan
de latijnsche school te Haarlem genoten te hebben, werd hij op 20-jarigen leeftijd
door zijn oom, den priester P i e t e r B a s g e n , naar Leuven gezonden om in de
rechten te studeeren; maar hij gedroeg zich daar met zijn broeder C l a e s zoo
losbandig, dat zijn oom hem terugriep en niet meer te zijnent wilde gedoogen. Hij
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verlof en geld van zijn vader om naar Frankrijk te reizen en ‘de konst te vervolgen’.
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Maar onkundig ter tale en geene betrekking kunnende verkrijgen zonder geld toe
te geven, keerde hij spoedig terug en diende toen eene weduwe als ‘winkelknecht,’
maar zich schamende over zijne spoedige tehuiskomst, ging hij deelnemen aan de
belegering van Munster, waar Jan van Leiden toen zetelde (1534/5). Den winter
daarop bracht hij bij een apotheker te Utrecht door, wiens broeder, A e r t v a n
B e u s e c h o m , veel gereisd hebbende, Adriaens reislust opwekte, zoodat hij met
dezen en nog een ander naar Parijs, Rouen en Dieppe toog; daar lag een schip
gereed om bedevaartgangers naar St.-Jacob in Spanje te voeren en het drietal ging
mede. In Spanje geraakte hij door verschil van zijne reismakkers af en diende hij
te Leon een paar maanden een apotheker; zich daarop naar Lissabon begeven
hebbende en ten einde van zijn geld zijnde, liet hij zich met 12 Duitschers aanwerven
voor den krijgsdienst in Marocco. Na 2 jaren sloot de koning van Portugal vrede met
de Mooren, en wist Adriaen ter sluiks met een spaansch schip naar Cadix te komen.
Te Sevilla diende hij een geneesheer, die hem op goede voorwaarden bewoog
mede naar Rio de la Plata te gaan: het contract werd gemaakt, doch de reis ging
niet door. Te Cadix verhuurde hij zich als tolk op een schip, dat naar Zeeland voer.
Te Arnemuiden geland, begaf hij zich naar Utrecht, waar toen zijne ouders woonden
en hij terstond ernstig ziek werd. Toen hij hersteld was, zette hij te Alkmaar in een
gehuurd huis eene apotheek op en huwde hij met A e f P i e t e r s d ., uit Hoorn.
Later kocht hij een grooter huis en een grooten buitentuin, maar na 7 jaren verkocht
hij alles aan zijn knecht en ging hij een groot huis bewonen, in 1550. Op Vastenavond
reisde hij over Arnemuiden en Lissabon naar Sevilla, werwaarts hij 5 lasten rogge
verkocht had; over Cadix keerde hij terug. Hij werd lid der vroedschap in 1553, was
schepen in 1553, 55, 57 en 62, thesaurier in 58, huiszittenmeester in 50, 54, 64 en
65. Om rustiger te kunnen leven, verhuisde hij naar Haarlem, maar zijne vrouw daar
niet kunnende aarden, trok hij weder naar zijn geboortestad. In Sept. 1566 behoorde
hij tot de hervormingsgezinden, die Brederode's tusschenkomst inriepen om de
Minderbroederskerk voor hunne godsdienstoefeningen te erlangen, en 2 jaren later
tot de van wege Alva ingedaagden en met verbeurdverklaring hunner bezittingen
gebannenen. Uitgeweken, vertoefde hij bij afwisseling te Kampen, Wezel, in Engeland
en te Emden, een winter heimelijk bij zijne vrouw doorbrengende en met haar in
September 1570 naar Emden gaande, waar zij 2 jaren woonden, ‘neffens andere
ballingen geld ende genegentheyt tot de gemeene saecke toebrengende’, tot de
omkeering in 1572 hun veroorloofde weder naar Alkmaar te gaan en het bezit van
hun huis te hernemen. Met Kerstmis van dat jaar werd hij weder vroedschap en
voor 1573 en 74 schepen, en gedurende 1576-80 was hij kerkmeester. In 1581
werden hij, Floris van Teylingen en Claes Hendricxz. van Edam, op hun verzoek,
op grond van 70-jarigen ouderdom, van alle stads-bedieningen ontslagen, mits zij
lid der vroedschap bleven, en 14 Dec. 85 werd den eerste vergund zonder verbeurte
van de vergaderingen weg te blijven, mits die bijwonende, waarvoor groote boeten
gesteld werden.
Naar eene autobiografie in copie voorhanden in Alkmaars gemeente-archief.
Bruinvis

[Medina Celi, Juan Luis de la Cerda, hertog van]
MEDINA CELI (Juan Luis d e l a C e r d a , hertog van), markies van Cogolludo en
graaf van Porto-Santa-Maria, zoon van J u a n d e l a C e r d a en M a r i a d e
S i l v a , geb.
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omstreeks 1540, overl. te Madrid. Hij was ridder van het Gulden Vlies en lid van
den staatsraad van Spanje. In 1554 begeleidde hij den infant Philips naar Engeland,
ter gelegenheid van diens huwelijk met koningin Maria Tudor. Achtereenvolgens
bekleedde hij verschillende aanzienlijke waardigheden. Van 1557-1561 was hij
onderkoning van Napels en Sicilié en van 1564-1570 onderkoning van Navarre. In
1569 nam hij deel aan eene onderneming tegen Tripolis, die voor Spanje ongunstig
verliep. Reeds in 1566 was hij genoemd als landvoogd over de Nederlanden, maar
in zijn plaats ging de hertog van Alva. Toen deze op het eind van 1570 om zijn
ontslag aanhield en zijn aftreden ook in Spanje gewenscht werd, besloot Philips
aan dezen aandrang gehoor te geven en wees hij den hertog van Medina Celi, als
iemand van gematigd karakter, tot Alva's opvolger aan. Het duurde echter een vol
jaar, voordat de koning zijn vertrek gelastte (25 Sept. 1571). De vloot, die in Nov.
van Laredo in zee stak, moest echter spoedig door storm terugkeeren, zoodat de
overtocht nogmaals werd uitgesteld tot het voorjaar van 1572. Aangezien toen juist
de inneming van Brielle door de Watergeuzen bekend was geworden, verleende
Philips aan Medina Celi eene nieuwe instructie, waarbij hem gelast werd, het bestuur
voorloopig in Alva's handen te laten. Deze schreef wel, dat de overdracht van de
regeering niet behoefde uitgesteld te worden, maar toen ook vele andere steden
afvielen, wilde Philips hem in geen geval laten vertrekken. De zending van Medina
Celi was daardoor van het begin af onvruchtbaar.
Deze voer 14 Mei van Santander uit met 54 schepen, waaronder een aantal
koopvaarders. Aan boord bevonden zich 2000 soldaten onder bevel van Juliano
Romero. In het Kanaal verloor hij reeds een schip en toen de vloot langs
Blankenberghe de Schelde invoer, werden eenige koopvaardijschepen door de
Geuzen genomen (10 Juni). Hij landde bij Sluis (11 Juni) en hegaf zich over Brugge,
Gent en Mechelen naar Brussel, waar hem overal eene geestdriftige ontvangst ten
deel viel van het volk, dat in hem den bevrijder van de drukkende heerschappij van
Alva begroette Bij zijne komst te Brussel (24 Juni) werd hem eene ovatie gebracht,
toen hij zich naar de kerk van St. Gudule begaf, waarover Alva zich zeer ontstemd
toonde. De fransche gezant Mondoucet maakte zijne opwachting bij Medina Celi,
om van zijne afkeuring van Alva's bestuur te getuigen en om den hertog welkom te
heeten namens zijn vorst. Medina Celi heeft getracht zijne meening tegenover die
van Alva te doen ingang vinden. Hij verwachtte veel van de afkondiging van eene
amnestie, de opheffing van den Bloedraad en die van den Tienden Penning. Maar
doordat Philips hem daartoe geene bevoegdheid verleend had, bleef zijn invloed
gering. Met Alva begaf hij zich 26 Aug. naar Bergen, aan welks beleg hij krachtig
deel nam. Een fort, dat op de hoogten bij Jemappes in de nabijheid van de stad
werd gebouwd, kwam onder zijne leiding tot stand. Hij was een van de
mede-onderteekenaars van de capitulatie van Bergen (19 Sept.). De gruwelen te
Mechelen bedreven werden ten sterkste door hem afgekeurd. In den krijgsraad bij
deze stad gehouden (6 Oct.) wilde Medina Celi den tocht naar het Noorden over
Bommel doen aanvangen, maar Alva koos den weg oostelijker, om eerst de
IJselsteden te bemachtigen. Hij en Medina Celi begaven zich met de artillerie, die
te Maastricht werd ingescheept, naar Nijmegen, waarheen het leger zich langs de
rechterzijde van de Maas ook begaf. In de vergaderingen van den krijgsraad, die
te Nij-
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megen werden gehouden, kwam het herhaaldelijk tot heftige woorden tusschen
Alva en Medina Celi, die gewild had, dat Alva en niet don Frederik de leiding kreeg
van den tocht naar Holland. Hij zou dan, bij afwezigheid van den landvoogd, een
gedeelte van diens gezag hebben overgenomen. Toen echter alle generaals zich
tegen hem verklaarden, verliet Medina Celi het leger (24 Nov.) en vestigde zich te
Grave en vervolgens te 's Hertogenbosch. Tusschen Alva en hem bleek geen
samenwerking mogelijk te zijn. Alva beklaagde zich tegenover den Koning dikwijls
over de aanmerkingen op zijn bestuur en noemde hem ergdenkend en prikkelbaar.
Medina Celi werd 28 Juli 1573 van zijn ambt ontheven en verliet 6 Nov. het land,
waar hij geene taak had. Het oordeel der geschiedschrijvers en van mannen als
Granvelle over zijn bekwaamheden is niet gunstig, maar de gelegenheid om ze
toonen heeft hem bijna geheel ontbroken. In Spanje teruggekeerd, hoopte hij te
vergeefs, na Alva's terugroeping, in diens plaats landvoogd te worden. Zijne
benoeming tot grootmeester van het huis der Koningin was eene belooning voor
zijne bemoeiingen in de Nederlanden.
Hij was gehuwd met I s a b e l l a v a n A r a g o n , dochter van den hertog van
M o n t a l t o , en later met J u a n a d e l a C u e v a , markiezin van S a n d r a d o s .
Zijn anoniem geschilderd portret is in het museum te Breslau.
Brieven van Medina Celi zijn gedrukt in de Correspondance de Philippe II, uitgeg.
door G a c h a r d , dl. II en III en in de Coleccion de docum. inedit. para la hist. de
Espan̅a XXV, XXXV, XXXVI. In XXVIII is eene memorie van M. Celi gedrukt uit 1565
voor zijn opvolger don Garcia de Toledo als onderkoning van Napels. Zie verder
G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives de la Maison d'Orange-Nassau I, III, IV;
P o u l l e t e t P i o t , Corresp. de Granvelle; d e K e m p e n a e r e , Vlaemsche
Kronijk (Gent 1839) 105, 119; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica
(Hagae 1743); Mémoires anonymes sur les troubles des Pays-Bas ed. B l a e s e t
H e n n e (Brux. 1849-66); v. V l o t e n , Nederlands opstand tegen Spanje IV (Haarl.
1860); F o r n é r o n , Histoire de Philippe II (Paris 1881-82); L. D i d i e r , Lettres et
Négociations de Claude de Mondoucet (Paris et Reims 1891-'92); E. G o s s a r t ,
l'Etablissement du régime Espagnol (Brux. 1905); F r u i n , Verspreide Geschriften
(zie register).
Haak

[Meer, Abraham van der (1)]
MEER (Abraham v a n d e r ) (1), of M e r i u s , geb. te Bergen-op-Zoom omstr. 1582,
gest. te Zierikzee in 1632, zoon van A n t o n i s v a n d e r M., is wel identiek met
den Abr. v.d. M., die 10 Febr. 1599 te Leiden wordt ingeschreven als stud. litt. en
afkomstig uit Goes wordt ge noemd, waar ook zijn ondertrouw op 21 Sept 1602 te
Middelburg met T a n n e k e n B a t a i l g e uit deze stad is uitgeroepen en hij dus
vermoedelijk woonde. In 1607 moet hij Ant. Biesius zijn opgevolgd als rector der
latijnsche school te Veere, vanwaar hij 7 Aug. 1610 is beroepen als rector te Zierikzee
als opvolger van Reinier TeIle. In 1611 wist hij te bewerken, dat een jonkman uit
Veere als conrector aan de school werd verbonden, in welk functie in Oct. van dat
jaar Jacob Beeckman werkzaam was en bleef tot 1616, terwijl 28 Nov. 1619 als
zoodanig voor een jaar Andreas Mahieu wordt gecontinueerd. Een naamgenoot
schreef 7 Nov. 1618 uit Bergen-op-Zoom in het album van Adriaan Hoffer (kon.
bibl.). Onderhandelingen in 1630 gevoerd om Merius als rector te Middelburg te
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verkrijgen sprongen af door onwil van Aeg. Bursius. Te Zierikzee werd hij na zijn
overlijden opgevolgd door Caspar Parduyn. M. beoefende de latijnsche poezie,
blijkens zijn gedicht vóór Bergen-op-Zoom in 1622 belegert en ontzet door L. d e
R i j c k e , N. V a y e n J o b d u R i e u (Midd. 1623). Uit zijn huwelijk sproten te
Zierikzee S u s a n n a (ged. 9 Juni 1612), J o h a n n e s (ged. 1614), H e s t e r (ged.
3 Apr. 1616), A b i g a ë l (ged. 7 Nov. 1624), P i e t e r (ged. 29 Apr. 1627) en
F r a n ç o i s (ged. 25 Mei 1628).
Zie: V o e g l e r , Gesch. van het Midd. gymnasium II (Midd. 1894) 387-88, en d e
V o s in De Nederlandsche Leeuw XVI (1898) 29-30.
de Waard

[Meer, Abraham van der (2)]
MEER (Abraham v a n d e r ) (2), of M e r i u s , geb. te Goes omstr. 1605, gest. te
Zierikzee 20 Jan. 1653, werd 13 Mei 1625 te Leiden ingeschreven als stud. theol.
en kwam 1 Oct. 1628 van daar met attestatie ten avondmaal te Zierikzee, waaruit
nauwe verwantschap tot bovenstaanden Abr. M. mag worden afgeleid. Hij was
proponent bij de classis van Schouwen en Duiveland 1 Jan. 1631, als opvolger van
Wilhelmus Jacobi predikant te Dreischor 19 Oct. 1631 tot April 1650 en, 8 Aug. 1649
verroepen zijnde naar Zierikzee, predikant aldaar van 1 Mei 1650 tot zijn overlijden.
Hij is gehuwd geweest 1e te Zierikzee 13 Juli 1632 met A p o l l o n i a D i r k s , jd.
van Oosterlant en 2e, ondertrouwende daartoe te Z.zee 10 Mei 1637, met A n n a
R o l l a n d t , jd. uit die plaats, waaruit een dochter A n n a , in Aug. 1666 gehuwd te
Z.zee met den graveur en schilder Pieter de Vogelaer.
de Waard

[Meester, Andries de]
MEESTER (Andries d e ), A n d r e a s M e e s t e r u s of D e m e t r i u s , was
Antwerpenaar van afkomst, overl. 1611. Het bericht, dat hij in 1568 reeds in zijn
vaderstad predikant was, is zeker wel onjuist. Want in het begin van het volgende
jaar - 6 Mrt. 1569 - treedt hij te Frankenthal in het huwelijk, met M a i k e n B e c x
of M a r i a B e c i u s (gest. 1582 te Antwerpen), zoodat hij een zwager werd van
den bekenden predikant van Dordrecht, Johannes Becius (I kol. 267). Tusschen
Martini 1570 en Martini 1571 betaalde hij in de genoemde paltzische stad burgergeld
en van Martini 1575 tot Martini 1576 was hij er burgemeester. Niet lang daarna, 1
Apr. 1578, wenschte de nederduitsche vluchtelingenkerk te Frankfort a/d. Main hem
te beroepen als predikant. Maar, omdat ze den 23en dier maand bericht kreeg, dat
hij was ‘nedergetrocken’, waarmee wel bedoeld zal zijn ‘naar de Nederlanden
gegaan’, heeft ze toen aan dat voornemen geen gevolg gegeven. Van langen duur
is evenwel de Meesters terugkeer naar het vaderland bij die gelegenheid wel niet
geweest. 23 Nov. 1580 is hij weer te Frankenthal terug, want op dien datum is hij
getuige bij een doop in de waalsche kerk daar. Juist omstreeks dien tijd werd hij te
Brussel beroepen. Aanvankelijk nam hij zich voor na Paschen 1581 dat beroep op
te volgen. Maar van uitvoering van dat plan is niet gekomen, naar het schijnt. Mrt.
1582 is hij echter opnieuw in Antwerpen; en sedert was hij er verscheidene jaren
predikant. Eerst na de inneming dier stad door Parma, 13 Aug. 1585, verliet hij haar.
Ditmaal - nadat hij een beroep naar de Kerk van Dordrecht had afgeslagen - voor
Frankfort. 5 Dec. nam hij, met zijn vrouw, daar in de nederduitsche vluchtelingenkerk
deel aan de avondmaalsviering. Drie dagen van te voren reeds bevestigd als
ouderling - predikant is hij te Frankfort wel nooit geweest, als vaceerend die-
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naar des Woords wordt hij door de nationale Synode van den Haag in 1586 aan de
Kerk van Dantzig aanbevolen - heeft hij in die hoedanigheid toen een achttal jaren
zijn krachten aan die gemeente gewijd. In 1593 werd hij beroepen te Dordrecht.
Nov. van dat jaar overgekomen voor het doen van de vereischte proefpreeken, waartoe hij zich metterwoon vestigde in het Steegoversloot - kweet hij zich van die
taak op zulk een wijze dat hij in Febr. 1594 werd bevestigd. Reeds in 1607 dwong
hem zijn zwakke gezondheid om ontslag te vragen, hetgeen hij twee jaar later ook
heeft verkregen. Hij was een man, die bijzondere achting genoot van zijn omgeving.
Hij schreef: Der Griecken opganck ende onderganck (Dordr. 1599), een werk
waarvan een door hemzelf geschonken exemplaar nog aanwezig is in de leidsche
bibliotheek. Opgedragen aan de Staten-Generaal, ‘mitsgaders alle trouwe
voorstanders ende kloecke Helden van de Vereenichde Nederlandtsche Provinciën’,
bedoelde het door de beschrijving van ‘der Griecken kloecke daden tot dierghelijcke
kloeckmoedicheyt’; uit die van ‘hare gebrecken, tot vermijdinghe van desselve’ op
te wekken. Het werd gretig gelezen en zelfs vertaald, zoowel in 't latijn als - onder
den titel: Les actes mémorables des Grecs ... Recueillis de divers autheurs, en bas
Alleman ... et nouvellement traduits en François par J e h a n P o l y a n d e r (Dordr.
1602) - in 't Fransch. Ook gaf hij nog in 't licht: Nederduitsche overzetting der Oirlogen
van Italiën, bescreven door F r a n ç o i s G u i c c i a r d i n , ... met ... aenteeckeningen
van Mons. de la Noue (Dordr. 1599), opgedragen aan de Staten van Holland en
Zeeland en aan de regeering van Dordrecht.
Daar de 2 Juni 1586 als litt. stud. te Leiden ingeschreven J a c o b u s
D e m e t r i u s Antwerpianus wel geen zoon van Andreas zal wezen, kennen we
van dezen maar drie kinderen, alle drie te Frankenthal geboren, n.l.: A n d r i e s ,
J e r e m i a s en D a n i e l , respectievelijk gedoopt 12 Juli 1570, 19 Apr. 1579 en 4
Dec. 1580. Laatstgenoemde, gest. 28 Aug. 1627, nalatend drie zonen - van welke
een, A n d r e a s , in 1647 proponent werd, - en vijf dochters, uit zijn huwelijk (1606)
met S a r a , een dochter van J o h a n R a d e m a c k e r en J o h a n n a R a c k e t ,
stond van 1602-1609 te Groote en Kleine Lindt, van 1609-1627 te Dordrecht. Zijn
opleiding ontving hij eerst te Frankfort daarna te Dordrecht onder Franciscus Nansius
en Adrianus Marcellus - en ten slotte te Leiden, waar hij 10 Oct. 1598 werd
ingeschreven.
Zie: Biographie Nationale de Belgique V, 511; H.Q. J a n s s e n , De Kerkhervorming
in Vlaanderen (Arnhem 1868) I, 69; II 316; G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I
(Utr. 1841) 239 v.v., 287, 288; Monatschrift des Frankenthaler Altertumsvereins XII
o

o

(1904) n . 5; XIII (1905) passim; XIV (1906) n . 9; Archiv der Stadt Frankenthal Ms.
Frankenthaler Rathsprotocollen sub 20 Mrt. 1576, 17 Jan. 1577, 2 Mrt. 1582, 2 Mrt.
o

1582; Archiv der deutsch-reformierten Kirche Frankfurt am Main n . 215 A u.B. Ms.
Presbyterial protocolle sub. 1 Apr., 23 Apr. 1578, 2 Dec., 5 Dec. 1585, 5 Mei 1587;
Werken der Marnixvereeniging S. II, D. III, 614; A. v o n d e n V e l d e n , Das
Kirchenbuch der französischen reformierten Gemeinden zu Heidelberg und
Frankenthal (Weimar 1908); R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta II, 434, waar in 't
register verkeerdelijk sprake is van Andries de Meester ‘predikant in 't graafschap
Berg’, en III, 464, waar in 't register ten onrechte gesproken wordt van Daniel de
Meester, predikant
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te Ridderkerk; J.H. H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat. Arch. (Cantabr. 1897) III n . 671,
681.
van Schelven

[Meesters, Pieter]
MEESTERS (Pieter), hoofdonderwijzer der fransche en nederduitsche scholen te
Sluis, waar hij 24 Febr. 1837 overl. Geb. 21 Oct. 1778 te Rotterdam uit welgestelde
ouders - de vader J a n M. was geruimen tijd notaris te Alphen, de moeder heette
H e n d r i n a v a n d e r M e s - verloor hij reeds als kind van 3 jaren zijn vader. Hij
genoot goed onderwijs, werd na de schooljaren door zijn stiefvader, J. Z w a a n ,
tabaksfabrikant te Rotterdam, in diens zaak geplaatst en leidde, eerst als
handelsreiziger, toen in andere betrekkingen, een vrij avontuurlijk leven.
Achtereenvolgens was hij reiziger in tabak, stafmuzikant, kapelmeester bij het
fransche leger, officier bij den landstorm, rondtrekkend taalonderwijzer. Behalve in
Frankrijk (tijdens de revolutie) vertoefde hij eenige jaren in de Rijnprovincie, Westfalen
enz. In 1806 vestigde hij zich te Nijmegen, waar hij in 't huwelijk trad met S u s a n n a
C h a r l o t t a B u d d e n s i c k , de dochter van een winkelier aldaar. Als
huisonderwijzer, voorlezer in de fransche kerk en beëedigd translateur voorzag hij
in het onderhoud van zich en zijne vrouw. In 1815 verwierf hij bij de geldersche
commissie van onderwijs den tweeden rang, werd het volgend jaar tot onderwijzer
te Axel benoemd, behaalde in 1818 ook den eersten rang en werd nog in datzelfde
jaar, na vergelijkend examen, hoofdonderwijzer te Sluis.
Men heeft van hem een aantal in dien tijd veel gebruikte school- en leesboeken.
Wij noemen hiervan: Aanleiding tot het ontleden der Nederlandsche taal (1831);
Fransch vertaal- en leesboek (1835); Fransche zamenspraken voor de scholen
(1839) en, in vereeniging met B. J u n g geschreven, Cijferstoel voor de Nederl.
jeugd, waarin voornamelijk datgene onderwezen wordt wat een leerling, die tot
hoogere wetenschappen wordt opgeleid, behoeft (1837 en 38, 4 dln.). Van zijn
leesboeken zijn bekend: Merkwaardigheden uit den onderwijskundigen levensloop
van Thomas Hoogvlugt van Diependaal (1829; 2de dr. 1833); Het revolutionismus,
voorgesteld in den koddig noodlottigen levensloop van zekeren
staatsomwentelingsgezinden belangzoeker (1832); De Westfaalsche vondeling,
een held in het verkrijgen van fortuin en aanzien (1832); Oom Piet, voorstellende
het karakter van eenen Hollander, die uit de geringste klasse optreedt (1832);
Mislukte aanval op Staats-Vlaanderen door den vicomte de Pontecoulant en Doctor
Gregoire in de laatste dagen van October 1830 (1833); Mislukte aanval op Sluis in
Vlaanderen, den 2den Juni 1606. Een kluchtig heldenbedrijf, gelezen in de kunst
en wetenschap bevorderende Maatschappij te Amsterdam (1833); Revolutionnaire
Catechismus. Een nieuwejaarsgeschenk voor alle tegenwoordige en toekomende
revolutiemakers, gedeeltelijk gevolgd naar een Fransch werk van denzelfden aard
(1834); Twaalf ambachten en dertien ongelukken. Een oorspronkelijke Nederl. roman
(1834); een Geschiedenis van Sluis berust in handschrift op het archief van die stad.
Voorts schreef M. artikels in verschillende tijdschriften, o.a. een opstel Over het
bidden van kinderen in de Boekzaal van 1836.
Zie: Alg. Konst- en Letterb. 1837, I, 145, en Nieuwe Bijdr. ter bevord. van Onderwijs
en Opvoeding 1838, 343-366.
Zuidema

[Meeter, Andries Pietersz.]
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MEETER (Andries Pietersz.), directeur van de landbouwkolonie ‘Ned. Mettray’, geb.
28 Nov. 1817 te Huizum en overl. 31 Mrt. 1889 te Gorssel bij Zutphen. Van 1841
tot 1857 was hij hoofd-
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onderwijzer te Arum in Friesland, werd toen tot directeur van het huis van verbetering
en opvoeding voor jongens te Alkmaar benoemd en in 1874 tot directeur van ‘Ned.
Mettray,’ als opvolger van J.W. Schlimmer.
Hij schreef een groot aantal school- en kinderboekjes, waarvan vele onder het
pseudoniem A l o f . Verder heeft men van hem de volgende geschriften: Het
genootschap ter afschaffing van sterken drank getoetst aan het allervolmaaktste
gebed; een volksvoorlezing (1854); De invloed van den sterken drank op de
volksopvoeding (1856); Het huis van verbetering en opvoeding voor jongens te
Alkmaar (1860); Wekstem tot feestelijke gedachtenisviering van Alkmaars ontzet
(1862); Kinderliedjes voor school en huis (1862); 1813-1863. De stichting van een
nationale ambachtsschool beoordeeld en aangeprezen (1863); Wat nu te doen?
Een woord van ernst en liefde tot waarschuwing voor struikeling en rampspoed
(1865); Neerlands herstelling in 1813 (1864), alsmede een aantal opstellen in het
tijdschrift Lands-welvaren; een scheepje bevracht met allemansgading (1857-67).
Zuidema

[Megus, Petrus]
MEGUS (Petrus), geb. te Antwerpen, rector van het Falconsklooster in zijne
geboortestad, gekozen prior van den Agnietenberg te Zwolle, prior van Corsendonck
in 1560, rector van het St. Margarethaklooster te Bergen-op-Zoom in 1561. Ofschoon
zeer gehecht aan zijn geloof, viel hij in verdenking bij Alva, wijl hij eenigen tijd
biechtvader was geweest van prins Willem van Oranje. Hij week uit naar Dillenburg,
en vandaar naar Keulen, waar hij als goed katholiek priester is gestorven.
Zie: C o p p e n s , K r u g e r , S c h u t j e s en W e l v a a r t s die allen dit bericht
hebben uit F o p p e n s , Bibl. Belg.
G.C.A. Juten

[Meinesz, Sjoerd Anne Vening]
MEINESZ (Sjoerd Anne V e n i n g ), geb. te Harlingen 20 Febr. 1833, waar zijn vader,
H e n d r i k M., rijksontvanger was - zijn moeder heette S j o e r d j e V e n i n g - overl.
26 Dec. 1909 op den huize Heiligen Berg bij Amersfoort. In 1856 promoveerde hij
te Leiden in de rechten op eene dissertatie: Gesch. der staatsrecht. bepalingen,
betr. de vervaardiging van wetten en alg. beginselen, die hierbij behooren te gelden
(Amst. 1856). Te Amsterdam vestigde hij zich als journalist en was van 1860-1866
hoofdredacteur van het Algem. Handelsblad. Hij werd daar in 1866 in den raad
gekozen en in 1869 tot wethouder van financiën benoemd. Hij moest als raadslid
aftreden in 1872 ten gevolge van zijn huwelijk met de dochter van Amsterdams
burgemeester, jkvr. C.A.C. d e n T e x . In 1875 verscheen van zijne hand een studie
in de Gids over belastingen. Van 1881-1891 was hij burgemeester van Rotterdam
en wist daar met krachtige hand het bewind te voeren. Als een bewijs van
waardeering voor zijn arbeid bood de burgerij hem bij zijn vertrek een geschenk
aan, bestaande in zijn portret, geschilderd door d e J o s s e l i n d e J o n g , dat
daarna in het Museum Boijmans geplaatst is. Van 1891-1901 was hij burgemeester
van Amsterdam. Zijn komst aldaar werd bezongen door den dichter D.A. van
Duisburg in een welkomstgroet. Stroef en vasthoudend, voerde hij het bewind ook
hier met vaste hand in gematigd liberalen zin. Van 1875-1881 was hij lid der Tweede
Kamer, sinds 1884 lid der Eerste Kamer. In 1901 trad hij af als burgemeester en
trok hij zich geheel uit het openbare leven terug. Zijn portret werd gegraveerd door
C. Ed. Taurel, 1888.
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Zie: M.W.F. T r e u b , Mr. S.A. Vening Meinesz in Eig. Haard 1897, 356; J.J.
T a v e n r a a t , Bij het portret van Mr. S.A. Ve-
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ning Meinesz in Woord en Beeld 1898, 79; Rott. Jaarb. IX, 1; Eig. Haard, 6 Nov.
1909.
Wiersum

[Meinsma, Johannes Jacobus]
MEINSMA (Johannes Jacobus), geb. 9 Sept. 1833 te Leeuwarden, overl. 15 Sept.
1886 te Delft. Hij studeerde sedert 1853 te Leiden in de theologie en werd in 1858
tot proponent bevorderd, doch wijdde zich daarna aan de studie van het javaansch.
In 1861 werd hij leeraar in die taal aan de toenmalige Akademie te Delft, in 1864
leeraar in hetzelfde vak en in de land- en volkenkunde van Ned.-Indië, bovendien
in 1868 ook in de geschiedenis van Ned.-Indië, aan de gemeentelijke instelling voor
de opleiding van indische ambtenaren te Delft, van welke instelling hij in 1870
directeur werd. In 1872 werd hij ontheven van het onderwijs in de land- en
volkenkunde en in 1879 van dat in de geschiedenis, doch sedert 1880 doceerde hij
bovendien het madoereesch.
Zijn geschriften zijn deels taalkundig, deels historisch. Hij schreef o.a.
Geschiedenis van de Ned. O.I. bezittingen (Delft 1872-1875); Supplement op het
Jav. woordenboek van R o o r d a (Amsterdam 1862); Babad tanah Djawi, tekst en
aanteekeningen ('s Grav. 1874-1877, 2e druk van het eerste gedeelte 1884); Radja
Pirangon (2e druk Leiden 1881) en kleinere verhandelingen in de Bijdr. T.L. en Vk.
van het Kon. Instituut en in de Gids (Jan. 1877).
Zijn portret is door J.H. Hoffmeister op steen geteekend.
Zie: A.C. V r e e d e in Bijdr. T.L. en Vk. 5e volgr. II, 1 vlg.; Encycl. van Ned.- Indië
II, 478.
Juynboll

[Memmius, Peter]
MEMMIUS (Peter), geb. te Herenthals bij Antwerpen in 1531, overl. te Lübeck 17
Juli 1589. In 1565 vindt men hem vermeld te Utrecht, waar hij een verdienstelijk
geneesheer was en leeraar aan de Hieronymusschool. D o d t v a n F l e n s b u r g
(in Utrecht voorheen en thans 2e S. II (1845) 77) vermoedt, dat hij lijfarts van
aartsbisschop Schenck van Tautenburg was. Men neemt aan, dat het de
geloofsvervolgingen waren, die M. uit Utrecht deden wijken toch acht Dodt (t.a.p.)
't niet zeker, dat M. de hervormde leer was toegedaan. Hoe 't zij, M. verliet Utrecht
en werd hoogleeraar in de geneeskunde te Rostock (1568-1581), en tevens
stads-geneesheer aldaar; in 1572 en 78 was hij rector der universiteit. In 1571 werd
hij lijfarts van hertog Ulrich van Mecklenburg-Güstrow, in 1581 stads-geneesheer
te Lübeck, in 1587 lijfarts van hertog Hans van Mecklenburg, met woonplaats te
Lübeck.
Geschriften: De recto medicinae usu (Delphis 1564), opgedragen aan den utr.
bisschop Schenck van Tautenburg; Disp. circ. de temperamento (Rostock 1572);
Disp. de purgandi ratione (Rostock 1575); H i p p o c r a t i s C o i jusjurandum
commentario recenter illustratum, cui accessit altera pars, qua ratione medicorum
vita et ars sancte conservetur declarans (Rostock 1577); Disp. de flatibus e libris
Hippocr. (Rostock 1578); Elegia in nuptias Nath. Chytraei, in diens Poemata II, 264.
Zie: E k k e r , de Hieronymusschool te Utrecht I, 30; A. B l a n c k , Die Mecklenb.
Aerzte (Neue Ausgabe, Schwerin 1901) 9-10; Biogr. nat. de Belgique IX, 242 i.v.
H e r e n d a l i u s ; H o f m e i s t e r , Matrikel d. Univ. Rostock; D o d t , Archief VII, 389.
Gewin
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[Menigga, Jarich]
MENIGGA (Jarich), waarschijnlijk een Fries van geboorte, eertijds abt der
cistercienserabdij Oliva bij Dantzig, verbleef omstreeks 1240 in de abdij Klaarkamp
als monnik. Jarich komt niet voor in de abtenlijst van Oliva. Deze abdij werd verwoest
door de heidensche Pruissen in
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1224 en wederom in 1236. Zij had sinds 1224 tot 1249 geen abt volgens
K r e t z s c h n e r . Geschichte und Beschreibung der Cisterc. Abtei Oliva (Danzig
1847) 60. Jarich kan dus abt geweest zijn in 1236 bij de verdrijving der monniken,
de missionarissen van Pruissen.
Zie: A.W. W y b r a n d s , Gesta abbatum orti S. Marie (Leeuw. 1879) 207.
Fruytier

[Mentz, Dirk]
MENTZ (Dirk), geb. te Utrecht 17 Mrt. 1785, overl. te 's Gravenhage 23 Febr. 1847,
was de zoon van eenvoudige ouders, die hij beiden zeer jong verloor. Hij werd in
zijne geboorteplaats in het weeshuis van de fundatie van Renswoude opgenomen,
en werd in 1802 door het departementaal bestuur van Utrecht benoemd tot
landmeter, terwijl hij in 1804 als zoodanig overging in dienst van dat van Holland.
In 1806 werd hij tot opziener bij de mijdrechtsche droogmakerij benoemd, en bij
Kon. Besl. van 30 Mrt. 1808 als assistent-landmeter van het koninkrijk Holland
aangesteld. Na de inlijving bij Frankrijk werd hij bij keizerlijk decreet van 20 Febr.
1811 benoemd tot ingenieur des ponts et chaussées en bij ministeriëele beschikking
van 12 Mrt. 1811 in de 1e klasse gerangschikt, terwijl hem de dienst in het noordelijk
deel van het departement van de Zuiderzee, ter standplaats Alkmaar, werd
opgedragen. Toen zijn chef van der Plaat in 1814 in militairen dienst was gegaan,
werd Mentz tijdelijk, met de waarneming van diens dienst, die van ingénieur en chef
in genoemd departement, ter standplaats Amsterdam, opgedragen. Dit was voor
iemand van 29 jaren eene zeer belangrijke betrekking; het schijnt, dat hij haar goed
heeft waargenomen, althans bij de 7e organisatie van den waterstaat met ingang
van 1 Jan. 1817 werd hij als hoofdingenieur in dezen dienst, die uit de provinciën
Noord-Holland en Utrecht bestond, bestendigd. Toen met 1 Juli 1822 voor elke
provincie een hoofdingenieur werd aangewezen, werd Utrecht aan zijne bemoeiingen
onttrokken en hij van Amsterdam naar Haarlem verplaatst, waar hij 1 Nov. van dat
jaar ging wonen.
In 1823 werd een door hem bewerkt antwoord op eene prijsvraag, uitgeschreven
door de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, over de afdamming van
het IJ, met goud bekroond.
Met ingang van 1 Oct. 1829 werd hij tot inspecteur in het 2e district ter standplaats
's Gravenhage benoemd.
Zijn district bestond uit Noord- en Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht. Sedert 1
Febr. 1835 behoorde daartoe bovendien Friesland. In deze betrekking bleef hij tot
zijn overlijden werkzaam. Hij was o.a. lid en voorzitter eener in Jan. 1838 ingestelde
commissie, belast met het onderzoek der vraag, of voor de droogmaking van het
Haarlemmermeer de voorkeur aan stoombemaling was te geven en zoo ja, of daarbij
het gebruik van turf was aan te raden. Mentz was in tegenstelling met de andere
leden geen voorstander van stoombemaling, en daar koning Willem I dit wel was,
steunende op het advies van Dr. G. Simons, werd deze commissie in Maart 1840
door eene andere, van welke Mentz geen deel uitmaakte, vervangen.
In 1827 werd Mentz lid van het Bataafsch Genootschap te Rotterdam, in 1823 lid
van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem, en in 1827 lid
van de 1e klasse van het Kon. Ned. Instituut.
Op 25 Oct. 1844 verloor hij een zoon, oud 23 jaren, die juist zou gepromoveerd
zijn tot doctor in de medicijnen. Sedert dien tijd was hij, die een sterk gestel had,
van tijd tot tijd ongesteld. Hij had het voornemen om, gelijk de leden van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

897
bovengenoemd Instituut gewoon waren, in die instelling een van de laatste dagen
van Febr. 1847 eene voordracht te houden, doch hij werd hierin door zijn plotselingen
dood verhinderd.
Mentz was gehuwd met J. K e y z e r , bij wie hij 6 kinderen had, onder wie
A b r a h a m B a s t i a a n M e n t z , geb. 17 Mrt. 1816, ongeh. overl. 22 Dec. 1887,
ingenieur van den waterstaat. Hij was voornamelijk in Noord-Holland werkzaam
(alleen van 1849 tot 1851 te Goes en van 1851 tot 1856 te Leeuwarden). Sedert 1
Mrt. 1860 was hij burgemeester van Terschelling, welke betrekking hij tot zijn dood
bekleedde. Hij liet zijn vrij aanzienlijk fortuin na aan liefdadige instellingen in dat
eiland.
Ramaer

[Meppen, Karel Nicolaas]
MEPPEN (Karel Nicolaas), predikant bij de evang. luth. Gemeente, eerst te
Winschoterzijl, daarna te Schiedam en te 's Gravenhage, geb. 13 Apr. 1805 te
Giesen-Nieuwkerk bij Gorinchem, waar zijn vader plattelandsheelmeester was, en
overl. 19 Oct. 1869 in den Haag. Reeds als student aan het amsterdamsche
seminarie onderscheidde hij zich door zijn smaak voor letterkundige studiën; in een
vriendenkring, waartoe o.a. Kindermann en Lublink Weddik behoorden, werden
zoowel de voorn. voortbrengselen der duitsche, fransche en engelsche als die der
nederl. letterkunde trouw gelezen. In den Haag, waar hij van 1839 tot 69 predikant
was, vonden zoo wel zijne voordrachten in ‘Oefening kweekt kennis’ als zijn
toespraken tot de gemeente grooten bijval. In 1844 richtte hij in deze stad met
L u b l i n k W e d d i k het thans nog bestaande tijdschrift De Tijdspiegel op, dat hij
tot 1857 met dezen en hun beider vriend K i n d e r m a n n redigeerde. In 1846 werd
Meppen tot curator van het Evang. Luth. Seminarie in Amsterdam benoemd; in 1853
werd hij lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden, voor welker Levensber. hij
10 jaar later het levensbericht van Lublink Weddik schreef, en bij de viering van den
350sten gedenkdag der kerkhervorming gaf hij 31 Oct. 1867, als secretaris der
Synode zijner kerk, in 't licht: Bladen en vruchten uit Luthers leven. IJverend voor
de verbetering van het kerkgezang in de gemeente, had hij een paar jaar vroeger
uitgegeven: Feest- en kerkliederen en een Beknopte geschiedenis van het Christ.
gezangboek bij de Evang. Luth. gemeente in gebruik (beide in 1865).
Zijn portret is op steen geteekend door J.H. Huyser.
Zie: Levensber. Letterk. 1871, 3.
Zuidema

[Mera, Adrianus de]
MERA (Adrianus d e ), ook genaamd: v a n d e r M e r e , dominicaan. Deze
kloosterling was omstreeks het midden der 15de eeuw te Nijmegen geboren en
aldaar in de orde getreden. Catharina van Bourbon, hertogin van Gelder, koos hem
tot biechtvader en raadsman. 30 Oct. 1470 liet hij zich inschrijven in de matrikel der
universiteit van Rostock, en voltooide zijne studiën door het doctoraat. In 1477,
1487, 1496 werd hij tot vicarisgeneraal der hollandsche congregatie gekozen, in
welk ambt hij zich onderscheidde door zijn ijver voor het herstel der oorspronkelijke
kloostertucht. Verscheidene jaren was hij prior in zijne geboortestad, en overleed
aldaar in 1505.
Zie: G.A. M e i j e r , Dominicaner Klooster en Statie te Nijmegen (Nijmegen 1892)
58.
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[Mercator, Michael]
MERCATOR (Michael), leefde van 1491 tot 1544, was afkomstig uit Venlo, kwam
in 1527 in Engeland en werd aldaar muziekinstrumentmaker van koning Hendrik
VIII, die hem tot ‘knight’ verhief. Naar het schijnt was hij in het bijzonder
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orgelmaker. In het Britsch Museum te Londen berusten de portretmedailles van
hem en zijn vrouw E l i s a b e t h uit 1539; het zijne is afgebeeld H i p k e n s , Musical
instruments historic, rare and unique (1888) VII.
Zie verder aldaar 36; Revue numismatique Belge 1849, 4.
Enschedé

[Merchijs, Jacques]
MERCHIJS (Jacques), of M e r c i j s , geb. te Antwerpen, begr. tusschen 1-8 Oct.
1633 te Rotterdam, behoorde tot de oprichters der Noordsche Compagnie. Reeds
omstreeks 1580 treffen wij de gebroeders H a n s en Jacques M. in de Maasstad
aan. Hans vertrok later naar Amsterdam en verkocht toen in 1588 zijn huis op den
Middeldam (Hoogstraat), genaamd ‘De Swaen’, waarin een kruidenierszaak gevestigd
was, aan zijn broeder, die er toen zijn intrek nam.
Met eenige andere kooplieden rustte deze in 1612 een schip uit naar Spitsbergen,
doch deze tocht leverde weinig op. Een tweede reis in 1613 bewees, dat men, om
met de Moscowische Compagnie te kunnen concurreeren, de handen moest
ineenslaan. Merchijs c.s. vereenigden zich daarom met een andere, amsterdamsche,
compagnie voor de walvischvangst en vroegen octrooi aan de Staten-Generaal om
met uitsluiting van anderen van Nova Zembla tot Straat Davis te mogen handelen
met inbegrip van Spitsbergen, Beereneiland, Groenland en andere eilanden. Tot
de eerste bewindhebbers behoorde Jacques Merchijs, die misschien ook nog andere
rotterdamsche participanten vertegenwoordigde.
Hij was 10 Juni 1580 te Rotterdam getrouwd met F y t g e P i e t e r s en in tweede
huwelijk trouwde hij 1 Nov. 1600 te Amsterdam met J a c o m y n t g e W e r k y n s
van Yperen, wed. van F r e e r i c k L e b u e r ; zij overleed in Juni 1646 te Rotterdam.
Zie: M u l l e r , Gesch. Noordsche Comp. (1874) 72, 74, 78, waar hij ten onrechte
amsterdamsch koopman wordt genoemd; Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXX (1909)
313, Rott. Jrb. X, 92 vlg.
Moquette

[Merkus, Mr. Pieter]
MERKUS (Mr. Pieter) geb. te Naarden 18 Maart 1787, overl. 2 Aug. 1844 op den
huize Simpang bij Soerabaja, zoon van I.G. M e r k u s , predikant bij de waalsche
Gemeente te Naarden en I. M o u c h o n , studeerde te Leiden, promoveerde 12 Juli
1808 in de rechten op een diss. de Legatis Poenae nomine relictis, werd 9 Febr.
1815 benoemd tot ambtenaar 1e kl. voor den dienst in Oost-Indië, vertrok 29 Oct.
d.a.v. daarheen, werd 7 Febr. 1816 benoemd tot hoofdcommies ter gener. secretarie
te Batavia en 21 Juli 1817 tot adjunct.-secretaris-gen., in welke functie hij medewerkte
tot regeling van het rechtswezen. 15 Jan. 1819 werd M. benoemd tot procureur-gen.
bij het Hoog-gerechtshof en van af 13 April d.a.v. was hij tevens advoc.-fiscaal bij
het Hoogmil. gerechtshof. 23 Aug. 1821 werd hij benoemd tot alg. secretaris, maar
reeds 9 Juli 1822 volgde zijne benoeming tot gouverneur der Molukken. In die
betrekking heeft M. met klem gewezen op den treurigen staat van zaken op die
eilanden, gevoIg van het stelsel van exploitatie, dat daar gehuldigd werd. Hij vond
een open oor bij den gouv.-gen. Mr. G.A.G.P. van der Capellen (I kol. 569), die eene
inspectie-reis naar die eilanden deed en als gevolg daarvan eenige voorloopige
maatregelen nam, terwijl hij de noodige voorstellen aan het opperbestuur deed,
waarmede dit zich echter in menig opzicht niet vereenigde. Intusschen deed M.
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gouv.-gen. gedaan en trachtte aan te
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toonen, dat alleen door vrijen uitvoer van specerijen de bevolking tot welstand zou
kunnen komen.
Met kracht trad M. op tegen de zeerooverij. Op zijn voorstel werd bezit genomen
van het westelijk gedeelte van Nieuw-Guinea.
2 Dec. 1828 werd M. benoemd tot president van het Hoog-gerechtshof te Batavia
en 6 Juni 1829 tot lid van den Raad van Ned.-Indië. Daar de plannen van den
gouv.-gen. van den Bosch (zie kol. 224), reeds voor diens aankomst in Indië in
groote trekken bekend waren en M. zich daarmede niet kon vereenigen, diende hij
een verzoek in om weder in zijne vorige functie van pres. van het Hoog-gerechtshof
te worden hersteld, aan welk verzoek echter op aandrang van van den Bosch niet
werd voldaan.
Van 11 Maart tot 30 Oct. 1830 was M. werkzaam als regeerings-commissaris tot
regeling der zaken in de Vorstenlanden na het einde van den javaschen opstand,
welke regeling tot gevolg had de overbrenging onder rechtstreeksch bestuur van
de gewesten Banjoemas, Bagelen, Madioen en Kediri. Eerst 4 Dec. 1830 nam hij
weder zitting als lid van den Raad; als zoodanig gaf hij omtrent verschillende
maatregelen, door den gouv.-gen. van den Bosch gewild, onverholen zijne afkeuring
te kennen. Ook meende hij, dat de financieele voordeelen daarvan slechts schijnbaar
waren. Het zijn plicht rekenende in eene zoo belangrijke aangelegenheid te doen
wat hij kon, stelde hij na het aftreden van van den Bosch als gouv.-gen. eene nota
op, bestemd om den koning te worden aangeboden, welke nota echter tegen zijne
bedoeling in het laatst van 1834 in het licht verscheen onder den titel: Kort overzicht
der financieele resultaten van het stelsel van cultures onder den
Gouverneur-Generaal van den Bosch. Daar het bleek, dat de schrijver van dit en
die van een ander, tegen het stelsel van van den Bosch gericht geschrift (Blik op
het bestuur van Nederlandsch- Indië onder den Gouverneur-Generaal I. van den
Bosch, voor zoover het door denzelven ingevoerde stelsel van kultures op Java
betreft) inzage moesten hebben gehad van geheime officieele stukken, liet de
gouv.-gen. ad. int. Baud (I kol. 245), naar aanleiding van bevelen uit het moederland,
van alle ambtenaren, die deze hadden kunnen raadplegen, eene verklaring vorderen.
M. meende niet verplicht te zijn een dergelijke verklaring te geven. Nadat hem een
verlof tot herstel van gezondheid naar Nederland voor twee jaar was verleend,
vernam hij, 10 Juni 1836 te Helvoetsluis aangekomen, dat, na de ontbinding van
den Raad van Ned.-Indië - als gevolg van de invoering van het nieuwe
regeeringsreglement bij besl. van 20 Febr. 1836 - hij niet herbenoemd was tot Iid
van dien Raad, maar dat hij bij besl. van 5 April 1836 ontheven was van den eed,
door hem als lid van den Raad gedaan, terwijl daarbij was bepaald, dat hem op zijn
verzoek pensioen zou worden verleend. Vernomen hebbende, dat de reden der
niet-herbenoeming gelegen was in de verschijning der bovengenoemde brochures,
verdedigde M. zijne handelwijze in eene aan den koning gerichte memorie, met het
gevolg, dat hij, nadat hij 22 Febr. 1837 op wachtgeld was gesteld, 6 Dec. 1838 in
zijn vorige betrekking en rang in den Raad van Ned.-Indië werd hersteld, met de
bedoeling om belast te worden met eene zending tot regeling der zaken op Sumatra's
Westkust. 10 Juni 1839 weder te Batavia aangekomen, werd M., na weder zitting
te hebben genomen in den Raad van Ned.-Indië, 25 Juni 1839 benoemd tot
regeerings-commissaris voor Sumatra, alwaar kort te voren de Padri-
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oorlog geëindigd was. Aldaar hield hij zich bezig met de organisatie van het bestuur,
met de bevrediging des lands en gaf hij voorschriften voor de cultures. Te midden
van zijne werkzaamheden. ontving hij bericht van het overlijden op 30 Mei 1840 van
den gouv.-gen. de Eerens (I kol. 793). Als oudste lid van den Raad van Ned.-Indië
zou op hem de taak vallen als waarn. gouv.-gen. op te treden, maar hij meende
zijne taak op Sumatra ten einde te moeten brengen. Bij zijne terugkomst te Batavia
maakte het lid van den Raad, van Hogendorp (zie kol. 584), in wiens handen de
gouv.-gen. de Eerens het bestuur, bij de afwezigheid van M., had overgegeven,
bezwaar hem de functie van wd. landvoogd af te staan; maar bij Kon. Besl. van 3
Oct. 1840 werd M. benoemd tot vice-president van den Raad van Ned.-Indië, met
bepaling dat hij voorloopig als wd. gouv.-gen. zou optreden, welke functie hij 6 Jan.
1841 aanvaardde. Eerst 11 Oct. 1842 volgde zijne definitieve benoeming tot
gouv.-gen.; 14 Febr. d.a.v. trad hij als zoodanig op. Voor den nieuwen gouv.-gen.
was eene suppletoire instructie vastgesteld, o.a. behelzende, dat hij door gepaste
middelen moest medewerken tot vermeerdering van het batig slot, houdende hij de
bevoegdheid om zijne bedenkingen in te brengen tegen de bestaande schikkingen.
Voorstellen, die vermeerdering van uitgaven ten gevolge zouden hebben, moesten,
indien niet onvermijdelijk noodzakelijk, afgewezen worden. Openbare gisping van
de handelingen van het Bestuur door ambtenaren zou niet mogen worden toegelaten.
Gedurende het bestuur van M., dat slechts ruim 3½ jaar duurde, daar hij 2 Aug.
1844 te Soerabaja overleed, zijn geene gewichtige gebeurtenissen in Indië
voorgevallen. Het cultuurstelsel werd gehandhaafd en bereikte zijn hoogsten bloei;
vooral de koffie leverde groote winsten op; toen de prijzen in 1843 daalden, werd
ook aan de bevolking minder uitbetaald. Gestreefd werd naar uitbreiding der
suikercultuur en tevens naar verbetering in de fabricatie.
Vooral door de overgroote uitgave van kopergeld, gepaard aan de staking door
de Javabank van de verzilvering harer bankbiljetten, was de toestand van het
muntstelsel in Indië hoogst ongunstig geworden. M. deed daaromtrent voorstellen
aan het opperbestuur, die neerkwamen op herstel van de zilvercirculatie, waarvoor
een som van minstens 20 millioen noodig zou zijn. Maar bij den treurigen toestand
van 's Lands financiën, waartoe nog bijdroeg de daling van de prijzen der producten,
was er geen sprake van tot die operatie over te gaan en bleef de indische regeering
met financieeIe moeielijkheden kampen.
Niettegenstaande behalve de cultures ook de aanleg der werken tot uitvoering
van het onder den gouv.-gen. van den Bosch (kol. 221) ontworpen defensieplan
zware eischen aan de arbeidskrachten der bevolking stelde, bleef het op Java onder
het bestuur van M. rustig. Evenzoo was het met de buitenbezittingen; alleen moest
op Sumatra's Westkust de civ. en mil. gouverneur Michiels (I kol. 1335) in Maart
1841 met de wapens een opstand in Batipoe dempen. Ingevolge last van het
opperbestuur werden de posten op Sumatra's Oostkust (met uitzondering van
Moeara Kompeh) en de laatst plaats gehad hebbende uitbreiding in de binnenlanden
ingetrokken, terwijl een politiek van onthouding van bemoeiing met de inwendige
aangelegenheden der inl. maatschappij werd voorgeschreven. Het was onder het
bestuur van M. dat de Engelschman James Brooke, die zich reeds in 1839 te
Serawak (noordkust van Borneo) had
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gevestigd, zich in Sept. 1841 tot Radja van Serawak deed uitroepen.
Merkus was 22 Sept. 1830 te Batavia gehuwd met W.N. C r a n s s e n (gescheid.
echtgen. van C.L. B l u m e , hoogleeraar, dir. van 's rijks herbarium te Leiden) geb.
op Amboina 5 Mei 1805, overl. te 's Gravenhage 19 April 1848, dochter van W.J.
C r a n s s e n , lid van den Raad van Ned.-Indië en van W. N e s s n a r c . Uit dit
huwelijk sproten 5 zoons en 4 dochters. Voorts had M. nog eene dochter, geb. 16
Sept. 1826, gelegitimeerd 13 Sept. 1830, buiten huwelijk verwekt bij A n t j e
Liedrecht.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverns.-Gen. en
Commiss.-Gen. van Ned. Indië ('s Gravenhage 1891) en de aldaar opgegeven
bronnen; verder: J.P. C o r n e t s d e G r o o t v a n K r a a y e n b u r g , Over het
beheer onzer Koloniën ('s Gravenhage 1862) 163 v.v.; J. d e B o s c h K e m p e r ,
Geschiedenis van Nederland na 1830, II (Amsterdam 1874) 274 v.v.J.J. M e i n s m a ,
Geschiedenis van de Ned. O.I. bezittingen II. 2de stuk ('s Grav. 1875) 34 v.v.; G.H.
v a n S o e s t , Geschiedenis van het Kultuurstelsel III (Rotterdam 1871) 93, 102;
E.B. K i e l s t r a , Sumatra's Westkust van 1836-1840 en van 1841-1849 in Bijdr.
Kon. Inst. voor taal-, l. en v.kunde van Ned.- Indië 5e serie, V (1890) 285 v.v.; VI
(1891) 385 v.v.; P. M i j e r , Jean Chrétien Baud geschetst (Utrecht 1878) 552 v.v.;
S. v a n D e v e n t e r , Bijdr. tot de kennis van het landelijk stelsel op Java
(Zaltbommel 1866) III, 13 v.v.
Portret: Zie v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , hiervoren vermeld 177 en Moniteur
des Indes Orientales II (1847-1848).
Rooseboom

[Merlen, Jhr. Bernard van]
MERLEN (Jhr. Bernard v a n ), geb. 25 April 1800 te Groningen, overl. 19 Dec. 1890,
te Haarlem. Eenige zoon van J e a n B a p t i s t e baron v.M., generaal-majoor,
gesneuveld bij Waterloo, en van R e i n a G e z i n a S t a r L i c h t e n v o o r t . Als
cadet op 1 Dec. 1814 in dienst getreden, woonde hij den slag van Waterloo bij, deel
o

uitmakende van het regiment lichte dragonders N . 5. In 1819 werd hij benoemd tot
tweeden luitenant bij de lansiers. Bij het uitbreken van den belgischen opstand trok
hij naar Brussel en kreeg daar het bevel over een eskadron Luikerwalen. Voor zijn
moedig gedrag tijdens de gevechten in België ontving hij de Mil. Willemsorde. Van
1836-1842 was hij als ritmeester belast met de instructie der cadetten aan de K.M.
Academie. Na achtereenvolgens benoemd te zijn tot majoor en tot luitenant-kolonel
werd hij 15 Jan. 1852 bevorderd tot kolonel, commandant van het 2e regiment
dragonders. In 1855 werd hij bevorderd tot generaal-majoor, commandant der 1e
brigade cavalerie en 6 Nov. 1857 gepensionneerd. v.M. muntte uit als
ruiter-aanvoerder en was als zoodanig zijn tijd verre vooruit. Ook gaf hij verscheidene
geschriften op cavaleristisch gebied in het licht, zooals: Handleiding tot de rijkunst
(1837); Rijkunstig handboek voor Burger-rijscholen (1846); Proeve eener wet op
de bevordering b/h. Nederl. leger (1848); Handleiding voor de evolutien en
maneuvres met de 3 wapens vereenigd (1858); Kavallerie-evolutien in en met de
eskadrons-kolonne (1863) Hij was gehuwd te Deil, 3 Aug. 1827, met G e r i g j e
A d r i a n a v a n E v e r d i n g e n , geb. te Deil 9 Febr. 1809.
Zie: Militaire Gids 1891, 60.
Eysten

[Merten, Joannes van]
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MERTEN (Joannes v a n ), alias M a r t i n i en M a r t o n i u s , Ord. S. Crucis, overl.
12 Febr. (volgens anderen 12 Aug.) 1415 te Asperen (Z.-H.) en aldaar in de
kruisheerenkerk voor het altaar
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van O.L. Vrouw begraven; hij trad te Asperen in de orde der Kruisheeren en was er
prior, toen hij 27 Febr. 1411 gekozen werd tot 18den magistergeneraal der Orde.
In die hoedanigheid zette hij met kracht de door zijn voorganger Libertus Janssen
(kol. 632) begonnen hervorming der Orde door en riep daartoe zelfs de hulp in van
den door hem waarschijnlijk als wettig erkenden tegenpaus Joannes XXIII, die hem
verlof gaf de hulp der wereldsche macht te vragen; hij ontving die ook in 1413 van
Frederik, keurbisschop van Keulen.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenbosch 1858) I: 1,
66, 97 vv.; II, 207 vv.
Brandsma

[Mertzenhusen, Wilhelmus]
MERTZENHUSEN (Wilhelmus), abt van Kloosterrade te Kerkrade (Rolduc) Limburg.
In de lijst der abten komt hij voor als de opvolger van Christianus de Stege, die in
1363 gekozen was. Het jaar van zijn overlijden is onbekend.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg door S.P. E r n s t (Luik, 1852) 90-91.
Goossens

[Merula, Paullus]
MERULA (Paullus), zoon van Willem (1), die volgt, geb. te Dordrecht 19 Aug. 1558,
overl. te Rostock 20 Juli 1607. Hij bezocht de groote school te Dordrecht onder het
rectoraat van Joost Schraets en de school te Delft onder IJsbrand Revius, werd 28
Aug. 1578 te Leiden als student ingeschreven en bezocht verschillende hoogescholen
in het buitenland, gedeeltelijk in zijn onderhoud voorziend als paedagoog en
corrector. Te Parijs nam hij zijn intrek bij Ludovicus Carrio, die zich eene slechte
reputatie heeft verworven als letterdief en die Merula verschillende manuscripten
ontroofde, in het bijzonder eene zorgvuldig voorbereide V e g e t i u s -uitgave. Te
Orleans, Bourges, waar hij Cujacius' colleges volgde en waar hij waarschijnlijk ook
promoveerde, Genève, Basel en Straatsburg beoefende Merula voornamelijk de
rechtswetenschap. In Frankrijk noemt hij zich, uit vrees voor overlast wegens zijne
geloofsovertuiging en wegens de bekendheid van zijn oudoom, den martelaar
Angelus, niet Merula maar G u l i e l m u s M i s m e t i u s of P a u l G u i l l a u m e .
In 1587 werd hij ingeschreven als advocaat voor het Hof van Holland en in de dan
volgende jaren bewerkte hij zijn veel gebruikt handboek voor het civiel recht: Manier
van procederen in de Provintiën van Holland, Zeeland ende West- Vriesland,
belangende civiele zaaken enz. (Leiden 1592, 's Grav. 1619, 1631, 1681, Delft 1705,
vermeerderde uitg. Leiden 1741 en 1784). Na het vertrek van Justus Lipsius uit
Leiden nam hij tijdelijk diens colleges waar en 8 Febr. 1592 werd hij benoemd tot
buitengewoon, 15 Nov. 1593 tot gewoon hoogleeraar in de geschiedenis. De
‘opvolger’ van Lipsius was hij niet, dat werd Scaliger (Res. Curatt. 8 Aug. 1592). Na
dien tijd legde hij zich voornamelijk op geschiedenis toe en verzamelde hij duizenden
stukken voor eene Historia Belgica, die den oorlog met Spanje zou behandelen. De
Staten-Generaal benoemden hem 21 Dec. 1598 tot hun historieschrijver; twee
deelen van Merula's geschiedwerk zijn door hem aangeboden, maar zijn op
onnaspeurlijke wijze uit het archief der Staten verdwenen. Evenmin uitgegeven zijn
de twee deelen van eene geldersche geschiedenis, die Merula als geschiedschrijver
van Gelderland, tot welk ambt hij 20 Mrt. 1597 benoemd werd, voor de pers gereed
had gemaakt. Het is echter gebleken, dat Joh. Is. P o n t a n u s voor zijne Historia
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Gelriae Merula's handschrift geheel tot grondslag heeft genomen, zonder dit mede
te deelen, terwijl hij bovendien
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het grootste nut heeft gehad van de talrijke stukken, voor het geheele werk door
Merula bijeengebracht. Diens beschrijving van Nijmegen wordt door Pontanus
woordelijk ingelascht in zijn eerste deel, met vermelding van den auteur (zie I kol.
1417).
Behalve classicus, jurist en historicus was Merula nog beoefenaar van andere
wetenschappen, zooals van de geographie, die in zijn tijd in eere kwam; zijn
Cosmographiae generalis libri tres, item Geographiae particularis libri quatuor etc.
(Amst. 1605, 1621 en 1636) is het eerste werk van beteekenis, dat in de noordelijke
Nederlanden op dit gebied verscheen. Eene bijdrage tot de germaansche philologie
was zijne uitgave: W i l l e r a m i Abbatis in Canticum Canticorum paraphrasis genuina,
prior rythmis Latinis, altera veteri lingua Francica; addita explicatio lingua Belgica
et notae quibus veterum vocum Francicarum ratio redditur (Lugd. Bat. 1595) (de
Maatschappij der Ned. Letterk. bezit een exemplaar met aanteekeningen van van
der Wilp), welk werk trouwens in hoofdzaak geschreven is door Merula's vriend
Pancratius Castricomius.
Ten onrechte is Merula beschuldigd van letterkundige vervalschingen in zijne
E n n i u s -uitgave (E n n i i Annalium, quae apud varios auctores supersunt fragmenta,
Lugd. Bat. 1595), waarin hij fragmenten zou gevoegd hebben, die door hem zelf
verzonnen waren. Evenmin gegrond bleek de twijfel aan Merula's betrouwbaarheid
ten opzichte van enkele afwijkende voorstellingen in zijne uitgave: Vita Erasmi, ex
ipsius manu fideliter repraesentata etc. (Lugd. Bat. 1607), alsmede in de bekende
Historia tragica, de beschrijving van het martelaarschap van Angelus Merula. (Onder
dezen titel wordt het werkje dikwijls aangehaald. De eigenlijke titel is Fidelis et
succincta commemoratio rerum adversus Angelum Merulam tragice gestarum ab
Inquisitoribus, auct. P. M e r u l a (L. Bat. 1604) In plaats van gewantrouwd te worden,
werd Merula door al zijne tijdgenooten geacht, zijne werkkracht wordt eenstemmig
geroemd, hetgeen in overeenstemming is met het groot aantal door hem uitgegeven
werken, terwijl bij zijn dood nog verschillende handschriften aangetroffen werden,
die ten deele later het licht zagen. Denkt men daarbij aan het vele, dat verloren is
geraakt, dan moet Merula wel aanhoudend gewerkt hebben, te meer daar hij in zijn
laatste jaren herhaaldelijk door ernstige ziekteaanvallen werd geteisterd. Sedert
1597 nam hij ook nog het ambt van bibliothecaris der universiteit waar; een Rariorum
Biblioth. Acad. Lugdun. Catalogus, in 1607 door hem vervaardigd, is uitgegeven in
den catal. der leidsche bibl.: Codices Bibliothecae publicae latini (1912) p.v. sqq. In
1603 was hij rector magnificus. Hij was in 1589 gehuwd met J u d i t h , dochter van
Bartholomaeus Buys Gryphius (I kol. 524), die hem verschillende kinderen schonk,
van welke de meesten jong gestorven zijn. Alleen zijn zoon Willem (2) maakte
eenigen naam.
Merula's portret is te vinden in de Alm. Acad., in M e u r s i u s ' Athenae Batavae
en vóór M e r u l a 's Tijdt- Thresoor, ofte kort ende bondich verhael van den standt
der Kercken ende de wereltlicke regierungen ..., voltrocken ende vervolght by synen
soon G u l i e l m u m M e r u l a m (Leiden 1614, 1627, 1639). Ook heeft J. Matham
het in 1602 gegraveerd. Uit den Tijdt-Thresoor is het overgenomen in mijn
proefschrift: Paullus Merula 1558-1607 (Zutphen 1901). Hierin worden Merula's
werken behandeld. Een inventaris van
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zijne gedrukte en ongedrukte geschriften is uitgegeven in Kron. v.h. Hist. Gen. VIII,
304-324. Zie verder nog: Bijdr. en Med. Gelre VII, XVIII en XII, 313-380; Nijhoff's
Bijdr. 3e R. X, 205 vlg.; 4e R. I, 101-137; Museum 1901, 54 vlg., Wapenheraut 1902,
286-288; P.C. M o l h u y s e n , Geschiedenis der Univ.-Bibliotheek te Leiden (1905)
15; H. B l i n k , Aardrijkskunde aan de Univ. te Leiden in Vragen v.d. Dag XVI (1901)
2 (niet geheel juist); F r u i n , Verspr. Geschriften reg.
Haak

[Merula, Willem (1)]
MERULA (Willem) (1), geb. te Brielle 9 Nov. 1529, overl. te Dordrecht 1599, zoon
van P a u l l u s M e r u l a , den broeder van den martelaar Angelus, en A g a t h a
M a r t i n i . Hij studeerde te Parijs en vergezelde na dien tijd zijn oom Angelus getrouw
gedurende diens ballingschap en gevangenschap tot aan zijn dood toe. Hij bekleedde
achtereenvolgens de betrekkingen van ontvanger te Putten, bevelhebber van het
kasteel te Heenvliet en secretaris der stad Dordrecht. Hij huwde in 1557 met
J a c o b a G i j s b e r t s d o c h t e r H e e r m a n s uit Dordrecht en had vier dochters
en een zoon Paullus, hiervoor.
Zie: S.P. H a a k , Paullus Merula 1558-1607 (Zutphen 1901) 16-18. De genealogie
der familie Merula komt voor in P. M e r u l a , Fidelis et succincta commemoratio
rerum adversus Angelum Merulam tragice gestarum ab Inquisitoribus (Lugd. Bat.
1604). Dit werkje, het martelaarschap van Angelus Merula behandelend, is
grootendeels naar mondelinge mededeelingen van Willem, den ooggetuige van het
drama, opgesteld door zijn zoon Paullus.
Haak

[Merula, Willem (2)]
MERULA (Willem) (2), geb. te 's Gravenhage ± 1591, zoon van Paullus (kol. 902).
Hij bewerkte op zijn 13de jaar eene vertaling van zijns vaders Historia Tragica
(Leiden 1605) in het nederlandsch. Hij voltooide ook diens Tijdt- Thresoor (zie boven)
en gaf het werk uit. Sommige biographieën noemen nog van hem: Vita Trajani
Imperatoris e Diogene Graeco traducta. Hij haalde zich als student (hij was 22 Apr.
1602 als litt. stud. ingeschreven) het ongenoegen der leidsche curatoren op den
hals, zoodat hij tijdelijk zijne studiën moest staken. In 1612 is hij als medisch student
ingeschreven.
Zie: S.P. H a a k . Paullus Merula 39, 40; S c h o t e l , Academie te Leiden (1875)
13, 14.
Haak

[Mesch, Adrianus Leonardus van der Boon]
MESCH (Adrianus Leonardus v a n d e r B o o n ), geb. te Delft 29 Sept. 1793, gest.
te Leiden 10 April 1852, zoon van H e n d r i k C a r e l v a n d e r B o o n M e s c h ,
apotheker te Delft en E l i s a b e t h J a c o b a v a n B r a a m . Vlijtig kweekeling der
latijnsche school in zijn vaderstad, kwam hij naar de leidsche hoogeschool, die toen
deel uitmaakte van de Université de l'Empire, en werd 27 Aug. 1811 ingeschreven
als theoloog. Tevens was hij goed classicus en behoorde tot de geliefde leerlingen
van Wyttenbach, dien hij nog zes jaren hooren mocht. De jonge Borger, in dat zelfde
jaar 1811 buitengewoon, in 1814 gewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid, was
zijn leermeester en werd zijn vriend; naast hem vond hij er als leermeesters J. van
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Voorst, J.H. van der Palm en later nog Joannes Clarisse, die in 1815 te Leiden
hoogleeraar werd. De eerste gouden medalje, door de faculteit volgens de bepalingen
der nieuwe wet op het H.O. toegekend, viel onzen v.d. Boon Mensch in 1817 ten
deel voor zijne beantwoording op de prijsvraag Interpretatio hymni Zachariae quem
Lucas servavit Evangel. I, 67-69. Te zelfder tijd werd zijn broeder H.C. v.d. Boon
Mesch door de faculteit van wis- en natuurkunde bekroond.
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Twee jaren later, 25 Jan. 1819, werd hij met den grootsten lof bevorderd tot doctor,
na verdediging van zijn Specimen hermeneuticum inaugurale in locum ad Hebr. IX,
14, in eene buitengewoon talrijke en aanzienlijke vergadering. Een berichtgever
roemt de dissertatie als een ‘heerlijk proefstuk van geleerde en oordeelkundige
bijbelverklaring’, terwijl de verdediging, in zuiver Latijn, tegen de bedenkingen van
hoogleeraren en studenten, den rector van der Palm deed zeggen, dat deze dag
een der luisterrijkste was van de hoogeschool. Van der Boon Mesch is toen predikant
geworden te Heino, vanwaar hij 1822 naar Vlaardingen vertrok, als kanselredenaar
reeds toen allerwege geroemd. Intusschen was aan het franeker athenaeum Jacobus
Amersfoordt, theol. prof. overleden (23 Oct. 1824) en werd bij Kon. Besl. van 3 Dec.
van dat jaar v.d. B.M. tot zijn opvolger benoemd. Hij bedankte, omdat hij liever
predikant dan professor was, maar nam wel in 1825 een beroep naar Leeuwarden
aan, en het was daar, dat hij schijnt gepolst te zijn voor een stoel te Groningen,
open gekomen door het overlijden van Herman Muntinghe (24 April 1824). Is dit
zoo, dan heeft hij wederom bedankt. Maar waarschijnlijk is Th.A. Clarisse, reeds
sinds 3 Dec. 1823 buitengew. hoogleeraar van stonde aan als M.'s opvolger bedoeld.
In elk geval bleef v.d. B.M. te Leeuwarden, maar in 1824 vroeg hij emeritaat, omdat
zijne gezondheid door al te strenge studie was geknakt. Hij is toen te Leiden gaan
wonen - waar hij sinds 1828 lid van de Mij. d. Ned. Letterk. was - heeft daar velen
met zijne groote kennis gediend, in hun studiën voortgeholpen, zijn huis voor
studenten opengezet, totdat hij, na langdurig lijden, in de armen zijner vrouw,
C o n s t a n t i a M e t e l e r k a m p , 10 April 1852 ontsliep. Hij heeft nooit iets van
zijn arbeid aan de pers willen overgeven.
Zie: C h r . K r a b b e in Levensber. Letterk. 1852, 94-98; Algem. Kunst- en
Letterbode 1819, I, 81 vlg.; 1828, II, 21; Nieuw kerkelijk Handboek 1907, 1911, 1912
(naamlijsten van pred. in Z.-Holl. Friesl. en Overijsel); W.B.S. B o e l e s , Frieslands
hoogeschool II, 773; d e z . achter J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Hoogeschool
te Gron. Bijl. 135.
Knappert

[Mesch, Anthony Hendrik van der Boon]
MESCH (Anthony Hendrik v a n d e r B o o n ), geb. 15 April 1804 te Delft, overl.
12 Aug. 1874 te Leiden, broeder van den voorg.
Na te Delft de latijnsche school te hebben bezocht en reeds de chemie te hebben
beoefend onder leiding van v a n E y k e n , apotheker van het Gasthuis aldaar,
studeerde hij van Sept. 1821 af te Leiden. In 1822, 1823 en 1825 werden zijn
antwoorden op prijsvragen met de gouden medaille bekroond, n.l. de Fermentatione
vinosa (Gent), de Censu et censoribus (Gent) en de Humo (Leiden). In 1826
promoveerde hij tot doctor in de wis- en natuurkundige wetenschappen op een
dissertatie de Montibus igne ardentibus Insulae Javae eorundemque lapidibus (later
vertaald in het Duitsch). 28 Juli van dat jaar reeds werd hij benoemd tot lector bij
de faculteit der wis- en natuurk. wetensch., om onderwijs te geven in de scheikunde
in het Industrie Collegie (niet Indisch Collegie, zooals zijn levensbeschrijver A. Vrolik
mededeelt) en in de Industrieschool, welke betrekking hij 16 December aanvaardde
met een rede de Chemiae materie, ratione et usu. 6 Jan. 1829 volgde zijn benoeming
tot buitengewoon hoogleeraar (9 Mei sprak hij zijn intreerede de Chymiae artibus
conjunctae fine et officio uit), terwijl hij in 1836 bevorderd werd tot gewoon
hoogleeraar. Hij doceerde oorspronkelijk technische chemie en medische en
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pharmaceutische chemie, later gaf hij in hoofdzaak colleges over anorganische en
organische chemie; verder physiologische chemie en na Wttewaal's overlijden (1840)
ook landhuishoudkunde. Van 1844 af nam hij de chemie geheel van Reinwardt over.
In 1843 lid geworden van het Kon. Ned. Inst. v. Wetensch., verrichtte hij als lid
van verschillende commissies onderzoekingen o.a. over de ondeugdzaamheid en
spoedige vergankelijkheid van papier en over de oorzaken der zelfontbranding van
stoffen in schepen. Van de Nederl. Maatsch. ter bevordering v. nijverh. was hij 9
malen directeur en 3 malen voorzitter. In 1833 stichtte hij in vereeniging met G.
Wttewaal, F. van Catz Smallenburg en G.J. Verdam het Tijdschrift van genoemde
maatschappij. Tot 1874 was hij redacteur ervan. Ook bekleedde hij 4 malen de
functie van lid van het hoofdbestuur der Holl. Maatsch. v. landbouw. In 1859 kwam
het volgens zijn plannen gebouwde nieuwe chemisch universiteitslaboratorium te
Leiden tot stand, dat 20 Oct. werd ingewijd.
Zijn portret is o.a. door D.J. Sluyter gegraveerd en door J.P. Berghaus op steen
geteekend.
Zie: F.W. v a n E e d e n in Tijdschr. v. Nijverh. 1874, 370; A. V r o l i k in Levensber.
Letterk. 1876, 3 (alwaar ook een lijst zijner geschriften is opgenomen) en W.P.
J o r i s s e n , Het Chem. Lab. der Univ. te Leiden (1909) waarin men o.a. zijn portret
aantreft.
Jorissen

[Mesch, George Johannes van der Boon]
MESCH (George Johannes v a n d e r B o o n ), geb. 18 Dec. 1786 te Delft, overl.
5 April 1822 te Leiden, neef van den voorgaande. Hij was een zoon van A d r i a n u s
S a n d e r u s v a n d e r B.M., geneesheer en lector in de geneeskunde te Delft,
en H e l e n a v a n B r a a m . Na te Leiden gestudeerd te hebben en aldaar bevorderd
te zijn tot doctor in de geneeskunde op een dissertatie de Respiratione, vestigde
hij zich als geneesheer te Delft. In 1819 werd hij benoemd tot buitengewoon
hoogleeraar in de landhuishoudkunde aan de leidsche universiteit, welk ambt hij 2
Oct. aanvaardde met een rede de Recta academica oeconomiae ruralis institutione
etc. (zie Annales 1819-20). In 1821 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar.
Tevens werden hem toen de chemie-colleges opgedragen, die sedert het overlijden
van S.J. Brugmans door den hoogleeraar in de geneeskunde J.C. Krauss werden
waargenomen. Het volgende jaar (2 April 1822) verzocht hij echter aan Curatoren,
in verband met zijn zwakke gezondheid, deze colleges te willen opdragen aan zijn
neef H.C. van der Boon Mesch. Reeds drie dagen later overleed hij.
Zie: J o r i s s e n , Het Chem. Lab. der Univ. te Leiden (1909).
Jorissen

[Mesch, Hendrik Carel van der Boon]
MESCH (Hendrik Carel v a n d e r B o o n ), broeder van Adrianus Leonardus en
Anthony Hendrik v.d. B.M., bovengenoemd, geb. 6 April 1795 te Delft, overl. aldaar
19 Juni 1831. Hij werd in Sept. 1813 als student in de medicijnen te Leiden
ingeschreven; vooral trokken hem echter de natuurlijke historie, botanie en chemie
aan. Zijn antwoorden (in het latijn) op vier prijsvragen werden bekroond, n.l. te Leiden
1e over de wijze, waarop de natuur de verhouding tusschen de hoofdbestanddeelen
der atmosfeer bewaart (1817), 2e over den invloed van het licht bij het voortbrengen
van eenige hoofdbestanddeelen der planten (1818), 3e over den regelmaat tusschen
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den bouw en de inwendige gedaante der planten (1818) en te Utrecht over het
chloor (1819). Ook beoefende hij de latijnsche dichtkunst.
In 1820 werd hij bevorderd tot doctor in de
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natuurkundige wetenschappen op een Disputatio geologica de granite en in 1821
tot doctor in de medicijnen op een dissertatie de Nervo sympathico magno. Van
September 1822 tot Mei 1823 gaf hij aan de leidsche hoogeschool de
chemie-colleges, in afwachting van het optreden van C.G.C. Reinwardt, die 3 Mei
1823 zijn ambt aanvaardde. Op aanbeveling van dezen en van van Swinden werd
hij 5 Febr. 1823, met ingang van 1 April, benoemd tot professor in de natuurlijke
historie en in de theoretische, pharmaceutische en technische chemie aan het
athenaeum te Amsterdam op een traktement van ƒ 1600. Zijn intreerede de Naturae
contemplatore tum sui, tum alieni commodi adjutore hield hij 20 Oct. Burgemeesteren
van Amsterdam stelden het chemisch laboratorium van van Rhijn in de Saaihal
(Staalstraat) tot zijn beschikking, benevens een toelage voor den aankoop van
benoodigdheden en de bezoldiging van een amanuensis. In 1827 werd hem, daar
hij niet tevreden was met zijn laboratorium, een ander huis aangewezen ter inrichting
als laboratorium. De plannen schijnen echter niet tot uitvoering te zijn gekomen. In
1831 overleed hij aan longtuberculose. Van zijn publicaties zijn het meest bekend
zijn lofreden op S.J. Brugmans en Humphry Davy. Ook bezorgde hij den tweeden
druk van de nederlandsche bewerking van J.B. T r o m m s d o r f f 's Leerboek der
artsenymengkundige proefondervindelijke scheikunde (1827-1831).
Zie: G. A[l l e b é ] Herinneringen aan mijnen leermeester H.C. van der Boon
Mensch in v. K a m p e n e n d e V r i e s , Hollandsch Magazijn (1832) 189; M.
S i e g e n b e e k in Konst- en letterbode 1832, I, 274; W.P. J o r i s s e n in Chem.
Weekblad VIII (1911) 511-513 en W.P. J o r i s s e n u.L.T h . R e i c h e r , J.H. van
't Hoffs Amsterdamer Periode (Helder, 1912) 18, 19. Een reproductie van zijn portret
naar een aquarel van L. Springer Jr. (schilderij van L. Moritz) treft men aan in
laatstgenoemd boek.
Jorissen

[Messchert, Willem]
MESSCHERT (Willem), geb. te Rotterdam, uit een deftige bierbrouwersfamilie, 3
Maart 1790, overl. aldaar 14 Feb. 1844, was van beroep bierbrouwer in zijne
geboorteplaats; later wijdde hij zich aan den boekhandel. De beoefening der
nederlandsche letteren was echter altijd zijn lust en zijn leven. Veel heeft hij niet
geschreven; maar wat van hem bestaat, doet zijn naam eer aan. Terecht beroemd
is zijn uitvoerig gedicht De Gouden Bruiloft (Leiden 1825, uitg. met voorber. van
Tollens en vignetten van C. Rochussen, Haarlem 1848. Hetz. 4e druk, gelijk de 3e
zonder de vignetten, 1876. Nieuwste uitg. in het ‘Klass. Letterk. Pantheon’). Wegens
zijn bevalligheid en lieflijken eenvoud heeft men het wel eens met de Luise van
V o s s en de Hermann und Dorothea van G o e t h e gelijkgesteld. Zijn dichtstuk De
Veldslag van Waterloo (Leiden 1819) werd met goud bekroond door de Holl. Maatsch.
v. Fraaie K. en W. Voorts verschenen van hem de gedichten: Bij de geboorte van
den jongen Prins (Rott. 1817); De Watersnood (Amst. 1820); Bij de viering van het
25-jarig bestaan der inrigting tot Spijsuitdeeling te Rott. 21 Feb. 1826. Zijne Nagelaten
Gedichten werden in 1849 te Haarlem door T o l l e n s uitgegeven. Als verdienstelijk
prozaschrijver deed hij zich kennen door zijne prijsverhandeling De drie Gebroeders
Belesteyn of de zucht tot standverwisseling, in 1822 door de Maatsch. t.N. van 't
Alg. met goud bekroond, en uitgegeven. Een grooten dienst bewees hij aan onze
letterkunde door het bijeenbrengen en uitgeven der Brieven van Mr. W i l l e m
Bilder-
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d i j k (5 dln. 1836-37), wiens geloofsovertuiging hij ten volle was toegedaan. Dat
hij de gave der improvisatie bezeten zou hebben, gelijk men wel eens beweerd
heeft, is niet te rijmen met de mededeeling van Tollens, dat Messchert door de
improvisatiën van zijn vriend Willem de Clercq met verbazing, niet met bewondering
vervuld werd.
Zie de karakterschets door T o l l e n s in de Tijd VII (1848) 196; Handel. Letterk.
o

1844, 22; Pamflet Knuttel n . 25994.
Margadant

[Messen, Johan van]
MESSEN (Johan v a n ), geb. in den Haag; hij was eerste klerk van de
raadpensionarissen Cats en Pauw en bleef dit onder de Witt. In 1655 werd hij er,
naar het schijnt door eene onvoorzichtigheid van Willem Frederik (C h r . H u y g e n s ,
Oeuvres I, 348), op betrapt, dat hij sedert 1653 verscheidene geheime stukken,
waarvan hij door zijn ambt kennis kreeg, mededeelde aan den dichtbij hem wonenden
van Ruyven (zie I kol. 1450). Voor het Hof van Holland verklaarde hij uit gekrenkte
eigenliefde te hebben gehandeld. Hij werd eerloos verklaard en voor eeuwig uit
Holland, Zeeland, Friesland en Utrecht verbannen. Van zijne verdere lotgevallen is
weinig bekend. Waarschijnlijk is hij naar Engeland uitgeweken: in 1665 althans
maakte hij voor Arlington eenige opmerkingen (bewaard in Holland Corresp., 1665
December and Undated, Record Office, Londen) naar aanleiding van hollandsche
gevangenen te Colchester; hij schijnt dezen te hebben willen overhalen om in
Engelschen dienst te treden. Hij was gehuwd met M a r i a W e s t e r b a e n .
Zie: N e d e r m e y e r r i d d e r v a n R o s e n t h a l , Het strafgeding tegen Johan
van Messen enz., in Nijhoff's Bijdr. X (1856) 195 vlg. en 286 vlg.; Brieven van en
aan J. d e W i t t , III, 121, 124 en 135; v a n S y p e s t e y n , Geschiedkundige
Bijdragen II, 101 vlg.
Japikse

[Metsch, jonker Bernard]
METSCH (jonker Bernard), M e t z , M e t s , M e t z s c h , M e t s k , werd met de ridders
W. von Schaumburg en W. von Harrys en met jonker Neithard Fox (I kol. 891) in
1498 door Albrecht van Saksen, in gezelschap van de afgevaardigden voor
Westergoo, naar Friesland gezonden om het land voor hem in bezit te nemen en
genoemd kwartier te beschermen tegen de vreemde knechten. Aan de daarop
volgende gevechten heeft ook jonker Bernard deelgenomen, vooral aan die, welke
geleverd zijn tegen de bewoners der Zevenwouden om dezen tot onderwerping te
brengen. Zoo maakte hij den tocht daarheen mede, die reeds te Akkrum gestaakt
werd (1 Juni 1498), daar de woudlieden den toevoer van geschut en levensmiddelen
wisten te onderscheppen en verder het land bij Aelsum onder water zetten.
Ongeveer met Pinksteren had een nieuwe tocht plaats, waaraan ook Metsch
deelnam. Deze tocht, van Stavoren uit ondernomen, leidde tot meer succes, daar
eene groote overwinning behaald werd op de ongeoefende woudlieden die,
vertrouwende op hunne overmacht, zelfs de komst hunner leeuwarder bondgenooten
niet hadden afgewacht. Gaasterland werd daarop gebrandschat.
Voor jonker Metsch duurde de rust niet lang. 29 Juli reeds ging hij met jonker
Slens (Slenitz) en jonker Hans Grumbach (I kol. 983) en hun krijgsvolk uit Sneek
naar Aelsum om vandaar de wouden in te trekken. Doch wederom werden de sluizen
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opengezet en moesten zij onverrichter zake naar Sneek terugkeeren. Daarna
vernemen we langen tijd niets meer van Metsch. Doch zeker is het, dat hij ook den
zoons van hertog Albrecht diensten bewezen heeft. Zoo was hij de vertegenwoordiger
van hunne partij op de dagvaart, die
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te Xanten bepaald werd in plaats van te Deventer, voor welke stad de bisschop van
Utrecht reeds vrijgeleide had aangevraagd ten bate van de Groningers (1505).
Metsch was in dien tijd ambtman te Harlingen. In 1512 treffen we hem aan als een
der regenten en raden van het Hof van Friesland; trouwens ook nog in 1514, dus
onder het bestuur van graaf Everwijn van Bentheim. Vermoedelijk is hij kort daarop,
met den ondergang van het saksische bestuur, eveneens uit Friesland verdwenen.
Terzelfder tijd of iets vroeger komt de Bernard ongetwijfeld nabestaande H a n s
M e t s c h voor, en wel als ondermaarschalk van hertog Ernst van Saksen (1464-65).
Zie: Naamrol der Edele Mogende Heeren Raden 's Hoffs van Friesland (Leeuw.
1742) 4; F.A.v. L a n g e n n , Herzog Albrecht der Beherzte (Leipz. 1838) 558; J.L.
B e r n s , Verslag aangaande een onderzoek naar archivalia uit het tijdperk der
Saksische hertogen 315; O. S p e r l i n g , Herzog Albrecht der Beherzte v. Sachsen
(Leipz. 1892) 9, 12.
Kooperberg

[Meulman, Isaac]
MEULMAN (Isaac), een amsterdamsch makelaar in suiker, die zich verdienstelijk
heeft gemaakt door zijn liefdevolle kennis van boeken, doch bovenal door de
mildheid, waarmee hij zijn aanzienlijke bibliotheek ter beschikking van anderen
stelde. Hij werd in 1807 te Amsterdam geb., waar zijn vader suikerraffinadeur was,
en overl. ald. 9 Juli 1868. Een geletterde opvoeding had hij geenszins genoten; hij
was uitsluitend voor den handel opgeleid, en toen zijn vader stierf, moest de 15-jarige
knaap (hij was de oudste uit een talrijk gezin) zooveel mogelijk zich zelf een weg
door 't leven banen. Gelukkig bezat hij hiertoe den noodigen aanleg, bovenal een
vasten wil en groote scherpzinnigheid. Op zijn 40ste jaar was hij een vermogend
man geworden, doch terzelfder tijd werd hij door een ernstige en langdurige ziekte
aangetast, waarin boeken weldra zijn grootste vrienden werden. De liefde voor
letteren, tot nog toe sluimerend gebleven en door drukke handelszaken steeds op
den achtergrond gehouden, ontwaakte op eens met volle kracht en werd door het
aankoopen en lezen van boeken al meer bevredigd. Weldra bezat Meulman een
rijke bibliotheek, die niet alleen de beste werken op 't gebied van nederl. geschiedenis
en letterkunde bevatte, maar ook op veel schoons uit het buitenland kon bogen.
Vooral zijn verzameling over de geschiedenis der kerkhervorming was buitengewoon
rijk en zijne collectie pamfletten of vlugschriften uit dien tijd was van dien aard, dat
zij de bewondering van deskundigen gaande maakte. Geen moeite of kosten waren
daarvoor gespaard en de samenstelling ervan getuigde van veel kennis en
scherpzinnigheid. De pamflettenverzameling van Meulman was alom bekend; zij
is, voor zoover zij pamfletten bevatte, die niet in T i e l e 's Bibliotheek van nederl.
Pamfletten aanwezig zijn, beschreven door J.K. v a n d e r W u l p , Catalogus van
de Tractaten, Pamfletten, enz. over de geschiedenis van Nederland, aanwezig in
de bibliotheek van Isaac Meulman 1500-1713 (Amst. 1866-1868, 3 dln., niet in den
handel) Met de grootste vrijgevigheid stelde hij zijn geheele bibliotheek voor alle
boekenvrienden open. Na zijn dood is de boekerij verkocht; de beide groote
verzamelingen (die der pamfletten en die over Luther) zijn echter voor al te groote
verspreiding bewaard gebleven: de eerste werd aangekocht door de univ. bibliotheek
te Gent, de andere door de luthersche Gemeente te Amsterdam,
Zie: Levensber. Letterk. 1871, 255.
Zuidema
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[Meusens, Dominicus]
MEUSENS (Dominicus); dominicaan, te Maastricht geb., en aldaar overl. 29 Oct.
1761; zijne ouders waren J o h a n n e s L a m b e r t u s M e u s e n s en M a r i a
C a t h a r i n a S i m o n i s . In zijn geboortestad omhelsde hij het kloosterleven, en
legde 17 Juni 1727 zijne religieuse geloften af. Hij voltooide zijne studiën aan de
universiteit van Leuven, en gaf vervolgens gedurende zeven jaren onderricht in de
wijsbegeerte en de godgeleerdheid in 't klooster der reguliere kanunniken van
Groenendael. In 1751 verwierf hij te Leuven het licentiaat, terwijl de Orde hem in
1755 den graad van magister toekende. Te Antwerpen bestuurde hij als regent de
studiën, was daar tweemaal prior en werd 5 Mei 1759 tot provinciaal der
nederlandsche provincie gekozen. Deze waardigheid bekleedde hij slechts twee
jaren. Zijne theologische voorlezingen, in drie folianten vervat, werden in de
kloosterbibliotheek te Maastricht bewaard.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject. bew. d. G.A. M e i j e r in Publ.
Limbourg XLVI (1910) 89.
G.A. Meijer

[Meusevoet, Vincentius Reineri]
MEUSEVOET (Vincentius Reineri), of M u e s e v o e t , heeft als predikant eerst te
Zevenhoven gestaan (1590-1598), daarna (1598 tot aan zijn dood in 1624) te
Schagen bij Alkmaar. In de kerkelijke twisten van het eerste kwart der 17e eeuw
deed hij zich kennen als beslist contraremonstrant. Uit zijn hieronder blijkende
sympathie voor Perkins valt wellicht op te maken dat hij zich aangetrokken gevoelde
tot de, aan het puritanisme verwante, voetiaansche hervormingspartij. De D a n i e l
V i n c e n t i u s M e u s e v o e t , Schagensis, die 11 Mei 1613 aan de leidsche
academie werd ingeschreven als philosophiae studiosus is zeker wel zijn zoon
geweest. Naar de opgave van het album - dat echter weinig betrouwbaar is in dit
opzicht - was deze toen 21 jaar oud.
Geschreven heeft Meusevoet niet. Maar des te meer is hij als vertaler opgetreden,
vooral uit het Engelsch. Ik vond de volgende titels: Een excellent Tractaet van de
conscientie ... overgheset door V. M e u s e v o e t (Haarl. 1598), een vertaling van
een boekje van P e r k i n s ; Verclaringe van de rechte maniere om te kennen
Christum den ghecruysten. Beschreven door Mr. W i l h e l m u m P e r k i n s u m ,
ende ... overgezet door V i n c e n t i u s M e u s e v o e t (Amst. 1599); Vertroostinghe
voor beroerde conscientien van boetveerdighe sondaren. In maniere van
tsamensprekinghe gestelt door W i l h e l m u m P e r k i n s u m ... overgheset door
V i n c e n t i u s M e u s e v o e t (Amst. 1599); Twee Tractaten ... beschreven door
W i l h e l m u m P e r k i n s u m ende...overgesetdoor V i n c e n t i u s M e u s e v o e t
(Amst. 1599); Predicatiën over de drie eerste Capittelen des hoogen liedts Salomonis,
gedaen door T h e o d o r u m B e z a m ... overgheset door V i n c e n t i u s
M e u s e v o e t (Amst. 1600); Een coninglijck gheschenck ofte onderwijsing (en)
sijner maj. van Engelant, Schotlant, Vrancrijck ende I Jrlant, aen zijnen ... zone
Henricum ... door V i n c e n t i u s M e u s e v o e t . De tweede editie gecorrigeert
(Amst. 1603); Eene corte belijdenisse des gheloofs, onderschreven bij de
conincklijcke majesteyt ende zijn huysghesin ... Wt de eng.... sprake ... door
V i n c e n t i u s M e u s e v o e t (Amst. 1603); Eene overdenckinghe op het 25-29e
vers des vijfthienden cap. des eersten boecx der Chroniken ..., beschreven door...
J a c o b u m ... In de nederl. tale ... door V i n c e n t i u s M e u s e v o e t (Amst. 1603);
Daemonologia, dat is eene onderrichtinghe teghen de tooverie in forme van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

911

tsamenspreeckinghe ... in drie boecken. Beschreven door ... J a c o b u m . Wt de
eng... sprake .. door V i n c e n t i u s M e u s e v o e t (Amst. 1603), een werkje dat
een weerlegging bevat van het in 1584 in Engeland verschenen en in 1609 - onder
den titel van Ontdecking van Toverij - in 't hollandsch vertaalde geschrift van
R e g i n a l d S c o t of S c o t t : The Discoverie of Witchcraft, dat het geloof aan
heksen en tooverij bestreed; Een sermoon, ghepredickt tot Westminster voor des
konings ende de koning. majest ... door den ... bisschop van Winchester. Ende ...
o
overgheset door V i n c e n t i u s M e u s e v o e t (Amst. 1604) (Pamflet Knuttel n .
o
1224, Tiele n . 523); Een waerachtich ende volcomen verhael, van de gheheele
Procedueren, ghehouden teghen de laetste barbarische verraders, ... wt de
Engelsche in Nederd. tale ... overgheset door V i n c e n t i u s M e u s e v o e t (Alkmaar
o
1607) (Pamflet Meulman n . 8851); De sophisterie des Sathans, beantwoort door
... Jesum Christum, ende in verscheyden predicatien verder ontdeckt ende verclaert
door G. P e r k i n s u m . Ende... overgheset door V i n c e n t i u s M e u s e v o e t
(Amst. 1610); Een geval der conscientie, verclarende... hoe yemandt weeten sal of
hij een kind Gods is ... Beschreven door W. P e r k i n s u s . Hier noch ... bijghevoecht
een verhandelingh d. H. Z a n c h i i ... Alles ... vertaalt door V i n c e n t i u s
o
M e u s e v o e t (Amst. 1613) (Pamflet Tiele n . 1097); Opera theologica, dat is de
theologische wercken M. W i l h e l m i P e r k i n s i ... vertaelt door V i n c e n t i u s
M e u s e v o e t (Amst. 1615), waarin wel niet alle tractaten door Meusevoet zijn
overgezet, maar dan toch wel verreweg het meerendeel, cf. H.C. R o g g e , Pamflet
catalogus der ... boekerij der remonstrantsche kerk te Amsterdam (Amst. 1863 v.v.)
St. II, afd. I, 103, 104; St. II afd. II, 144; Een klare ende duydelijcke uytlegginghe
over de tien geboden des Heeren. Midtsgaders een corte catechismus, sommierlijck
vervatende alle de principale gronden der christelijcke religie. Wtghegeven in de
enghelsche tale door ... M r . J o h a n D o d , e n R o b e r t C l e a v e r ... overgheset
door V i n c e n t i u s M e u s e v o e t (Leyden 1617); Salve voor een sieck mensche,
ofte een tractaet, vervattende de natuere, onderscheydent-heden, ende soorten
des doods. Door P e r k i n s u s , overgeset door V i n c e n t i u s M e u s e v o e t (Amst.
1620). Bestreden werd Meusevoet in: Den katholiicke heyligendienst J. d e
G o u d a ... teghens H. Boxhornium, J. Bogaert, W. Perkinsum, V. Meusevoet sijnen
vertaelder, ketters, leughenaers, in Brabant, Enghelant, Hollant (Antw. 1612).
Een N. M e u s e n v o e t is de vertaler geweest van: Een onderwijsinghe die
Mattheus Rogers Martelaer aen sijne kinderen gheschreven heeft weynighe daghen
voor dat hy verbrant is geworden, een berijmd verhaal, dat in 1633 werd opgenomen
in de dat jaar verschijnende uitgave van De Historien der Vromer Martelaren Door
I.S. (Dordrecht 1633).
Zie, behalve het genoemde: Verslag en mededeelingen der koninklijke Vlaamsche
Academie voor Taal en Letterkunde 1909 (Gent 1909) 449 v.v.; W.P.C. K n u t t e l ,
Balthasar Bekker ('s Grav. 1906) 190, 191; v a n d e r H a e g h e n e.a.,
Bibliographies des Martyrologes Protestants Neerlandais II ('s Grav. 1890) 338;
v a n A l p h e n , Nieuw Kerkelijk Handboek 1907 Bijlage Q. 167; 1908 Bijlage P.,
141; H.C. R o g g e , Johannes Wtenbogaert en zijn tijd II (Amst. 1875) 74, 322.
van Schelven

[Meyer, Abraham]
MEYER (Abraham), geb. 6 Sept. 1821 te Rotterdam, overl. te Ermelo-Veldwijk 30
Dec. 1896, nam een zeer werkzaam aandeel in den strijd
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tegen het neutrale staatsonderwijs, in het midden der vorige eeuw. Hij was
mede-oprichter der Vereeniging van Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen
in Nederland, die 14 October 1854 te Utrecht tot stand kwam en van welke hij van
dien dag af negen-en-dertig jaren voorzitter was.
Zie: K u i p e r , Gesch. van het Chr. Lager Onderwijs in Nederland 105, 249,
298-302; Van Strijd en Zegen, Gedenkboek van het Christelijk Onderwijs 545;
Gedenkboek van het Volkspetitionn. 1875, 40; Bij het graf van Mr. G. Groen van
Prinsterer 21.
de Savornin Lohman

[Meyer, Dirk Christiaan Jr.]
MEYER (Dirk Christiaan) Jr., geb. 17 Aug. 1839 te Amsterdam, overl. 21 Aug. 1908
aldaar, was sedert 1861 wijnkooper te Amsterdam, maar verzamelde sedert zijn
jeugd prenten enz. over zijn vaderstad. Daardoor kwam hij tot het onderzoek van
de geschiedenis der stad, waaraan hij sedert al zijn vrijen tijd wijdde. Het historisch
karakter der stad heeft hij zijn leven lang tegen modern wandalisme verdedigd; ook
was hij een der organisatoren van de Historische Tentoonstelling in 1875, jaren lang
een zeer werkzaam lid en penningmeester van het Kon. Oudh. Genootschap en
oprichter en eerste president der vereeniging Amstelodamum. De geschiedenis van
Amsterdam heeft hij behandeld in een reeks monographieën, o.a. De zegepraal der
hervorming te Amsterdam (Gids 1878). Zijn studiën, die vooral van topographischen
aard waren, heeft hij ten slotte vereenigd tot zijn standaardwerk Groei en Bloei der
Stad (Amsterdam in de Zeventiende Eeuw I, 's Grav. 1897), waarin hij ‘de
schilderachtige hoofdstad als uit den doode heeft doen opstaan’. Naast de historie
van Amsterdam had die der Lutherschen in Nederland zijn liefde en toewijding. Hij
was 8 Aug. 1867 gehuwd met A n n a M a r i a E l i s a b e t h L o d e w i j k s , die 17
Maart 1895 stierf.
Zijn portret is gegraveerd door P. Dupont.
Zie: R.W.P. d e V r i e s in Levensb. Lett. 1909, 326 vlg.
Brugmans

[Meyer, Gerhardus]
MEYER (Gerhardus), geb. te Rijssen, overl. te Oldenzaal 26 Juni 1733. Hij studeerde
te Munster en te Leuven, waar nog een door hem geschreven boek over de
wijsbegeerte moet berusten. Hij werd in 1695 pastoor te Oldenzaal en was
aartspriester van Twente.
Zie: G e e r d i n k , Gesch. v. Twente 212; R ö r i n g , Kerkl. en wereldl. Twente I,
162; B. S n e l t i n g , Gesch. v. Oldenzaal (Oldenz. 1896) 66; Arch. Aartsb. Utr. I,
312.
van der Heijden

[Meyer, Hermanus]
MEYER (Hermanus), geb. te Scheemda in 1697, werd in 1735 predikant te Leeroort,
in 1746 te Kessel in de Meyerij van den Bosch, waar hij 15 Jan. 1757 stierf. Hij gaf
anoniem uit Kort verhaal van de Nederlandsche Geschiedenissen in het bijzonder
van de zeven verenigde Lantschappen, 't zedert het Jaar 1521, tot aan de
Utrechtsche Vrede van 't Jaar 1713 (Gron. 1744). De tweede druk verscheen met
den naam van den schrijver als Kort Verhaal ... 't Zedert de eerste Bevolkinge dezer
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Landen tot aan het jaar 1741 (Gron. 1747, 2 dln.); na zijn dood gaf W i l h e l m u s
T h e m m e n , predikant te Arnhem, het persklaar liggende derde deel uit, dat de
geschiedenis vervolgt tot en met 1749 (Gron. 1761); als geschiedverhaal van een
tijdgenoot heeft het nog eenige waarde. Daarna verscheen nog een nieuwe uitgave
als Kort verhaal ... 't Zedert de eerste Bevolkinge dezer Landen tot aan het Jaar
1749 (dl. I en II, 3e dr. Gron. 1768; dl. III, 2e dr. Gron. 1769). Van Meyer's hand
verscheen bovendien Korte Inleidingen der Kerkelijke Geschiedenissen van de
eerste tot aan de 18e eeuw door H.M.V.D.M. (Gron. 1755; 2e dr.
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door T h e m m e n , Gron. 1760); De twist in Vrankrijk, over de constitutie Unigenitus,
voorheen en in onze dagen (Gron. 1761); in hetzelfde jaar verscheen een nieuwe
uitgave van M a r n i x ' Byencorf (Gron. 1761). Hij was gehuwd met C a t h a r i n a
Themmen.
Zie: d e W i n d , Bibliotheek V, 16; Kon. Bibl., Cat. der Gesch., De Ned. 17.
Brugmans

[Meijer, Joannes Vitus]
MEIJER (Joannes Vitus), geb. te Deventer Aug. 1750, overl. te Zwolle 14 Mrt. 1821.
In zijne jeugd woonde hij te Emmerik, waar hij zijne lagere studiën volbracht, daarna
bezocht hij de hoogescholen te Keulen en Douay. Na zijne priesterwijding werd hij
kapelaan te Wehl en daarna te Zwolle. In 1779 werd hij pastoor te Zwolle, wat nog
al aan eenigen mishaagde om zijne jonge jaren, maar hij bleek volkomen voor zijn
taak berekend. Hij stichtte de Broederschap der Allerh. Maagd Maria, waarvoor hij
een eigen Gedenkboek schreef. Reeds in 1780 richtte hij de jaarlijksche bedevaart
naar Kevelaer op. In 1819 werd hij aartspriester van Salland.
Zie: De Katholieke, Letterk. Tijdschr. 1822, 92-94; Minerva. Mengelwerk 1819,
101.
van der Heijden

[Meijer, Johan Hendrik]
MEIJER (Johan Hendrik), directeur van het Blindeninstituut te Amsterdam, in welke
stad hij 5 Juni 1831 geb. werd en 25 Jan. 1892 overl. Toen zijn vader, houthandelaar
van beroep, in 1842 gestorven was, begaf de moeder zich met hare kinderen naar
Hengelo (O.). Vier jaar later werd de 15-jarige knaap als kweekeling op het instituut
van Beudeker te Goor geplaatst, waar hij zijn eerste examens voor het onderwijs
aflegde. Later was hij werkzaam op de bekende scholen voor opvoeding en onderwijs
van Geelhoed te Noordwijk-binnen en van Kapteyn te Barneveld. Vooral de studie
der nieuwe talen trok Meijer aan en zoo begaf hij zich tot verdere bekwaming voor
eenigen tijd naar Londen, Parijs en Heidelberg. In 1850 werd hij benoemd tot leeraar
in de engelsche taal- en letterkunde aan het athenaeum te Maastricht, en vijf jaar
later tot leeraar in de nieuwe talen aan het gymnasium te Deventer, sedert 1867
tevens aan de H.B.S. aldaar. Tal van kostleerlingen uit alle oorden des lands waren
hier tevens verscheidene jaren aan zijn zorgen toevertrouwd. In 1875 werd Meijer
tot directeur van 't Blindeninstituut te Amsterdam benoemd, waarmee een geheel
nieuwe periode in zijn leven aanvangt. Hij begon met zich ter dege op de hoogte
van het blindenonderwijs te stellen, waarvoor hij de voornaamste inrichtingen van
dien aard in het buitenland bezocht en met groote toewijding den ontwikkelingsgang
van de blindenverzorging bestudeerde. Het duurde niet lang, of het Blindeninstituut
te Amsterdam werd als een modelinrichting door deskundigen uit het buitenland
bezocht, vooral nadat in 1885 het nieuwe gebouw in de Vossiusstraat, nabij het
Vondelpark, was geopend. Als blindenverzorger en blindenvriend heeft Meijer zich
de laatste 16 jaren van zijn leven onvergankelijken roem verworven. Ook nadat zijne
leerlingen het instituut verlaten hadden, bleef ‘vader Meijer’ voor hen zorgen; met
de grootste belangstelling bleef hij hun verder leven nagaan. Bij de internationale
congressen voor het blindenonderwijs, die gewoonlijk om de drie jaar in verschillende
steden van Europa en Amerika gehouden werden, was Meijer meermalen voorzitter
of ondervoorzitter, en altijd een zeer gewaardeerd lid, dank zijn persoonlijke
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eigenschappen en vooral zijn uitgebreide taalkennis. Hij heeft ook den stoot gegeven
aan de oprichting van de bekende ‘Prins-Alex-
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anderstichting’ voor blinde kinderen van 4-7 jaar te Bennekom, waarvan hij
adviseerend lid was, doch waarvan prof. W.M. Gunning, de voorzitter van 't Bestuur
dier inrichting, hem ‘den geestelijken vader’ noemde.
Van Meijers geschriften noemen wij, uit zijn eerste periode: Manuel of letterwriting
(1868); Resumé de l'histoire de la Littérature Frangaise (2 dln. 1868; 2de dr. 69);
Inleiding tot de beoefening der Engelsche taal (1869); History of the English
Litterature (1870); English Grammar (1870) en Een bezoek aan Edinburgh, tijdens
het eeuwfeest van Sir Walter Scott (in de Gids v. 1871). Uit zijn tweede periode:
Iets over het Blinden-onderwijs te Amsterdam (1879); Arbeitsfähigkeit gebildeter
Blinden (Berlijn 1879); The sphere of Music in the education of the blind (New-York
1883); Die Nothwendigkeit der Blinden- Vorschulen (Keulen 1888) en een reeks
van Verslagen der ‘Vereeniging tot verbetering van het lot der blinden,’ van de
‘Prins-Alexanderstichting’ enz.
Zie: Levensber. Letterk. 1892, 270; Eigen Haard 1892, 89; H.J. L e n d e r i n k ,
Het Blindenwezen, in en buiten Nederland (1904).
Zuidema

[Meyer, Johannes Frederik George]
MEYER (Johannes Frederik George), directeur van het Koninklijk Penningkabinet
te 's Gravenhage, waar hij 21 Jan. 1815 geb. was en 17 Oct. 1889 overl. Na eerst
een paar jaar (1830-32) bij het kadaster werkzaam te zijn geweest, ging hij naar het
onderwijs over en deed o.a. in 1836 examen voor huisonderwijzer in de nederl. en
fransche talen. Maar de munt- en penningkunde trokken hem het meest aan. Allengs
stelde hij zich ten doel een zoo volledig mogelijke verzameling bijeen te brengen
van munten, in de 17de en 18de eeuw in de verschillende europeesche staten
geslagen. Voor enkele rijken heeft hij dat plan zelfs overschreden en ook in vroeger
eeuwen geslagen munten verzameld. De tijdsomstandigheden waren hem gunstig;
veel concurrentie had hij niet. Daarbij bezat hij een buitengewoon sterk geheugen,
zoodat hij weldra bijna alle munten met de daarop geplaatste afbeeldingen kende.
4 Sept. 1853 werd Meyer aangesteld tot opzichter over het Koninklijk Kabinet van
penningen, munten en gesneden steenen in den Haag, welke titel in 1870 gewijzigd
werd van ‘opzichter’ tot ‘directeur’; tot 1 Juli 1889 heeft hij die betrekking met den
meesten ijver en tot groote tevredenheid der regeering waargenomen. Inderdaad
bezat M. naar het oordeel van alle deskundigen voor de numismatiek zeer groote
verdiensten. Hij was een vraagbaak voor velen; van der Chijs riep bij 't schrijven
van zijn beroemd werk over de nederl. munten geslagen vóór de Pacificatie van
Gent bij herhaling Meyers hulp in. Een bepaald werk over het vak zijner keuze heeft
M. niet geschreven. Zijn opstellen zijn meest verspreid in verschillende jaargangen
der Konst- en Letterbode (1845, 46, 48-58) en in de Revue de la numismatique
Belge (1849, 50, 57, 72 en 73). Ook de Blätter für Münzfreunde van 1874 bevat een
artikel van zijne hand over eenige zeldzame munten. In de zooeven genoemde
belgische revue van 72 vindt men een belangrijk art. van zijne hand over een vondst
van gouden munten te Barneveld, en in den jaarg. 73 van datzelfde tijdschr. een
opstel over een aantal zeldzame, hoofdzakelijk nederlandsche munten. Over
zeldzame middeleeuwsche munten hier en elders schreef hij een belangrijk opstel
in jaarg. 1849 der Konst- en Letterbode. In jaarg. 48 van hetzelfde tijdschr. een
levensbericht van den numismaticus P. Verkade, terwijl een levensschets van den
leidschen hoogl. P.O. van der Chijs van zijne hand voorkomt in de Levensber.
Letterk.
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1869. In dat jaar zag ook van Meyer het licht: Herinnering aan den Slag bij Waterloo,
ter gelegenheid van de onthulling van 't monument in het Willemspark te 's
Gravenhage. In de Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der
geschiedenis van 's Gravenhage I (1863) 199 schreef hij een opstel: De 's
Gravenhaagsche Buurt- of Begrafenis-penningen. Meyer was lid van de Maatsch.
der Ned. Letterk. te Leiden, van het Hist. Genootsch. te Utrecht, van het Friesch
Genootsch. v. Geschied-, Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden en van het
Zeeuwsch Genootsch. der Wetenschappen, terwijl het Oudheidkundig Genootsch.
te Amsterdam hem tot buitengewoon lid benoemde.
Zie: Levensber. Letterk. 1890, 245.
Zuidema

[Meyer, Meincke en Pieter]
MEYER (Meincke en Pieter), waren in het einde der achttiende eeuw klaviermakers
te Amsterdam, in 1782 en 1784 op den Nieuwendijk bij den Dam, blijkens de
adressen op de instrumenten in het museum van het Conservatorium te Brussel
(Cat. III nr. 1626), in de verzameling Heyer te Keulen (Kat. I 131, 245, 247) en op
de muziektentoonstelling te Rotterdam in 1909 (Officieele gids 42). In verzameling
Snoeck een ongedateerde piano met ‘Meincke Meyer en Pieter Meyer fecerunt’ op
't Rokin te Amsterdam (Cat. (1894) 173); in bezit der fa. G. Alsbach & Co. te
Amsterdam in 1908 een platte piano met hun adres ‘Keizersgracht bij de Huidenstraat
o

n . 205 Amsterdam’. Omstreeks 1800 waren zij gevestigd te Hamburg blijkens adres
op het instrument in het muziekhistorische museum te Kopenhagen (Kat. (1911) nr.
473). Op tentoonstelling den Haag 1900 een piano ingezonden door Rud. Ibach
Sohn met Hendrik - denkelijk foutief - en Pieter Meyer 1784. C a r l E n g e l (A
descriptive catalogue of the musical instruments in the South Kensington Museum
(1874) 359) meent, dat de op hun naam staande klavieren op bestelling gemaakt
en van hun adres voorzien zijn door de pianofabrikanten Longman and Broderip te
Londen; K i n s k y (Kat. Museum Heyer I, 131) stelt de mogelijkheid, dat de
londensche fabrikant Adam Beyer integendeel hun instrumenten namaakte. Over
hun prell-mechaniek zonder échappement schrijft de geciteerde rotterdamsche Gids
van 1909 t.a.p.
Enschedé

[Meyer, Mr. Jacob de]
MEYER (Mr. Jacob d e ), werd gedoopt te Rotterdam 3 Febr. 1735 als zoon van
A b r a h a m d e M e y e r en C o r n e l i a v a n d e r P o r t . Hij stierf ongehuwd 21
Mei 1786 en was toen oudordinaris raad van justitie, advocaat-fiscaal van Ned. Indië
en pro interim water-fiscaal van Batavia, welke betrekkingen hij 20 jaar bekleed had.
Zie: Levensbijzonderheden van Mr. Jacob de Meyer, Advocaat-fiskaal van Ned.
Indië in Ned. Mercurius LX (1786) 224.
Moquette

[Meylink, Antonius Alexius Josephus]
MEYLINK (Antonius Alexius Josephus), 4 Oct. 1797 te Amsterdam geb. en 11 Dec.
1863 te 's Gravenhage overl. Zijn ouders, C h r i s t o f f e l J o a n n e s M e y l i n k
en J a c o b a M a r i a C a r o l i n a C a v a l l i n i , behoorden tot den deftigen
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handelsstand van Amsterdam, trokken zich echter in 1814 daaruit terug, om op een
buiten aan den Bezuidenhoutschen weg in den Haag te gaan wonen. Antonius werd
op zijn achtste jaar gehuisvest bij een boezemvriend van zijn vader, pastoor van
Stockum, te Zoetermeer. Zijn verdere letterkundige opleiding ontving hij op het
instituut ‘Borch’, bij Munster in Westfalen, waar hij van 1814-16 vertoefde; later
studeerde hij philosophie (het blijkt niet wáár en hoe), was een poos te Gent, volgde
in 1825 en 26 te Parijs de colleges voor grieksch, latijn, geschiedenis,
welsprekendheid en sanskriet, terwijl hij zich
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daar tevens in de astronomie, physica en chemie bekwaamde. In 1827 promoveerde
hij tot Docteur ès Lettres de l'Université de France. Twee jaar later vinden wij hem
in Gent terug, als student in de rechten; hij deed er in 29 zijn candidaats-examen
in die faculteit. Bij 't uitbreken der revolutie verliet M. het belgisch grondgebied en
zette te Leiden zijn rechtsgeleerde studiën voort om er in 1832 op 35 jar. leeftijd tot
Mr. in de rechten te promoveeren, op een diss.: de Codicis Francici confectione et
cum patria nostra communicatione. Hij vestigde zich als advocaat in den Haag, waar
hij al spoedig verschillende betrekkingen en eereposten bekleedde, aanvankelijk
gehuisvest in de ouderlijke woning op ‘den Dom’ bij Voorburg. Eerst in 1850 betrok
hij met zijne vrouw, A n n a M a r i a T h e r e s i a d e K u y p e r , uit Breukelen een
eigen woning in den Haag. Inmiddels was M. tot lid der Prov. Staten van Zuid-Holland
gekozen en in 1854 vaardigde het kiesdistrict Eindhoven hem naar de Tweede
Kamer der Stat.-Gen. af. Tot aan zijn dood heeft hij dit mandaat behouden, steeds
eerlijk en onpartijdig naar zijn beste weten de belangen van het vaderland
behartigende. Meylink was een grondig onderlegd, streng wetenschappelijk man;
geen moeite was hem te groot om de ware toedracht eener zaak, waaraan hij zijn
aandacht had geschonken, te onderzoeken. Onverdacht was daarbij zijn
waarheidsliefde.
Behalve een met goud bekroond antwoord op de door de Kon. Nederl. Maatsch.
van vaderlandsche taal- en letterkunde te Brugge uitgeschreven prijsvraag (1828):
Over den invloed der geschiedkunde op de taalkunde in het algemeen, en de
noodzakelijkheid van de kennis der Vaderlandsche geschiedenis ter beoefening
van de vaderlandsche taal in het bijzonder, gaf M. in het licht: Geschiedenis van
het Hoogheemraadschap van Delfland (1847), een uitgebreid werk over het nederl.
dijkwezen, dat echter onvoltooid gebleven is; verder schreef hij een boek over
Tienden en Tiendrechten (1850), dat langen tijd als een vraagbaak over dat
onderwerp diende; een brochure Over een charter van graaf Floris V van 14 Mei
1273 enz. (1860), belangrijk voor de geschiedenis van ons polderland, speciaal
voor die van het hoogheemraadschap van Schieland. Als zijn hoofdwerk mag
misschien worden aangemerkt: Officieele geschiedenis der wet van 1806 voor het
lager schoolwezen en onderwijs en van de reglementaire bepalingen over dit
onderwerp enz. (1857). M. was een beslist tegenstander van de nieuwe schoolwet.
Daarentegen schonk hij als kamerlid zijn volle adhaesie aan de nieuwe wet op 't
middelb. onderw. (1863), een der laatste regeeringsaangelegenheden die hij in de
Tweede Kamer mee tot stand heeft kunnen brengen.
Zie: Levensber. Letterk. 1866, 50.
Zuidema

[Meynaarts, Philippus]
MEYNAARTS (Philippus), geb. 1541, overl. te Wouw 15 Jan. 1616. Hij was een
cisterciensermonnik der abdij St. Bernard, waar hij in 1564 onder abt Thomas van
Thielt zijne kloostergeloften had afgelegd. In 1576 werd hij benoemd tot pastoor te
Wouw en later nog tot landdeken van Bergenop-Zoom. Meynaarts verdient den
naam, niet alleen zijne onderhoorigen maar ook de katholieken in den omtrek voor
de r.k. Kerk bewaard te hebben. Uit Wouw verjaagd, hield hij zich schuil in
Prinsenhage, 1587. Vandaar uit verrichtte hij, terwijl alle andere priesters gevlucht
waren, de herderlijke bedieningen in de verschillende plaatsen tusschen
Bergen-op-Zoom en Breda. In 1610 weergekeerd, begon hij de in 1581 verbrande
en verwoeste kerk op te bouwen en ijverde voor het welzijn zijner parochie tot zijn
dood.
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Zie: B. v a n D o n i n c k , Obituarium Loci S. Bernardi (Lérins 1901) 10; K r ü g e r ,
Kerk. Gesch. bisdom Breda III, 20, 128, 306, 311; Analectes pour servir à l'hist. eccl.
XXII (1890) 103; Taxandria XVII (1910) 202.
Fruytier

[Meyners, Gerard François]
MEYNERS (Gerard François), geb. te 's Gravenhage 27 Oct. 1710, overl. te
Rotterdam 22 Dec. 1790, was een zoon van Mr. G e r a r d M e y n e r s en D i g n a
P e t r o n e l l a W e n d e l i n a L e y d e c k e r . Hij werd 25 Maart 1728 te Rotterdam
als poorter geëed en 16 Aug. van dat jaar te Leiden als student ingeschreven (met
onjuisten leeftijd in het gedr. Album Stud. terwijl de bijvoeging ‘Roterodamensis’ op
zijn woon-, niet op zijn geboorteplaats moet zien), waar hij 21 Oct. 1732 in de rechten
promoveerde op een diss. de Testamentis privilegiatis. In 1739 werd hij schepen te
Rotterdam, van 1740-1783 was hij lid der vroedschap en bekleedde in dien tijd
allerlei andere stedelijke ambten, o.a. was hij herhaaldelijk burgemeester tusschen
1749 en 1783. Tot bewindhebber van de O.- I.C. der Kamer Rotterdam werd hij in
1755 benoemd en in het college der admiraliteit op de Maas had hij zitting van
1771-1774 en van 1777-1783. In 1736 werd hij door de Staten v. Holland en
Westfriesland aangesteld tot collecteur van de graaflijkheidstollen te Rotterdam en
in 1745 tot ontvanger van de personeele quotisatie aldaar. Ook behoorde hij van
1769-1783 tot de Maecenaten van het Bat. Gen. In 1784 trok hij zich uit het openbare
leven terug. Hij huwde 11 Mei 1746 met M a r g a r e t a C a t h a r i n a S l e g h t .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en J.H. S c h e f f e r , Genealogie van het geslacht
Meyners, 5 met onjuiste opgave van zitting nemen in het college der bewindhebbers
van de O.-I.C.
Moquette

[Meyners, Johan Gerard François]
MEYNERS (Johan Gerard François), broeder van den vorige, doch geboren te
Rotterdam, waar zijn vader 11 Maart 1711 als poorter geëed was en in 1712 reeds
daar in de regeering zat. Hij werd ged. 20 Aug. 1720 en is overl. 6 Juni 1772. Hij
werd 20 Maart 1733 als student te Leiden ingeschreven (met onjuisten leeftijd in
het gedr. Album Stud.) doch 29 Juli 1741 opnieuw. Hij promoveerde er 22 Oct. 1742
tot meester in de rechten op een diss. de Emtione et Venditione. In 1749 werd hij
schepen te Rotterdam. Hij behoorde tot de eerste kooplui der stad en het handelshuis
‘Hamilton en Meyners’ was zeer geïnteresseerd in de cultuur op Suriname. Hij werd
dan ook 4 Aug. 1766 door de vroedschap benoemd tot commissarisdirecteur van
den levantschen handel en de navigatie in de Middellandsche zee. Ook was hij
directeur der Mij. van Assurantie enz. te Rotterdam van 1750-1770 en heemraad
van het waterschap van Woerden. Hij huwde 27 Juli 1746 met E l i s a b e t h
H a m i l t o n . Bij zijn 25-jarig huwelijksfeest verscheen: Zilveren Echtzang aan den
WelEdelen gestrengen Heer Johan Gerard François Meyners enz. van J.V.W.
Zie: J.H. S c h e f f e r , als boven, 11.
Moquette

[Middelgeest, Simon van]
MIDDELGEEST (Simon v a n ), een advocaat, van wiens levensbijzonderheden
weinig bekend is. Hij heeft een niet onbelangrijke rol vervuld in den strijd tusschen
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bewindhebbers en aandeelhouders der O.-I. Compagnie in het jaar 1622. De
aandeelhouders of, zooals het destijds heette, de participanten waren zeer
ontevreden over het eigenmachtig handelen der bewindhebbers en nu het octrooi
vernieuwd moest worden, wilden zij eene andere regeling van de rechten der directie.
Er zijn toen van weerszijden heel wat pamfletten in het licht gegeven en de schrijver
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van het belangrijkste dier strijdschriften is onze Simon van Middelgeest, die in de
stukken uit den strijd voortdurend als gemagtigde der participanten voorkomt, n.l.
van het goed geschreven pamflet Nootwendich Discours oft Vertooch aan de ...
Staten Generaal van de Participanten der Oost- Indische Compagnie tegens
o

o

Bewinthebbers ... (1622, in 4 .; Pamfl. Knuttel n . 3348). Naamloos uitgegeven is
het onderteekend I m a n d v a n W a a r m o n t . Een aanteekening op het ex. der
bibliotheek van de Kon. Akademie luidt ‘door Symon van Middelgeest te weten, eer
hij Fiscaal in den Raet van Brabant was,’ waaruit wij dus tevens vernemen, welke
functie hij later vervuld heeft. Zijn vlugschrift genoot de eer, dat de Staten van Holland
o
er 22 Juli een plakkaat tegen uitvaardigden (Pamflet Knuttel n 3349), wat niet
verhinderde, dat het in gewijzigden vorm en met anderen titel tweemaal nagedrukt
werd n.l. als Ootmoedighe Beklaghredenen aan de ... Staten Generaal (Pamfl. v.d.
o
Wulp n 1838) en Den vervaerlycken Oost- Indischen Eclipsis ... 1625 (Pamflet
o
Knuttel n 3585a). Van Middelgeest liet nog volgen een eveneens flink geschreven
o
Tweede Noot-wendiger Discours (Pamflet Knuttel n 3350).
Of en zoo ja in welke familie-relatie hij gestaan heeft tot Simon van Middelgeest,
den advocaat die in December 1676 door een beroemd geworden pleidooi Pieter
de Groot door het Hof van Holland wist te doen vrijspreken, moet onbeslist blijven.
Knuttel

[Mierlo, Godfried van]
MIERLO (Godfried v a n ), geb. 2 Febr. 1518 te Mierlo in N. Brabant, stierf te Deventer
28 Juli 1587. Hij werd 22 Mei 1534 novice van het dominicaner-klooster te 's
Hertogenbosch. Na elders, de bronnen zeggen niet waar, zijn theologische studies
te hebben volbracht, keerde hij naar het convent van den Bosch terug en verzorgde
daar twee jaren lang als procurator de tijdelijke belangen van het klooster. In 1552
tot prior verkozen van het Sint Andreasklooster zijner orde te Utrecht heeft hij tot
1559 dat ambt vervuld. Onder zijn bestuur werd de tucht in het utrechtsche convent
hersteld en zijn de kloostergebouwen van den grond af wederom opgetrokken.
Roem van welsprekendheid ging van hem uit, zoodat hij als prior van het
dominicaner-convent meermalen door den bisschop van Utrecht, George van
Egmond, werd uitgenoodigd bij feestelijke gelegenheden in den Dom te prediken.
27 Mei 1558 kwam het generaal-kapittel der dominicaner-orde te Rome in S. Maria
sopra Minerva bijeen; de prior van het utrechtsche convent vertegenwoordigde daar
als definitor de nederduitsche provincie, omvattende de gezamenlijke
dominicaner-conventen welke in de Nederlanden waren gelegen. Bij die gelegenheid
werd hij door den generaal der Orde tot ‘magister s. Theologiae’ gepromoveerd.
Groot moet de invloed geweest zijn welke het vriendschappelijk verkeer te Rome
met kardinaal Michele Ghislieri, den lateren Pius V, toen op hem heeft uitgeoefend.
Naar het vaderland teruggekeerd, werd hij 15 April 1559 tot provinciaal van de
nederduitsche provincie gekozen en is dat tien jaren lang gebleven. Reeds in 1561
volgde een nieuwe reis, ditmaal naar Avignon, alwaar op 25 Mei het algemeen
kapittel vergaderde; als een bijzonderheid ging van hem de mare, dat hij de gansche
reis daarheen te voet had afgelegd. Geen wonder dat reeds bij het bezetten der
nieuwe bisdommen aan den provinciaal der dominicanen werd gedacht; in 1562
had Margaretha van Parma hem aan den koning als bisschop van Gent
voorgeslagen, maar een ander was benoemd. Toen echter Nicolaas van Nieuwland
in 1569 als bisschop
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van Haarlem moest aftreden, werd v.M. tot diens opvolger bestemd. Aanvankelijk
trad hij met toestemming van v. Nieuwland op als diens ‘vicarius in spiritualibus et
temporalibus’ en trachtte aanstonds orde te brengen in de financiën van de abdij
van Egmond. Alva was het ditmaal geweest, die op hem het oog had laten vallen
voor den zetel van Haarlem. Deze had echter maar met veel moeite v.M. kunnen
bewegen het moeielijke en ondankbare ambt te aanvaarden. Op voordracht van
den landvoogd benoemde Philips 4 Maart 1570 v.M. tot tweeden bisschop van
Haarlem en tot prelaat van Egmond. Als ‘episcopus designatus’ richtte hij zich tot
Alva om diens hulp te verzoeken voor het ten uitvoer leggen der besluiten van Trente
in het gansche haarlemsche diocees, waaraan nog veel ontbrak. In diezelfde qualiteit
liet hij krachtens pauselijke volmacht op 21 Juli 1570 al dier genen vergiffenis
aanbieden, welke in het bisdom van Haarlem zich hadden schuldig gemaakt aan
heresie. Nadat voor de toekomst van v. Nieuwland was gezorgd, die jaarlijks 500
duka ten zou ontvangen van de ‘mensa episcopalis’, volgde in het consistorie van
11 Dec. 1571 de bekrachtiging der koninklijke benoeming. 1000 gulden moesten
worden opgebracht als taxa voor het verleenen van het bisdom; 252 gulden voor
het vergeven der abdij. Volgens indult van Pius V ontving v.M. op 11 Febr. 1571
buiten zijn kerkelijke provincie, en wel in de Sint-Pauluskerk te Antwerpen, de
bisschoppelijke wijding; consecrator was de toenmalige bisschop van Antwerpen,
Franciscus Sonnius. Als wapen voerde hij: in zilveren schild een rood molenijzer en
in den quartiervoet een roode roos, gelijk nog op de koorbank van Sint Baaf is te
zien; tot wapenspreuk koos hij: ‘Simpliciter et recte’. In zijn bisdom teruggekeerd,
begaf v.M. zich allereerst naar het regulierenklooster van Heiloo, welks bewoners
reeds bij de oprichtingsbulle waren aangewezen om te worden geseculariseerd en
als kanunniken van het nieuwe diocees op te treden, doch daaraan nog niet hadden
voldaan. Gesteund door Alva, wenschte de nieuwe bisschop thans met spoed dit
voorschrift ten uitvoer te brengen. Om aan te toonen, dat deze beslissing
onherroepelijk zou wezen, moest op bevel van paus en koning het klooster aanstonds
tegen den grond gelegd worden, wat ook bij de komst van v.M. te Heiloo geschiedde
en waarbij de bisschop zelf de eerste houweelslagen deed. Met de bewoners van
dat klooster trok hij nu naar Haarlem en nam er op 3 Maart 1571 zijn intrek in het
regulieren-convent van O.L. Vrouwe-visitatie, dat even buiten de Sint Janspoort was
gelegen. Hier kwam het stadsbestuur, daartoe nog afzonderlijk aangemaand door
Alva en Bossu, een overeenkomst sluiten met den nieuwen bisschop. Op den
volgenden dag, 4 Maart, hield hij zijn plechtigen intocht binnen Haarlem en
installeerde bij die gelegenheid in Sint Baaf het bisschoppelijk kapittel, bestaande
uit zes voormalige regulieren van Heiloo en zes kanunniken van het opgeheven
kap. van Geervliet. De overige bewoners van het klooster te Heiloo, die geen priester
waren, werden vervolgens in de abdij van Egmond opgenomen. Heel wat zorgen
baarde ook thans nog de regeling der financiën van de abdij; na telkens heen en
weer reizen tusschen Haarlem en Egmond, kon v.M. eindelijk op 24 April 1571 de
rekening afsluiten van een der voormalige rentmeesters van de abdij, Mr. T h o m a s
B r a n d e l i n g , al bleef er ook een aanzienlijk tekort over; met het budget van een
ander der vroegere rentmeesters, D i r k v a n T e y l i n g e n , gelukte dat in het
geheel niet (Stedelijk archief van Leiden). Weldra volgde ook de regeling
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betreffende de jurisdictie over West-Friesland. Niettegenstaande deze landstreek
sinds het oprichten der nieuwe bisdommen beslist tot het diocees van Haarlem
behoorde, bleef het domkapittel van Utrecht zijn vermeende aanspraak op jurisdictie
daar handhaven, sterk door toezeggingen van de regeering; te vergeefs had van
Nieuwland eertijds gepoogd zich daarvan los te maken. Op 17 Juli 1571 kwam zijn
opvolger naar Hoorn, nam plechtig bezit van de proosdij en stelde thans zelf een
deken aan over West-Friesland (Bisschoppelijk archief van Haarlem). Wel had hij
zich daarna te verantwoorden voor den geheimen raad te Brussel, doch het eigenlijk
pleit was gewonnen, want de strijd liep nu verder over een jaargeld van 300 dukaten,
dat het Domkapittel op grond der vroegere beloften van de regeering en als
schadevergoeding eischte (Rijksarchieven in de Prov. Utrecht). Naar de voorschriften
van Trente werd op 2 Oct. 1571 een diocesane vergadering te Haarlem gehouden.
Van de daar genomen besluiten zijn vooral belangrijk de artikelen 6 en 7, welke aan
de geestelijkheid het aanleggen van doop- en trouwboeken voorschrijven, alsmede
maatregelen vaststellen voor een ordelijk beheer van kerkgoederen en eigendom
aan liefdadige instellingen toebehoorende. 23 Maart 1572 verscheen een
bisschoppelijk mandaat, waarbij de biechtvaders werden gelast aanteekening te
houden van al hun poenitenten en het volk vlijtig te onderrichten omtrent het nut
van biecht en communie. Aan deze reeds zoo krachtige en nog zooveel belovende
werkzaamheid werd op eenmaal een eind gemaakt door de staatkundige beroeringen
van 1572. Op 3 Juli van dat jaar was Haarlem tot den Prins overgegaan, onder
verdrag dat o.a. aan de priesters en kloosterlingen in de stad geen overlast zou
aangedaan worden. Deze overeenkomst is echter reeds spoedig geschonden en
wel nadat Ruyckhaver omtrent het feest van Sint Jacobus den Meerdere (25 Juli)
met zijn soldaten Haarlem was binnengetrokken. Reeds op 6 Aug. werden al de
kloosters in de stad geplunderd en weldra achtte de bisschop zich daar niet langer
veilig. Hij vluchtte derhalve naar de Z. Nederlanden en vond onderkomen in de abdij
van Terkamere (N. Dame de la Cambre), nabij Brussel gelegen en door cistercienser
nonnen bewoond. Daar heeft hij gescholen, totdat Haarlem zich aan de Spanjaarden
had moeten overgeven. 13 Juli 1573 was hij in zijn bisschoppelijke stad terug en
hield er met de geestelijkheid een dank-processie in de Begijnenkerk, waar men bij
uitzondering niet had gebeeldstormd. Onderwijl werd Sint Baaf zooveel mogelijk
wederom voor den katholieken eeredienst in gereedheid gebracht en met het
hoogfeest van O.L. Vrouwe-hemelvaart (15 Aug.) opnieuw geconsacreerd, waarna
de bisschop in tegenwoordigheid van don Frederik een plechtige mis celebreerde.
Toen het Evangelie was gezongen, trad de spaansche opperbevelhebber naar
voren, liet door den secretaris van den bisschop, Hieronymus Bertrand, de 9 artikelen
voorlezen van het verdrag met de stad aangegaan en bezwoer die artikelen te zullen
onderhouden. De drie nu volgende jaren van het spaansch bewind over Haarlem
zijn voor den bisschop kommervolle jaren geweest. Met uitzondering van Amsterdam
en Haarlem was het gansche diocees in de macht eener hem vijandige staatspartij
en communicatie met het meerendeel zijner priesters niet mogelijk. Binnen de stad
heerschte bittere armoede ten gevolge zoowel van de belegering als van het
opbrengen eener zware oorlogsschatting en nog klom de nood door de afpersingen,
waaraan de soldaten der
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bezetting, vooral de Walen, zich schuldig maakten. Tot overmaat van ramp brak in
1576 nog een vreeselijke brand uit. Een zestal brieven door v.M. in de jaren
1574-1576 geschreven (Staatsarchief, Brussel) toonen, dat hij alles heeft aangewend
om den stadhouder, Gilles van Berlaymont, te bewegen dat deze in de ellende van
Haarlem met der daad zou voorzien. Ook blijkt daaruit met welk een gebrek de
bisschop zelf had te kampen. Sinds 1572 was door hem absoluut niets ontvangen
van het bisschoppelijk inkomen en hij zou genoodzaakt geweest zijn af te treden
en zich in een of ander convent terug te trekken, had de regeering van Haarlem
hem niet eenig subsidie verstrekt. En werkelijk lezen wij in de thesauriers-rekeningen
van 1575, dat v.M. in dat jaar 450 ponden zijn voorgeschoten en later hem nogmaals
250 ponden werden te leen gegeven (Stedelijk archief, Haarlem). Hoezeer ook
bemoeielijkt, trachtte hij onderwijl zijn bisschoppelijke taak nog zoo goed mogelijk
te vervullen. 20 Nov. 1573 verscheen een mandaat van hem over de boeken, welke
in de scholen mochten gebruikt worden. 25 Nov. van datzelfde jaar vaardigde hij
een gansch stel van wetten uit, welke voor het bisschoppelijk kapittel en voor de
dienstdoende geestelijkheid in Sint Bavo zouden gelden. 6 Juni 1575 verbood hij
schriftelijk aan de biechtvaders om hunne poenitenten bij gelofte te verplichten, dat
zij alleen bij hen hun biecht mochten spreken. Wij zijn thans gekomen aan den
tweeden overgang van Haarlem tot den Prins. In het begin van Jan. 1577 waren
afgevaardigden van het haarlemsch stadsbestuur te Middelburg, waar de Prins toen
vertoefde, om over de voorwaarden te spreken, onder welke men zich zou aansluiten
bij de Staten van Holland en Zeeland. De Pacificatie van Gent zou de grondslag
zijn van het te sluiten verdrag, doch moeielijk viel het vooral de godsdienstkwestie
te regelen. De Prins met de Staten hielden onverzettelijk vast aan den eisch, dat
zoowel protestanten als katholieken volle vrijheid van godsdienstoefening binnen
Haarlem zouden genieten. Wijl het afstaan van een kerkgebouw aan de protestanten
de rechtsmacht van den bisschop raakte, ging één der afgevaardigden, de
burgemeester Gijsbert van Nesse, naar Haarlem om v.M. uit te noodigen aan de
onderhandelingen deel te nemen. Deze heeft daaraan voldaan; 17 Jan. reisde hij
over Delft naar Middelburg, waar de onderhandelingen nu werden voortgezet, welke
leidden tot het accoord. dat op 22 Jan. te Veere is gesloten. Uit art. 2 van dat accoord
blijkt, dat de bisschop ter wille van vrije godsdienstoefening voor de haarlemsche
katholieken erin had toegestemd, dat de aloude Mariakerk op de Bakenessegracht
voor de protestanten zou ingeruimd worden, hetgeen ook werkelijk op 20 Maart is
geschied. Daar volgens art. 6 de goederen en inkomsten van Egmond, althans voor
zooverre zij niet waren vervreemd, aan den bisschop-prelaat zouden toebehooren,
bracht deze bepaling van Nieuwland ertoe om een smeekschrift aan den Prins te
richten, waarbij verzocht werd dat het jaargeld van 500 dukaten, hetwelk uit deze
inkomsten moest gevonden worden, hem door v.M. zou uitbetaald worden. Om
eerder gehoor te verkrijgen, schreef hij 21 Febr. 1577 en nogmaals 12 Juni daarop
volgend brieven aan Adriaan van Swieten, waarin zijn benarde omstandigheden
werden uiteengezet, doch waarin hij zich tevens zeer heftig uitliet over zijn opvolger
in het episcopaat, dien hij met harde woorden ondank en geldgierigheid voorwierp.
In de Bijdr. bisd. Haarlem is door ons een onderzoek ingesteld naar de waarde van
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deze klachten en beschuldigingen; wij kwamen daar tot de bevinding, dat het lot
van den gewezen bisschop van Haarlem zeker treurig was, doch tevens dat het
ongeluk niet aan zijn opvolger, maar aan de tijdsomstandigheden moest geweten
worden. Op 9 Maart 1578 deed v.M. uitspraak in het geschil tusschen de
amsterdamsche pastoors Jacobus Buyck en Maarten Donck betreffende den eed
in art. 10 van de amsterdamsche satisfactie voorgeschreven. Zich beroepend op
het oordeel der leeraars van Leuven, verklaarde hij, dat de burgers van Amsterdam
die satisfactie gerustelijk mochten bezweren en dat de priesters van de stad een
daarmede gelijkwaardige verklaring konden afleggen. Reeds op 29 Mei 1578 werd
het verdrag, dat Haarlem bij den overgang had bedongen, eenerzijds geschonden.
Daarvoor was uitgekozen het feest van H. Sakramentsdag, en wel het oogenblik,
waarop in Sint Baaf de noon werd gezongen, toen de bisschop zich gereedmaakte
om met zijn geestelijkheid een processie te houden binnen de kathedraal. Hij zelf
ontkwam nauwelijks aan de handen der soldaten, die met geweld tegen de weerlooze
katholieken in het kerkgebouw optraden, vluchtte in het huis van van Helm, dat bij
Sint Baaf was gelegen, en verliet in den avond, als veedrijver verkleed, zijn
bisschoppelijke stad door de Schalkwijksche poort. Te voet kwam hij aldus te
Amsterdam aan, doch omdat ook die stad hem geen veilig verblijf meer aanbood,
begaf hij zich vervolgens naar Utrecht. Daar heeft hij op 8 Jan. 1579 in de Sint
Paulus-abdij Bruno Fabricius gewijd tot abt van Abdinckhoff, een benedictijner
klooster in Paderborn gelegen en tot de congregatie van Bursfeld behoorende.
Spoedig daarop moet een reis naar Rome gevolgd zijn, want reeds op 24 April 1579
meldde Granvelle aan koning Philips zijn aankomst aldaar; hij had dien ‘prélat très
pieux et capable’ bij den paus geïntroduceerd en buitengewone volmachten waren
dezen verleend met het oog op zijn verderen arbeid onder de protestanten. Uit het
testament, dat v.M. 23 Sept. 1581 te Bonn maakte, vernemen wij dat hij op een
audiëntie van 2 Mei 1579 van Gregorius XIII de licentia testandi had verkregen. Ook
blijkt daaruit, dat hij onderwijl Italië had verlaten en toen verblijf hield in het
nonnenconvent Engelendaal te Bonn, waar twee dochters van zijn vriend en
voormaligen raadsman, Mr. Antonius van Cuyck, als religieusen vertoefden. 14
Maart 1582 is hij tot wijbisschop van Munster aangesteld op een inkomen van 100
goudgulden. 24 Juli 1582 schreef hij uit die stad een brief aan Joannes van
Amerongen, eertijds procureur van de bisschoppelijke curie te Haarlem, waaruit wij
zien in welke kommerlijke omstandigheden hij verkeerde (Arch. bisd. Haarlem). Een
eigen huishouding kon de wijbisschop zich niet veroorloven; hij woonde samen met
een dominicaan, die prediker was aan den Dom, en beschikte slechts over een
enkel kamertje, dat nauwelijks beschutting aanbood tegen regen en koude. Toch
gaf de briefschrijver van zijn armoede nog 16 Philipsdaalders weg, gelijkelijk te
verdeelen tusschen v. Amerongen en een ander voormalig beambte der curie, den
cursor Hendrik Jansz. Aanstelling te Munster kon hij hun echter niet bezorgen, ook
daarom niet wijl er voor den briefschrijver bijzondere redenen bestonden om zich
op een afstand te houden van de begevers zulker posten in het Munstersche. Wat
hier omzichtig is aangeduid, wordt nader toegelicht door de Nuntiaturberichte; uit
de briefwisseling van den nuntius Bonomi blijkt overtuigend, dat de toestanden in
Munster, vooral ook onder een deel der kapittel-
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heeren, allertreurigst waren, toen v.M. daar verbleef. Meermalen is er in die
correspondentie ook sprake van onzen wijbisschop, die geprezen wordt als ‘huomo
di singolar pietà e dottrina’ en wiens raad derhalve bij moeielijke aangelegenheden
werd ingewonnen. Sinds 1584 heeft v.M. op verzoek van den nieuwen aartsbisschop
van Keulen, Ernest van Beijeren, een aantal kerken opnieuw gewijd in dat gedeelte
van Westfalen, hetwelk tot het aartsbisdom van Keulen behoorde, en er ook het
vormsel toegediend; de aartsbisschop schonk hem als reispenning 20 goudstukken
en verschafte hem tevens de noodige rijpaarden. Het lot heeft gewild. dat deze ‘exul
episcopus Harlemensis’, gelijk hij zich in zijn testament noemde, toch niet als balling
is gestorven. Toen Deventer door het verraad van Stanley op 30 Jan. 1587 wederom
in de macht der Spanjaarden was gekomen, werd v.M. door een schrijven van Parma
naar die stad ontboden om er de ontredderde kerken en godshuizen opnieuw in te
wijden. Niet lang na zijn overkomst, en wel op 28 Juli van datzelfde jaar, viel hij daar
als slachtoffer van de pest. Zijn lichaam is bijgezet, in een gemetseld graf onder het
lage koor van de Sint Lebuinuskerk. Als grafschrift werd daar aangebracht:
‘Godefridus a Mierlo, rarae doctrinae, admirandae mansuetudinis ac humanitatis
antistes’. 12 Aug. 1587 schreef de regeering van Deventer een brief aan het
munstersche kapittel, waarin zij den dood van den wijbisschop meldde, met bericht
tevens, dat de bisschoppelijke plechtgewaden en overige sieraden, welke de
overledene naar Deventer had mogen medenemen maar aan de munstersche Kerk
toebehoorden, naar Oldenzaal waren gebracht. Wegens de oproerige gezindheid
der boeren in den omtrek aldaar durfde de stadsregeering de episcopalia niet naar
Munster laten vervoeren; onder aanbieding van haar verontschuldiging verzocht zij
dat het kapittel daarvoor zelf zou willen zorg dragen, mits onder goed geleide. In
1841 zijn bij een restauratie in de Sint Lebuinuskerk de overblijfselen van v.M.
teruggevonden; een houten bisschopsstaf was het herkenningsteeken; of men toen
nog andere bisschoppelijke sieraden heeft aangetroffen, wordt niet gemeld.
Van hem: Calendarium perpetuum secundum institutum fratrum Praedicatorum
(Antverpiae, 1566); Statuta synodi diocesanae Harlemi publicata anno 1571 2 Oct.
(bij v a n H e u s s e n , Bat. Sacr. II, 315).
Over de tijdens zijn episcopaat uitgevaardigde Leges in Gymnasio Harlemensi
o

.... observandae zie M o e s , Amst. Boekdrukkers I n . 196.
Zijn door F. van Bleiswijk gegraveerd portret staat in v a n H e u s s e n , Hist.
episc. Foeder. Belgii; geschilderde portretten zijn in het Bissch. Museum te Haarlem
en in het Seminarie te Warmond.
Over hem: d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana (Gandavi 1717) 108;
d e z ., Belgium Dominicanum (Bruxellis 1719) 18; P. S t e r l i n c x , Corte waerachtige
beschrijvinghe aller geschiedenissen voor de stad Haarlem (bij K o k , Vaderl.
Woordenboek XIX, 60-114); S c h r e v e l i u s , Harlemias 155; B o r , Oorspr. der
Nederl. beroerten (fol. ed. 1679) I, 756; Q u e t i f - E c h a r d , Scriptores ordinis
Praedicatorum (Lut. Parisiorum 1712) II, 278; M a t t h a e u s , Veteris aevi analecta
III, 515; v. H e u s s e n , Bat. Sacr. II, 312; Bijdr. bisd. Haarlem, I, 9; VI, 405; VIII,
529; XXVIII, 166; 179; XXIX, 28; XXXIII, 386; De Katholiek, 1870, II, 129; 1896, I,
262; 1897, I, 82; De Godsdienstvriend LX, 182; d e B o n t ,
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de ‘Regale’ abdij v. Egmond (Amsterd. 1905); Overijsselsche Almanak 1843, 139;
T i b u s , Nachrichten über die Weihbischöfe von Münster (Münster 1862) 57, 128,
131, 134, 233; C h . P i o t , Correspondance de Granvelle IV, 24, 27, 174, 373, 397;
VII, 383; R e i c h e r t , Monumenta ordinis Praedicatorum (Lovanii-Stuttgard, 1896)
V, 2, 21, 26; E h s e s - M e i s t e r , Nuntiaturberichte aus Deutschland, Abth. I, 1e
Hälfte, 76, 158; J. H a n s e n , Nuntiaturberichte aus Deutschland I, 625, 646; B r o m ,
Archivalia in Italië, I, Vaticaansch archief; Archief aartsb. Utrecht XXXIV, 195.
Zie ook het artikel: ‘Nic. v. Nieuwland’ in dl. I, kol. 1376.
Hensen

[Milius, Pieter Jacob Meesters]
MILIUS (Pieter Jacob M e e s t e r s ), geb. te Gorcum 11 Dec. 1791, overl. te
Amersfoort 4 Mei 1826, zoon van P h . M i l i u s en A.M. M e e s t e r s . Hij doorliep
te Gorcum de latijnsche school, was in 1808 student in de geneeskunde aan de
hoogeschool te Utrecht, in Dec. 1811 Dr. in de medicijnen, in 1812 off. van
gezondheid bij het fransche leger. Hij verliet 1 Apr. 1812 Utrecht om zijn nieuwe
bestemming te volgen, bereikte 30 Juni het leger te Kownie aan de Niemen, werd
door toedoen van baron Desgenettes aangesteld bij het vaste hospitaal te Minsk
en bleef hier werkzaam, tot hij 16 Nov. met het overschot van het fransche leger
terugtrok en 14 Dec. te Wilna in russische krijgsgevangenschap geraakte. Hij werd
als geneesheer aangesteld bij eene afdeeling spaansche en portugeesche
krijgsgevangenen uit de fransche armee, die, op last van den russischen keizer,
over zee naar hun vaderland werden teruggevoerd. Hij vergezelde hen naar Memel
en bleef te Riga krijgsgevangen, tot hij te Petersburg kwam en van daar in 1814
naar het vaderland terugkeerde. Hij woonde nu afwisselend te Schoonhoven en
Gorcum.
In 1815 was hij in onderscheidene hospitalen werkzaam, o.a. te Luik en in 1817
bij dat te Middelburg, doch nam, wegens verschil met zijne superieuren, zijn ontslag
en vestigde zich in 1818 als geneesheer te Wageningen.
Hij huwde 11 Febr. 1820 aldaar met J o h a n n a P e t r o n e l l a V e r l e n g en
woonde sinds Sept. 1822 te Amersfoort, was aldaar bestuurslid van het Depart.
Amersf. der Maatsch. tot nut van 't Algem. en van de afd. van het Nederl.
Bijbelgenootsch., tevens lid van de plaatsel. schoolcommissie en van de comm.
van het financ. beheer der herv. Kerk.
Hij schreef: Waarneming eener zenuwachtige ontstekingskoorts, benevens eenige
algemeene aanmerkingen over de genezingen der zenuwkoortsen (Middelb. 1818)
en Waarneming eener algemeene verstijving (tetanos) in M o l l e n E l d i k , Prakt.
tijdschr. v.d. Geneesk. Supplem. Band I St. 3, 193 (1823) en vertaalde een werkje
van v o n K i r c h h o f f , Verhandeling over den Mil. Geneesk. Dienst (Utr. 1822).
de Witt Huberts

[Milleville, Jean des]
MILLEVILLE (Jean d e s ), werd kort na 16 Sept. 1641 benoemd tot organist van
de Hofkapel (Walsche kerk) te 's Gravenhage, waarin dat jaar voor de eerste maal
een orgel geplaatst werd. L u c a s des Milleville, die van 1664 tot 1675 in gelijke
betrekking werkzaam was in welk jaar hij afstand deed, kan geacht worden zijn zoon
geweest te zijn. Denkelijk waren zij de voorouders der onderscheidene organisten
van dien naam, die op verschillende plaatsen in ons land (Zalt Bommel, Eindhoven,
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's Hertogenbosch, Arnhem, Gorinchem, Monnikendam en Grol) werkzaam waren
gedurende de achttiende eeuw en omtrent wier biografie zeer veel onzekers is.
Zie: H e s s , Dispositien Vervolg, reg.; Bouw-
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steenen reg.; Souvenir du troisième centenaire de l' Eglise wallonne de La Haye
54; Alg. Ned. Familieblad XII (1895) 41.
Enschedé

[Milligen, Gerrit van]
MILLIGEN (Gerrit v a n ), directeur der Rijkskweekschool voor onderwijzers te
Groningen, waar hij 7 Oct. 1895 overl. Geb. 29 Juni 1818 te Hoorn, waar zijn vader
een verdienstelijk hoofdonderwijzer en bekwaam wiskundige was, werd hij op zijn
20ste jaar secondant op de kostschool van Singels te Leeuwarden, drie jaren later
docent in wiskunde en nieuwe talen aan de latijnsche school te Almelo en in 1843
hoofdonderwijzer aan een particuliere school te Rotterdam. 25 jaar is hij hier
gebleven; de laatste jaren was hij er hoofd van een openbare school voor M.U.L.O.
In 1869 werd v.M. benoemd tot directeur van bovengenoemde rijkskweekschool,
als opvolger van den bekenden B. Brugsma, welke betrekking hij tot Dec. 1894 met
grooten ijver en bekwaamheid heeft vervuld. Van 1872 af was hij tevens
schoolopziener te Groningen.
Van Milligen schreef o.a. de volgende werken: Theoretisch en practisch rekenboek,
bewerkt (door hem en L.B. F i k k e r t ) naar de Politische Arithmetik van B l e i b t r e u
(1872); De Nederlandsche Staatsburger (1873; 4de dr. 1895); Beroepskeuze.
Vraagboek voor ouders en voogden (1878; 3de dr. 1893); Wiskundige Aardrijkskunde
(1884) en Methodiek voor de Lagere school (1887). Voorts bewerkte hij den 4den
druk van de Wet op het Lager Onderwijs met aanteekeningen van S. B l a u p o t t e n
C a t e e n A. M o e n s (1890) en was hij eenige jaren mederedacteur van het
Weekblad voor Lager, Middelbaar en Gymnasiaal Onderwijs.
Zijn portret, een lithographie van Mayerhofer, staat in het Gedenkschrift v.h.
zilveren feestgetij der Groninger Rijkskweekschool (1887).
Zie: Het zilveren gedenkfeest van G. van Milligen (1894).
Zuidema

[Mioulet, Antoine Daniel Jean]
MIOULET (Antoine Daniel Jean), geb. 26 Sept. 1796 te 's Gravenhage en overl. 27
Juni 1870 ald., eerst hoofdonderwijzer aan de waalsche diaconieschool, vervolgens
leeraar aan het stedelijk gymnasium zijner geboorteplaats. Hij was redacteur van
het weekblad De Wekker en schreef o.a.: Het godsdienstig onderwijs in de lagere
scholen, beschouwd in zijn noodzakelijkheid, grenzen, gang en middelen (1841);
Wenken over eenige hoofdpunten der wetgeving op het lager schoolwezen (1849);
Geert Groote en zijn tijd. Redevoering (1868); Over de maatschappelijke pligten en
regten van den onderwijzer (zonder jaar) en Over de aanleidende oorzaken tot en
over de vruchten van de verbetering van het lager Onderwijs. Redevoering (z.j.)
Met G ö r l i z schreef hij: Petition relativement au projet de loi sur l'instruction publique
(1830). Het Ned. Onderw. Genootsch. benoemde Mioulet in 1867 tot lid van
verdienste.
Zuidema

[Mitze, Herman Pieter]
MITZE (Herman Pieter), 24 Juli 1835 in den Haag geb. en 4 Nov. 1885 te Amsterdam
overl., was achtereenvolgens in zijn geboorteplaats, te Utrecht, Makkum, Hoogeveen
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en Amsterdam (1869-85) bij 't bijzonder onderwijs werkzaam en was redacteur van
de Hoop des Vaderlands, de Christelijke Schoolbode e.a. bladen.
Zie: K u i p e r , Gesch. Chr. Lager onderwijs (1904) 263.
Zuidema

[Miverius, Daniël]
MIVERIUS (Daniël), wellicht een zoon van om de religie uit Rijssel naar Londen
gevluchten, is 14 Oct. 1589 te Heidelberg, waar hij zich oefende in de wiskunde
onder Herman Wittkind, geïmmatriculeerd als Londinensis Anglus, is ook wel identiek
met den D a n i e l N i v e r i u s Londinensis, op 3 Juni 1592 ingeschreven te Leiden,
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waar een Daniel M. tusschen 21 Juni en 1 Juli 1593 ook schreef in het album van
Daniel van Vlierden (kon. bibl.), maar wordt Insulanensis genoemd bij zijne promotie
in 1594 te Padua in de philosophie en medicijnen. Hij practiseerde eenigen tijd te
Vlissingen, doch verliet deze plaats in 1597 om zich in de Kerkstraat te Middelburg
te vestigen, waar hij 14 Aug. 1597 zijn gage van ƒ 100 als een der vier stadsdoktoren
ontvangt. 19 Mei 1598 wordt hij als stadsdokter te Goes aangesteld op een salaris
van ƒ 400. Hier zal hij de vriendschap verworven hebben van den predikantastronoom
Philips van Lansbergen. Toen de juistheid van eenige stellingen in diens
Triangulorum geometriae libri IV (Amst. 1591) door J a c . C h r i s t m a n n in zijn
Observationum libri III (Bas. 1601) betwijfeld werd, schreef M. een Apologia pro Ph.
Lansbergio adversus J a c . C h r i s t m a n n u m , prof. Logices Heidelbergensem
(Midd. 1602) waarin, in verband met Willem Barents' tocht naar het Noorden, ook
de straalbreking op hoogere breedten ter sprake komt. Voor de opdracht aan de
middelburgsche magistraat verkreeg M's weduwe in 1602 eene vereering. Brieven
van hem staan in H e n r i c i S m e t i i Epistolae quaedam medicae cum miscellaneis
(Francof. 1611). Een brief van Petrus Gruterus aan een L a m b e r t u s M. te
Middelburg dd. 19 Nov. 1616 komt voor in P e t r i G r u t e r i Epp. centuria sec.
(Amst. 1629) 92-94.
Zie: d e l a R u ë , Geletterd Zeeland 416; J o . K e p l e r i Opera omnia ed.
F r i s c h II (Francof. 1859) 99, 215, 415, 433; III (1860) 97; K e s t e l o o ,
Stadsrekeningen van Middelburg IV (Midd. 1891) 52; V (1899) 33-4; F o k k e r e n
d e M a n , Levensber. Zeeuwsche medici (Midd. 1901) 114.
de Waard

[Mobachius, Joachim]
MOBACHIUS (Joachim), geb. 19 Juli 1699, overl. te 's Hertogenbosch 7 Dec. 1790,
zoon van Joh. Adr. M. die volgt, werd in 1725 predikant te Diever, in 1737 te Nijkerk
bij Dokkum en in 1741 te 's Hertogenbosch, alwaar hij in 1777 zijn emeritaat verkreeg.
In de geschiedenis der herv. Kerk wordt zijn naam genoemd wegens den strijd over
het avondmaal door hem gevoerd tegen M a r t i n u s S w a r t e , pred. te Engelum.
Deze laatste had in overeenstemming met het antwoord op de 81e vraag van den
Heidelbergschen Catechismus, en art. 35 van de B r a y 's Geloofsbelijdenis gezegd,
dat elk openbaar belijder ten avondmaal mocht gaan, zonder dat zijne overtuiging
van schuld, geloof en bekeering in aanmerking kwam (Zie S w a r t e 's Onderzoek
wie volgens de instelling van onzen Heer Jezus moogen en moeten ten avondmaal
gaan). Hiertegen verzette zich Mobachius in twee geschriften: Zedige aanmerkingen
en tegenbedenkingen (Leeuw. 1740) en Vervolg der Zedige bedenkingen of De
zuyvre leer der Hervormde Kerk enz. opgeheldert tegen M. Swarte (Leeuw. 1740).
De twist is echter, zonder tot eene oplossing te komen, doodgebloed (zie Y p e y
e n D e r m o u t , Gesch. der Nederl. Herv. Kerk III, 613; Y p e y , Gesch. der Krist.
kerk in de 18e eeuw VII, 402).
Te 's Hertogenbosch gaf Mobachius vele preeken en enkele boekjes, op de historie
dier stad betrekking hebbend, uit. Al deze werkjes zijn van weinig beteekenis, de
preeken vooral ongenietbaar door opgeblazenheid en pedanterie. Van eenig belang,
omdat wij daarin kunnen lezen, zooals H e z e n m a n s zegt in zijn Geschiedenis
van de St. Janskerk ('s Hertogenbosch, 1866), hoe in zijn tijd de St. Jan er uitzag,
is 's mans Beschrijving der St. Janskerk te 's Bosch ('s Hertogenbosch 1789).
Meindersma
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[Mobachius, Johannes Adrianus]
MOBACHIUS (Johannes Adrianus), geb. te Alkmaar, gedoopt 19 Mei 1675, overl.
te Delfzijl 5 Juni 1742, zoon van den volgende, werd student te Groningen 16 Juni
1693 en 10 Juli 1703 predikant te Delfzijl. Hij huwde als proponent te Groningen
G e e r t r u i d a B o r g e s i u s , dochter van wijlen professor J o a c h i m B. en
B a r b a r a R o e l o f s v a n R h e e , en verwekte bij haar 3 zonen. Van hem heeft
het licht gezien: Gods slaande hand of predicatie over de Zeewormen;
Groningerlands hooge watervloed (Gron. 1717); Neerlandsch lang gewenschte
vrede; Oorzaak en plaagen van Nederland wegens de sterfte van het rundvee (Gron.
1716).
Bruinvis

[Mobachius, Vesalius]
MOBACHIUS (Vesalius), geb. te Dieren 1 Sept. 1640, overl. te Groningen 13 Oct.
1694, zoon van P e t r u s M., predikant te Dieren en Spankeren, en M a r g a r e t h a
R i n g e l b a c h . Hij bezocht de latijnsche school te Doesburg, het athenaeum te
Deventer en de hoogeschool te Utrecht, waar hij in de letteren en godgeleerdheid
studeerde [in het register van het Album Studiosorum komt nochtans zijn naam niet
voor], en eindelijk de illustre school te Nijmegen. Hij werd in 1660 rector te
Wageningen, in 1664 conrector te Arnhem en 2 jaren later aldaar rector. Ten gevolge
van de bezetting der stad door de Franschen in 1672, bleef de betaling zijner
jaarwedde uit, zoodat hij tot groote armoede verviel en naar het conrectoraat te
Alkmaar dong, toen Jacobus Zurendonck aldaar 12 Maart 1674 op zijn verzoek
ontslagen was. Hij verlangde een gewoon traktement van ƒ 600, een buitengewoon
van ƒ 200, ƒ 150 's jaars voor huishuur en toezegging van het rectoraat bij het
overlijden van Neuhusius; maar de vroedschap besloot 4 Aug. en nader 1 Sept.
zich aan de oude bedragen van ƒ 500, ƒ 100 en ƒ 150 te houden, en M. ging
noodgedrongen daarop in, eerst 27 Dec. zijn ontslag van de arnhemsche overheid
bekomende. Toen Neuhusius in het laatst van 1679 overleden was, volgde M. hem
op. In Febr. 1693 ontving hij een beroep naar Groningen op eene jaarwedde van ƒ
1200. De alkmaarsche vroedschap besloot 28 Febr. hem te verzoeken om te blijven,
maar bood geen verhooging aan der bezoldiging van ƒ 900 plus vrije huishuur. 25
April werd hem ontslag verleend, 1 Aug. zijn salaris het laatst betaald. Hij vertrok,
nauwelijks van eene ingewandsziekte hersteld. Hij meende te Groningen goed te
doen zich ook aan tuinarbeid en boomkweekerij te wijden, maar werd weder zwak
en bezweek reeds in het volgende jaar.
Hij was in 1663 gehuwd met W i l h e l m i n a F r e d e r i c a H a c h i a , dochter
van W i l h e l m H. of H a c h i j n , predikant te Calcar, daarna te Kleef en laatst
hofprediker van den Keurvorst van Brandenburg. Uit dit huwelijk zijn geboren 5
zoons en 1 dochter, waarvan te Alkmaar 1675, 77 en 79: Johannes (hiervoor)
F r e d e r i c u s en J a c o b u s , terwijl aldaar 19 Febr. 78 begraven is een kind, in
een huurgraf in het noorderkruis der Groote kerk. 25 Juni van het volgende jaar
kocht M. een graf op het koor, waarop vermoedelijk zijn kleinzoon en naamgenoot
Mr. V e s a l i u s M o b a c h i u s , overleden Sept. 1742, een latijnsch opschrift deed
beitelen.
M. schreef: Dissertationes de triumpho Romano (Alcm. 1681); Leges et jura
triumphi Romani; in verzen: Lucretia, Arion en Buda en Jacobus Koning maar
verrader van Engeland. Bij P. de Wees te Alkmaar is van hem gedrukt een latijnsch
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vers in folio van meer dan 200 regels op het huwelijk van Mr. Jacobus Zeeman,
j.u.d.,
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substituut-secretaris der admiraliteit van Westfriesland, en Cornelia Sonck, 12 Febr.
1679.
Zie, behoudens verbeteringen: Nijhoff's Bijdragen, 3e R., V (1889) 410-418.
Bruinvis

[Modera, Justin]
MODERA (Justin), verdienstelijk zeeofficier van fransche afkomst, 11 Juli 1803 te
Middelburg geb. en 27 Mrt. 1866 te 's Gravenhage overl. Zijn voorouders hadden
in 't begin der 18de eeuw, om aan godsdienstvervolging te ontkomen, Frankrijk
verlaten, zich eerst in Duitschland, toen in de Nederlanden gevestigd. Over zijn
grootvader, Pierre M., fransch predikant te Tholen en zijn vader, Jean Adrien zie in
het volg. art.
Justin toonde al vroeg bijzondere neiging voor de zeevaart; op 14-jarigen leeftijd
trad hij in dienst bij de marine, werd weldra tot adelborst en luitenant ter zee 2de
klasse bevorderd en klom allengs tot den rang van kapitein-luitenant op. 1 Jan. 1852
werd hij gepensionneerd en kort daarna tot referendaris aan 't departement van
marine benoemd, welke betrekking hij tot 58 heeft waargenomen. Sedert leefde M.
ambteloos, maar bleef toch voortdurend op 't archief van genoemd departement
werkzaam, om bouwstoffen te verzamelen voor een werk, dat hij niet heeft mogen
voltooien. Tevens werkte hij de schetsen zijner vroeger gemaakte zeereizen verder
uit en schreef bijdragen voor meer dan een tijdschrift. Het is niet mogelijk in een
kort bestek al de vruchten van zijn werkzaam leven te vermelden. Wij bepalen ons
tot het volgende. Van zijn vele reizen naar de Middellandsche Zee, den Oost-Ind.
Archipel, West-Indië en de overige kusten van Amerika heeft hij een schat van
aanteekeningen nagelaten en van zijn voornaamste reis een uitvoerig geschrift
uitgegeven: Verhaal van een reize naar en langs de zuidwestkust van Nieuw-Guinea,
gedaan in 1828 door Z.M. Corvet ‘Triton’ en colonialen schoener de ‘Iris’ (1830).
Verder schreef hij gedurende meer dan 20 jaren hoogst belangrijke bedragen in het
tijdschrift: Verhandelingen en Berigten betreffende het Zeewezen (zie b.v. de jaarg.
1841, 43, 44, 45, 49, 51, 56 en 63): hier over de krijgskundige bewegingen ter zee
en over de zeetaktiek in 't algemeen, ginds over de regeling en de inrichting van het
zeewezen bij onze marine en die van Engeland, Frankrijk e.a. staten, elders
hydrografische bijdragen van bijzonderen aard; weer in een anderen jaargang een
zeevaartkundige beschrijving van West-Indië, of opstellen van zuiver technischen
aard, als over stoomketels, ankers, kabel- en tuigkettingen, kustvuren, zeilmaken
en dergelijke. Als afzonderlijke geschriften melden wij nog: Proeve eener
verhandeling over de zeetaktiek. Naar 't Fransch van E u g è n e M a i s s i n (1840);
Zeilmakershandboek, naar het Fransch van J.F.M. l e L i è v r e (1846); Wisseling
van gedachten met den heer F. over maritieme onderwerpen (1855) en Onderlinge
vergelijking der Nederlandsche werken over de Zeetaktiek en der Seinboeken voor
de Nederl. zeemagt, van 1808 en 1855; in alphabetische orde zamengesteld (1856).
Met A.H. B i s s c h o p G r e v e l i n k schreef hij een zeevaartkundig werk,
hoofdzakelijk bestemd om door vreemde zeevarenden bij 't aandoen onzer kusten
gebruikt te worden, onder den titel: Ariel for the Dutch Coast, 4e st. (1850-51). Door
prof. de Vries aangezocht om ten behoeve van het Woordenboek der Ned. Taal als
medewerker voor woorden en uitdrukkingen op 't gebied van het zeewezen op te
treden, heeft Modera aan dat vereerend verzoek jaren lang met de grootste toewijding
voldaan: al wat op den scheepsbouw, de scheepstuigage, zeilmakerij, het stoom-
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wezen, de zeetactiek e.d. onderwerpen betrekking heeft, is in dat groote werk voor
een goed deel van hem afkomstig.
Hij was gehuwd, sedert 1834, met mej. S.M.L.H. C o r e s d e V r i e s van
Paramaribo.
Zie: Levensber. Letterk. 1867, 77.
Zuidema

[Modera, Pierre]
MODERA (Pierre), geb. te Hanau 10 Juni 1723. zoon van J e a n , die afkomstig uit
eene familie in het oude bisdom van Metz door de godsdienstvervolgingen in het
laatst der 17e eeuw van alles beroofd moest vluchten en te Hanau een fabriek van
camelot opzette, ontving zijne opleiding tot predikant aanvankelijk aldaar en later
te Genève, werd in 1754 (bev. 9 Juni) fransch predikant te Tholen, huwde te
Middelburg met P e t r o n e l l a S u s a n n a P a a y s , dochter van den aanzienlijken
koopman P i e t e r en J o h a n n a C o o r n e e n overleed te Tholen 12 Nov. 1781.
Uit zijn huwelijk sproot 6 Mrt. 1765 J e a n A d r i e n M., ingeschreven als stud. iur.
te Leiden 18 Sept. 1786, gepromoveerd in 1790 en sinds advocaat te Middelburg,
lid van de rechtbank en municipalen raad aldaar in den franschen tijd, 21 Juli 1799
gehuwd met C o r n e l i a R e i t z , dochter van K a r e l K o e n r a a d en E l i s a b e t h
v a n G e n n e p en overleden 29 Juli 1827, zijn dood bezongen wordende door den
rector E c c o E p k e m a in een latijnsch gedicht (Midd. 1827). Hij liet na C h a r l e s
M., geb. 2 Juli 1801, rijksontvanger, gest. te Domburg in 1890 en Justin, zie boven.
Zie: Levensber. Letterk. 1867, 77; Bull. des égl. wall. II (1887) 389-91; III (1888)
329 en N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 92.
de Waard

[Moens, Adriaan (1)]
MOENS (Adriaan) (1), geb. te Middelburg 31 Juli 1728, gest. te Batavia 12 Oct.
1792, zoon van Josias en Petronella van der Maas (kol. 931), werd in 1743 leerling
der latijnsche school in zijn geboorteplaats met het doel predikant te worden, doch
verkoos in 1751 in ondergeschikte betrekking naar Indië te gaan, waar hij
aanvankelijk te Colombo op Ceylon werd werkzaam gesteld, doch snel in dienst
der Compagnie opklom. Gehuwd 4 Mrt. 1759 met S u s a n n a A d r i a n a P o t k e n s
en na haar overlijden met S a r a M a r i a R a c q u e t in 1763, werd hij in 1770
directeur te Cochin op de kust van Malabar, huwde 2 Sept. van dat jaar opnieuw
met H e l e n a M e t t e r n a c h , was ook hier de Compagnie in vele opzichten van
grooten dienst en werd in 1772 benoemd tot raad-extraordinaris van Indië. Zich
evenals zijn gewestgenoot, den raad Jac. Corn. Matth. Radermacher, sterk
interesseerende voor de stichting van het Bataviaansch Genootschap van kunsten
en wetenschappen, dat inderdaad 24 Apr. 1778 tot stand kwam, en den plantentuin
te Buitenzorg, correspondeerde hij dat jaar daarover en over geschenken aan het
Zeeuwsch Genootschap (in welks verzameling de bedoelde brieven nog berusten)
met Adriaan 's Gravenzande, Justus Tjeenk en Jona Willem te Water. In 1780
benoemd tot raad van Indië vestigde hij zich het volgende jaar te Batavia, waar hij
in 1784 is benoemd tot directeur-generaal. Hij liet na: J a n A d r i a a n , geb. te
Colombo Jan. 1766, P a u l u s J o s i a s en M a t t h i a s J a c o b u s , geb. te Colombo
19 Febr. 1768, alle drie sinds 1779 leerling der latijnsche school te Middelburg en
samen 8 Juni 1784 te Leiden ingeschreven als stud. iur., waar J a n A d r i a a n 14
Juni 1788 den meesterstitel behaalde om zich daarna te vestigen te Vlissingen,
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waar hij in 1792 huwde met J o h a n n a E l i s a b e t h C a e n en M a t t h i a s
J a c o b u s promoveerde op een
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Specimen iuris publ. belgici de munere pensionariorum civitatum praecipue
zelandicorum (Lugd. Bat. 1789), daarna te Vlissingen huwende met R e g i n a
E l i s a b e t h v a n H o o r n en gaande wonen te Zierikzee, waar hij in de regeering
kwam, eigenaar werd der heerlijkheid Blois en een zoon naliet, die volgt.
Zie: de monografie van v a n O o s t e r z e e in Europa 1875; Gedenkboek van
het Batav. Genootschap (Bat. 1878); en N a g t g l a s , Levensber. van zeeuwen II
(Midd. 1893) 194-95.
de Waard

[Moens, Adriaan (2)]
MOENS (Adriaan) (2), v a n B l o i s , geb. te Zierikzee 9 Dec. 1791, gest. aldaar 15
Febr. 1854, zoon van M a t t h . J a c o b u s en R e g i n a v a n H o o r n (zie 't voorg.
art.), en kleinzoon van den voorgaande, werd in 1803 leerling der latijnsche school
te Middelburg, 18 Sept. 1810 te Leiden ingeschreven als stud. iur. en vestigde zich
aanvankelijk te Vlissingen, later te Zierikzee, waar hij lid der rechtbank en in 1847
wethouder werd. Ongehuwd en wonende bij zijn broeder J a n I s e b r e e M o e n s ,
gaf hij zich veel moeite op het gebied der armenverzorging door het stichten van
velerlei fondsen; tevens verzamelde hij uit de archieven van Vlissingen en Zierikzee
vele gegevens voor hare plaatsbeschrijving en verwerkte die ten deele in
verschillende bijdragen over de geschiedenis van Zeeland in de Zeeuwsche(n)
volksalmanak 1836-47 en Zeeland, jaarboekje 1852-55.
Zie: N a g t g l a s , Levensb. II, 197.
de Waard

[Moens, Anna Maria]
MOENS (Anna Maria), 31 Aug. 1777 te Hoorn geb. uit het huwelijk v. H e n r i c u s
M o e n s en M a r i a M a r g a r e t h a B r u i n v i s , en 10 Mrt. 1832 te Ede gest.,
wijdde zich al vroeg aan 't onderwijs, opende in 1801 een inrichting voor de opvoeding
van jonge meisjes op ‘Wijhezicht’ a.d. IJsel, die later verplaatst werd naar 't landgoed
‘Kernheim’ onder Ede. Reeds op 20-jarigen leeftijd beantwoordde zij een door de
Mij. tot Nut v. 't Alg. uitgeschreven prijsvraag Over het godsdienstig en zedelijk
bestaan van Jezus, en later een andere van diezelfde maatschappij Over
zedekundige leesstof op de school. Het eerste antwoord werd met zilver, het tweede
met goud bekroond. Verder schreef zij: Dichterlijke bespiegelingen (1795); Iets ter
gedachtenis van J.C. Lavater (1804); Tafereelen van eene Christelijke opvoeding
(1822) enz.
Zie: Jaarboekje Cornelia 1871, 7.
Zuidema

[Moens, Antony]
MOENS (Antony), geb. 15 Apr. 1827 te Hillegersberg en ongehuwd overl. 24 Juni
1899 te Beverwijk. Zijn vader, A n t o n y M., had een pannenbakkerij te Koudekerk
a.d. Rijn; zijn moeder heette J o h a n n a L a m b e r t . Hij studeerde te Leiden en
werd achtereenvolgens predikant bij de herv. gem. te Hoogvliet op IJselmonde (in
1851), Edam en Sneek (tot 1866). Hij werd in dit jaar benoemd tot lid van de Tweede
Kamer der Staten-Gen., waar hij, als vooruitstrevend lid der liberale partij en volger
van Kappeyne, ijverig de belangen van het onderwijs behartigde. Vooral heeft hij
veel gedaan voor een betere opleiding der onderwijzers hier te lande en voor de
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stichting van meer normaalen kweekscholen, met name in de vereeniging
Volksonderwijs, waarvan hij een der stichters was. Ook werkte hij krachtig mee tot
de herziening der wet op 't lager onderwijs, in 1878 tot stand gekomen. In 1873 werd
Moens tot inspecteur van 't L.O. in de prov. Utrecht benoemd, als opvolger van M.
Salverda, en in 1880, na de wijziging van het rijkstoezicht op de lagere scholen, tot
inspecteur van de 2de inspectie, omvattende de provincies Noord- en Zuid-Holland,
Zeeland en
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Utrecht. Hij schreef o.a.: Voorstel tot wijziging van enkele bepalingen der Wet van
10 Aug. 1857 (1876) en gaf met S. B l a u p o t t e n C a t e de Wet op het Lager
Onderwijs van 1878 uit. In 1890 werd hij gepensionneerd.
Zijn portret, een houtsnede, staat in Eigen Haard 1877.
Zuidema

[Moens, Josias]
MOENS (Josias), geb. te Middelburg in 1697, gest. aldaar 4 Mei 1772, zoon van
den schoolmeester J o s i a s M., uit Gullighen in Vlaanderen en A p p o l l o n i a
C o m n a n t i u s , werd in zijn geboorteplaats onderwijzer aan de armschool, huwde
er 1725 met P e t r o n e l l a v a n d e r M a a s en was een der bestuurders van
een in 1740 opgerichte weduwenbeurs voor de bedienden der armen, welke zaak
echter door verkeerde berekeningen op niets uitliep. Hij beoefende ook de dichtkunst
blijkens verzen vóór A n d r e a s A n d r i e s s e n s Dichtlievende uitspanningen
(Middelb. 1756). Zijn zoon Adriaan (1) gaat hiervoor (kol. 919), Petrus volgt.
Zie: N a g t g l a s , de kerkeraad der nederd. herv. gem. te Middelburg (Midd. 1860)
191-2 en d e z ., Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 194.
de Waard

[Moens, Petronella]
MOENS (Petronella), vriendin, doch naar 't schijnt geen bloedverwante van Anna
Maria (al noemden zij zich in haar wederzijdsche brieven meestal ‘nicht’). Zij, dochter
van den volg. en Maria Lyclama à Nyeholt, werd 16 Nov. 1762 te Kubaard, bij
Franeker, geb. en overl. 3 Jan. 1843 te Utrecht. Reeds op haar 4de jaar blind
geworden (nadat zij aan een kwaadaardige soort van kinderpokken had gereden;
haar ouders woonden toen in Aardenburg), hield de begaafde vrouw zich toch haar
leven lang met letterkundige studiën bezig. Wel 10 maal behaalde zij een gouden
of zilveren medaille op uitgeschreven prijsvragen. Uit de zeer lange lijst harer romans,
gedichten en kinderboeken noemen we alleen: De ware Christen (1795); Esther, in
4 zangen (1786); Ruth (1790); De gebroeders De Witten, in 5 zangen (1791); Hugo
de Groot, in 7 zangen (1790); Vruchten der eenzaamheid (1798); Karel van
Rozenburg of de Zegepraal der deugdzame liefde (2 dln., 1814); Frederika Bornstein
(z.j.) en Legaat voor mijne vrouwelijke landgenooten (1830). Voorts: De kleine Suse
Bronkhorst (1808); De kleine Willem of het huisgezin van den heer Lausbach (2e
dr. 1817); Mevrouw Leliëndal en hare kinderen (1830); Letterkransje voor lieve en
brave kinderen (1806) en Klein geschenk voor zoete en gehoorzame kleinen (2de
dr. 1839). Met W.H. W a r n s i n c k B z . schreef zij 's Menschen begin, midden en
einde (1824). Tevens is zij de dichteres van eenige luthersche gezangen, o.a. van
gez. 376. Petr. Moens, die eerelid was van verscheiden dichtlievende e.a.
genootschappen, stond in briefwisseling met vele mannen en vrouwen van aanzien.
R. Vinkeles en W.v. Senus hebben haar portret gegraveerd.
Zie: W.H. W a r n s i n c k e n D e c k e r Z i m m e r m a n , Petronella Moens, met
portret (1843); F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e , Biogr. Woordenb. i.v. en
N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) i.v.; een vrijwel volledige
bibliografie bevat de Cat. der prov. bibl. in Zeeland II (Midd. 1907) 64 en III (ib. 1908)
255-57.
Zuidema
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[Moens, Petrus]
MOENS (Petrus), geb. te Middelburg 23 Juli 1732, gest. te Aardenburg 3 Apr. 1803,
zoon van Josias M. en Petronella van der Maas (zie boven), broeder van Adriaan
(1), was 1747-52 leerling van de latijnsche school zijner geboorteplaats,
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studeerde te Franeker, werd 20 Aug. 1758 predikant te Kubaard en vandaar in Nov.
1764 beroepen te Aardenborg, waar zijn vrouw M a r i a L y c k l a m a à N i j e h o l t
in 1766 overleed. Vooral door gedachtenwisselingen met hem, zou zijn doopsgezinde
ambtgenoot Jan Nieuwenhuizen gekomen zijn tot zijn plan tot oprichting der
Maatschappij tot nut van 't algemeen, dat echter eerst na Nieuwenhuizens vertrek
in 1771 is verwezenlijkt; op M.'s aansporing werd ook in Juni 1772 de houding van
de aardenburgsche burgerij bij een aanval der Franschen een eeuw geleden
schitterend herdacht en sprak hij een kerkelijke rede uit. Hij hertrouwde in 1774 met
J o h a n n a C o r n e l i a P i j l ; zijn dochter Petronella gaat hiervoor.
Zie: Nieuwe Nederl. Jaarboeken VII (Amst. 1772); Boekzaal LXXVII:1 (1803)
688-9; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 197.
de Waard

[Moerkerken, Pieter Hendrik van]
MOERKERKEN (Pieter Hendrik v a n ), 17 Febr. 1839 te Deventer geb., waar zijn
vader een kostschool had, en 25 Apr. 1901 te Utrecht overl. Na de lagere school te
hebben afgeloopen, bezocht hij het gymnasium en vervolgens het athenaeum zijner
geboorteplaats, met het doel predikant te worden. Door den onverwachten dood
zijns vaders in 1859 moest hij echter van plan veranderen en bekwaamde zich nu
voor 't lager onderwijs. Achtereenvolgens werd hij hulponderwijzer te Deventer en
Rijswijk (aan de kostschool van le Conte), studeerde ijverig en behaalde verschillende
akten van bekwaamheid. In 1861 werd v.M. tot leeraar aan 't gymnasium te
Leeuwarden benoemd, welke betrekking hij vier jaar later verwisselde voor eene
aan de hoogere burgerschool te Gouda, waar hij in 't huwelijk trad met J o h a n n a
W i l h e l m i n a B o o n . In 1872 werd hij benoemd tot leeraar aan de R.H.B. en aan
't gymnasium te Middelburg en in 1882 tot leeraar aan de R.H.B. te Utrecht. Zijn
lust voor studie nooit verloochenende bleef M., ook bij de drukste ambtsbezigheden,
zich voortdurend aan de beoefening van taal en letteren wijden. Reeds in 1861 gaf
hij een studie over Goethe en Byron uit, die zeer gunstig werd ontvangen. Daarop
liet hij in 1865 volgen zijn Nathan der Weise van L e s s i n g en Z i m m e r m a n 's
Engelsche spraakkunst (6de dr. 1887). In 1867 gaf hij een Redekunst uit, geschoeid
op de leest der oudere werken over rhetorica, met het doel om zijn leerlingen hun
gedachten behoorlijk te leeren uitdrukken en te rangschikken; als voorbeelden ter
oefening voegde hij daaraan een reeks van Schetsen en onderwerpen voor opstellen
toe. Drie jaar later verschenen zijn Meesterstukken uit Vondel's werken, met een
levensschets van den dichter, in 1885 opnieuw uitgegeven onder den titel: Keur uit
Vondel's lyrische en dramatische poezie, een werk dat nog altijd hoog staat
aangeschreven. Dat v.M. zich ook met Goethe bleef bezighouden, blijkt uit zijn
vertaling van L e w e s ' bekende levensbeschrijving van dien dichter, waarvan echter
alleen de eerste aflevering het licht zag: Goethe's leven van G.F. L e w e s , vertaald
door P.H. v a n M o e r k e r k e n (1873). Een lijst van zijn verdere werken laten wij
hier volgen: C o l l i e r 's History of English literature abridged (1874; 4de dr. 1886);
Inleiding tot de Nederlandsche dichtkunst (1877; 6de dr. 1901); Engelsch leesboek.
Proza en poezie (1877; 2de dr. 1884); Biographical outlines of English literature
(1882); Hooft en Huygens. Keur uit beider werken (1886); Over verbinding van
volzinnen in het Gotisch (1888), een werk, door de Kon. Vlaamsche Academie
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van België met goud bekroond. Verder zijn Nederlandsch leesboek (1890; 3de dr.
1895) en Het Nederlandsch kluchtspel in de 17de eeuw (2 dln. 1898). Ook
beantwoordde v.M. een in 1893 door het Prov. Utrechtsch Genootschap
uitgeschreven prijsvraag: Over den invloed der treurspelen, die op naam van Seneca
gaan op het Nederlandsch tooneel, inzonderheid op dat der 17de eeuw, welk
antwoord met een loffelijk getuigschrift werd vereerd. Eindelijk schreef v.M. tal van
opstellen in Taal en Letteren, in Noord en Zuid, in De Amsterdammer, Weekblad
voor Nederland enz.
Zie: Levensber. Letterk. 1903, 1.
Zuidema

[Mol, Sifridus Benedictus van]
MOL (Sifridus Benedictus v a n ), geb. te Antwerpen 17 Juni 1695, overl. te Puers
23 Juli 1760. Als cistercienser monnik der abdij St. Bernard had hij zijne
kloostergeloften afgelegd 15 Mei 1718 en ontving de priesterwijding 6 Oct. 1720.
Na in de abdij eenigen tijd den post bekleed te hebben van keldermeester, werd hij
bestuurder der abdij van Roosendaal 1725-1738, pastoor te De Hoeven 9 Maart
1738, landdeken van Bergen-op-Zoom Febr. 1741, pastoor te Wouw 1746. Hij legde
in 1753 zijn pastoraat neer en sleet zijne laatste dagen op het landgoed der abdij
te Puers.
Zie: K r ü g e r , Kerk. Gesch. bisd. Breda III 21, 444; IV, 313; B.v. D o n i n c k ,
Obituarium Loci St. Bernardi (Lérins 1901) 98; Taxandria VI (1899) 145; X (1903)
136.
Fruytier

[Molema, Everhardus]
MOLEMA (Everhardus), geb. 23 Mrt. 1803 te Hoogezand en overl. 20 Juli 1869 te
Oostwolde, was eerst hoofdonderwijzer te Euvelgunne en later (1836-68) te
Finsterwolde. Behalve eenige schoolboeken schreef hij: De vriend der jeugd, in
proza en poëzy (1836); Gedichten voor kinderen (1849); Wat men ziet en wat men
niet ziet, of Kijkjes in 't nieuwe wetsontwerp op 't onderwijs (1854); Betoog dat het
onmogelijk is goed lager onderwijs te geven, zonder dat daarbij het Christelijk
beginsel worde ten grondslag gelegd (1857) en Een blijde dag te Finsterwold, of
Hoe het nieuwe schoolgebouw aldaar werd ingewijd (1864). Ook zag van hem het
licht: Een ernstig woord aan Neerlands volk over R e n a n s Leven van Jezus (1864).
Zuidema

[Molema, Helmer]
MOLEMA (Helmer), zoon van den voorg., geb. 26 Febr. 1822 te Euvelgunne, overl.
27 Mrt. 1897 te Warfum, maakte zich verdienstelijk door zijn studie der tongvallen
of dialecten in de prov. Groningen en aangrenzende gewesten. Na zijn opleiding
aan de departementskweekschool te Groningen ontvangen te hebben, was hij eerst
als hulponderwijzer op de school van zijn vader te Finsterwolde werkzaam en daarna
te Veendam, waar hij omstr. vijf jaar bleef. In 1850 werd Molema hoofdonderwijzer
te Feerwerd (gem. Ezinge), in 55 te Adorp en in 58 te Warfum, waar hij de rest van
zijn werkzaam leven heeft gesleten, sinds 1887 als rustend-onderwijzer. Inmiddels
had hij zich in 1854 de akte van den eersten rang verworven, de hoogste
onderscheiding die men destijds in de onderwijzerswereld kon behalen. Was eerst
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wiskunde het vak geweest, waarop hij zich met den meesten ijver toelegde, van nu
af werd de studie der dialecten, en speciaal van 't groningsch, de hoofdbezigheid
zijner vrije uren.
Molema's hoofdwerk is het Woordenboek der Groningsche volkstaal in de 19de
eeuw (Gron. 1884-1887). Met een Supplement van A.A. G a n d e r h e y d e n (1897).
Verder heeft men van hem een Proeve van een Drentsch Woordenboek, dat als
handschrift op de groninger universiteitsbibliotheek bewaard wordt (Catal.
o

B r u g m a n s (1898) n . 423) en Aanschouwings- en denkoefeningen, of
Vormleeropgaven voor de lagere school (1884-86; 3 stukjes). Voorts schreef hij in
het
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tijdschrift De Nederl. Taal (1856) een opstel: Afleiding van eenige Groninger woorden,
en in den Taalgids (1862, 63) een studie over Nederduitsche spreekwoorden.
Zie: Levensber. Letterk. 1898, 332, en Gron. Volks-almanak 1898, 25.
Zuidema

[Molius, Willem]
MOLIUS (Willem), M o o l , geb. ± 1500, gest. na 1553, priester en burger der stad
's Hertogenbosch, schreef eene zeer merkwaardige kroniek, getiteld: Annales civitatis
Buscoducensis, loopende van het begin der bewoning van deze plaats tot 1553.
Molius is veel minder bekend en toch veel beter historicus dan zijn bossche tijdgenoot
Pelgrom. J.H. v a n H e u r n zegt in zijne: Historie der Stad en Meyerye van 's
Hertogenbosch, voorrede 26, (Utrecht 1776) aangaande het boven bedoelde werk
van Molius: ‘Bij de lezing vond ik het eenvoudig doch van ongekrenkte trouw. Dit
bleek mij hieruit, omdat ik vele plaatsen met de oorspronkelijke stadsvoorregten
vergeleken heb, waar mede zij volmaakt overeenstemmen. Ik besloot hier uit, dat
het overige mede waarachtig is.’ Ook nu nog bestaat Molius' belangrijke kroniek
alleen in een onuitgegeven handschrift. Het is een M.S. in folio, groot 112 bladzijden,
midden 19e eeuw door leerlingen van het gymnasium alhier overgeschreven en
thans op het archief van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en
Wetenschappen te 's Hertogenbosch bewaard.
Over dezen schrijver: Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden door
C.R. H e r m a n s , ('s Hertogenbosch 1848) Inleiding; C.F.X. S m i t s , De Kathedraal
van 's Hertogenbosch (Brussel, Amsterdam 1907) voorr.
Smits

[Moll, Dr. Anthonij]
MOLL (Dr. Anthonij), geneesheer, geb. te Maassluis 8 Maart 1786, gest. te Arnhem
16 Juni 1843. Hij was de oudste zoon van Ds. E v e r t M o l l en diens eerste vrouw
C a t h a r i n a K n i p s c h a e r . Het eerste onderricht ontving hij van zijn vader. Te
Nijmegen, waar deze in 1797 was beroepen, bezocht hij de latijnsche school,
studeerde te Leiden van 1801-6 en werd aldaar (reeds op 20-jar. leeftijd) 21 Juni
1806 bevorderd tot med. doctor, na verdediging van zijn ‘aan de vrienden der
waarheid’ opgedragen proefschrift: Generalia quaedam circa theoriam, sic dictam,
incitationis. Moll vestigde zich te Nijmegen en maakte zich hier spoedig nuttig als
extra-ordinair adsistent in het militair hospitaal, waarin zich vele pruisische
krijgsgevangenen bevonden (1807). Hij werd stadsgeneesheer en later (1814) ook
chirurgijn-majoor-extraordinair bij de schutterijen. Tijdens eene typhus-epidemie
(1813) betoonde hij zich ijverig en moedig. Zelf kwam hij, door de ziekte aangetast,
dicht bij den dood en nimmer heeft hij nadien eene goede gezondheid genoten.
Ofschoon Moll te Nijmegen een geacht man was, heeft hij er nooit eene belangrijke
praktijk gehad. Deze won hij eerst te Arnhem, waar hij zich in Maart 1827 als opvolger
van Dr. F.W. Everts had gevestigd. Moll werd daar stadsdoctor en voorzitter - lid
was hij al - der provinciale commissie van geneeskundig onderzoek en toevoorzigt
in Gelderland. Door pijnlijke kwalen gekweld volbracht hij jaren lang met moeite
zijne taak. In 1841 moest hij de gewone praktijk geheel verlaten. Uit zijn (26 Mei
1813 gesloten) huwelijk met A l b e r t a M o s zijn vier kinderen gesproten, van wie
Evert (zie volgend art.) de eerstgeborene was.
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Moll was een vaardig spreker en schrijver. Vele redevoeringen zijn door hem
gehouden, vooral in vergaderingen van het Nut te Nijmegen en van het genootschap
Prodesse Conamur te Arnhem. Zijne werken, welke meest alle in zijn
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nijmeegschen tijd zijn geschreven, bewijzen zijne groote werkkracht en belezenheid.
Met duitsche geleerden van zijn tijd was hij in briefwisseling. Moll behoort tot de
eerste hygeïsten in Nederland, die de geneeskrachtige werking van het zeeklimaat
hebben verdedigd. Hij schreef: Proeve eener theorie van de werking der Contagia
acuta op het menschelijke ligchaam (Nijm. 1815); Het zeebad enz. (door G.
S w a r t e n d i j k S t i e r l i n g ), met een Aanhangsel nopens de nieuwe
Zeebadinrigting te Scheveningen (Dordr. 1819); Handboek tot de Leer der Teekenen
van gezondheid en ziekte (Gorinchem 1821-23). Opstellen in zijn Practisch Tijdschrift
voor de Geneeskunde in al haren omvang (1821-43; met Dr. C. v a n E l d i k als
mederedacteur); Gemeenzame Brieven over het Scheveninger Zeebad (Arnh. 1824);
Handboek voor de Geregtelijke Geneeskunde (Arnh. 1825-26); Beknopte beschrijving
van den Asiatischen Braakloop (Arnh. 1832); Iets over de zoogenaamde Russische
baden (Arnh. 1842); Tijdschrift voor de Staatsgeneeskunde (de 2 eerste stukken,
Arnh. 1843); Beschrijving eener epidemische koortsziekte in Gelderland in 1831 (in
Hippocrates, Supp. V, 193); Verslag der kinder-pokepidemie te Nijmegen in 1817
(ibid., Supp. VI, 73). Voorts vertaalde Moll duitsche werken over natuurphilosophie
(van J.G. B a l l e n s t e d t , C.F. W e r n e r , H.F. L i n k en A.H.C. G e l p k e (De
Voorwereld, De vormkracht der aarde, De Voorwereld en de Oudheid door de
Natuurkunde opgehelderd, Over het oorspronkelijke volk der aarde. Vergel.: Magazijn
der voorwereld, Amst. 1821). In de kringen der rechtzinnigen, die den
evolutionistisch-gezinden Moll (ten onrechte) voor ongeloovig hielden, verwekten
deze, in 1819, 20 en 21 te Dordr. en te Amst. verschenen vertalingen ergernis. Meer
voldoening gaf hem de gretig gelezen overzetting van het werkje van A n g e l i , De
jonge arts aan het ziekbed (1827).
De wezenlijke of vermeende miskenning, onder welke Moll heeft geleden, is
vergoed door de achting van velen en door de hem, den humanen en geleerden
arts, geschonken eerbewijzen. Hij was lid van het Utr. Gen. van Kunsten en Wet.
(1814), buitengew. lid van het Physisch-medisch Gen. te Bonn (1820), eerelid van
de Société médico-chirurgicale te Brugge (1840) en van het Gen. ter bevord. der
Genees- en Heelkunde te Amsterdam (1840). De leden der bovengen. prov.
commissie lieten Moll's portret door J.P. Lange in koper graveeren (1837).
Zie: C. v a n E l d i k , Levens- en Karakterschets van wijlen Dr. Moll in Arnh.
Courant van 29 Juni 1843, ook opgenomen in het Pract. Tijdschrift van dat jaar;
Kunst- en Letterb. 1843, II, 1; Doctor A. Moll, geschetst door zijnen zoon E. M o l l
(Gorinchem 1845, met portret); J.H.F. K o h l b r u g g e , Nederlandsche
praedarwinisten in Gids 1908, III, 235, die ook de referaten over werken van Moll
vermeldt (blz. 260).
Bax

[Moll, Dr. Evert]
MOLL (Dr. Evert), predikant, geb. te Nijmegen 7 Maart 1814, gest. te Haarlem 27
Mei 1896, zoon van den voorgaande. Hij bezocht te Nijmegen de Nuts- en de
latijnsche school, studeerde één jaar (1831-32) aan het athenaeum te Deventer en
vier jaren te Leiden, waar hij 20 April 1836 werd bevorderd tot doctor in de
godgeleerdheid, na verdediging van zijn proefschrift: Collectanea ad illustranda
Jesu dicta ex observatione vitae communis. Hij stond, als predikant bij de hervormden
te Hengelo (Ov.) 1837-43, te Vollenhove 1843-46, te Goes 1846-77. Moll was een
man van ongewone gaven. Tusschen 1854 en 65 leidde hij, volgens zijn eigen
methode, meer dan 20 jongelingen voor de academische studiën op. Zijne
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leerlingen wist hij te bezielen, hun karakter te ontwikkelen. Zijne verhandeling over
Misbruikte bijbelplaatsen werd in 1864 door het Haagsch Genootschap met goud
bekroond. In den tijd van zijn leven en werken te Goes ondervond Dr. Moll, die
liberaal was en met het woord scherp kon zijn, tegenstand van de zijde der
rechtzinnigen. Hij genoot er nochtans veler achting en had er zijn aanhang. Jaren
lang was hij scriba-quaestor der classis Goes. Moll behoorde onder de leden van
het Zeeuwsch Gen. der Wet. Ook als nutslezer verwierf hij zich naam. In 1877
vestigde hij zich als emeritus te Haarlem, waar hij aan verval van krachten is
gestorven. Zijn geest was echter helder tot het einde toe. Uit zijn huwelijk (9 Febr.
1837) met A n t j e n v a n G r o n i n g e n zijn elf kinderen geboren, van welke er
vijf op volwassen leeftijd vóór hem zijn gestorven.
Moll schreef: Vervolg op de Bloemlezing uit den Hollandschen Spectator van
J u s t u s v a n E f f e n door professor v a n K a m p e n (Deventer 1839); Dr. A.
Moll, geschetst door zijnen zoon E. M o l l (Gorinchem 1845); Teekenen en vragen
des tijds (uit het hoogd., Goes 1857); Kerkelijke Courant en Godsdienstig Weekblad
(Amersf., later te Goes); Handleiding bij het godsdienstonderwijs (door M o l l e n
R.A. S o e t b r o o d P i c c a r d t ); A. V i n e t , Theorie der prediking (vertal., Tiel
1854); C. P a l m e r , Katechetiek (vertal., Tiel 1856 en 57); Misbruikte bijbelplaatsen
(Leiden 1864); Afscheidsrede te Goes (30 Sept. 1877) en Rede ter gedachtenis van
40 j. Evangeliebediening (uitgespr. te Hengelo 4 Maart 1877) (beide gedrukt te
Goes); Het ideaal der liefde (Goes 1886). Voorts bijdragen in Magazijn van Exegetiek,
Christelijk Album, Navorscher, Evangelisch Penning-Magazijn, Morgenlicht enz.
Zie: Goesche Courant van 29 Mei 1896 en (voor proeve van nutslezing) Kerkbode
voor Haarl. en Omstr. van 9 Maart 1912.
Bax

[Moll, Hendrik Marinus de Bruyn de Neve]
MOLL (Hendrik Marinus d e B r u y n d e N e v e ), rector van het gymnasium te
Zierikzee, 14 Nov. 1813 te Dordrecht geb. uit het huwelijk van J o h a n M o l l en
J o h a n n a P e t r o n e l l a d e B r u y n d e N e v e overl. 25 Oct. 1898 te Zierikzee.
Na zijn eerste opleiding in zijn geboortestad ontvangen te hebben, studeerde hij
van 1832-38 te Leiden in de letteren en promoveerde daarin 23 Mei 1839 op een
diss.: de Peregrinorum apud Athenienses Conditione. Reeds met ingang van dat
jaar (1839) was hij tot praeceptor aan het Erasmiaansch gymnasium te Rotterdam
benoemd, welke betrekking hij in 1842 verwisselde met die van rector te Zierikzee.
38 jaren is hij hier werkzaam geweest, n.l. tot de opheffing der school in 1880. Hij
ontving toen eervol ontslag.
Moll schreef boekbeoordeelingen en opstellen in verschillende tijdschriften, als
Symb. Litt. van 1843, de Gids, jaarg. 1842-44 en 1852; Letterl. Maandschrift onder
redactie van J.J.D. N e p v e u ; voorts een Latijnsche spraakkunst voor
eerstbeginnenden en Opstellen ter vertaling in 't Latijn, beide bij herhaling herdrukt.
Hij was gehuwd, sedert 1846, met J o h a n n a C o r n e l i a B o e y e , die hem vier
zoons en eene dochter schonk. De oudste zoon, J.H. M o l l , in 1848 geb., werd in
1879 rector van 't gymnasium te Sneek en in 1886 van dat te Amersfoort.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 210-11; d e V o s , de
Lat. school te Zierikzee in de Nederl. Leeuw XVI (1899).
Zuidema

[Moltzer, Jacob Frederik Constantijn]
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MOLTZER (Jacob Frederik Constantijn), 29 Juni 1784 te Ameide geb. en 11 Nov.
1867 te Leiden overl.
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Hij was de eenige zoon van J o h . F r a n c i s c u s M o l t z e r , predikant te Ameide
en Tienhoven, en van W i l h e l m i n a L o u i s e G o b i u s . Later werd zijn vader
als predikant te Leiden beroepen aan de hoogeschool van welke stad Jacob in 1802
als student werd ingeschreven. Hij studeerde in de rechten en promoveerde 14
Febr. 1810 op een diss.: de Causis, a reo allegandis, quae doli praesumtionem
elidunt, tot Dr. in de beide rechten. Kort na zijn promotie werd Moltzer toegelaten
als advocaat van het Hof van Justitie voor het toenmalig departement Holland, en
een tiental jaren heeft hij met veel succes de rechtspraktijk te Leiden uitgeoefend.
Onder de vele belangrijke pleidooien door hem gehouden is er een voor de wegens
oproer tegen het gezag ter dood veroordeelde boeren van Rijnland, aan welke rede
in 't fransch gehouden een algemeene bekendheid ten deel gevallen is (1813). Doch
hoe gezien en geacht, in 1819 legde hij de praktijk neer en zocht een betrekking bij
de rechterlijke macht, wat hem licht gelukte. Eerst werd hij plaatsvervanger bij het
vredegerecht te Leiden en in 1821 griffier bij de arr. rechtbank aldaar, welke laatste
betrekking hij 46 jaren met de grootste toewijding heeft vervuld. Ook in verschillende
maatschappelijke betrekkingen was Moltzer met ijver werkzaam: hij was jaren lang
voorzitter van het departement Leiden der Maatsch. tot Nut v. 't Alg., bestuurslid
der Maatsch. van Fraaie Kunsten en Wetensch., afd. Leiden, ouderling der herv.
Gemeente, lid van het classikaal en provinciaal kerkbestuur, in 1854 zelfs lid van
de Synode. Zijn betrekking tot de herv. Gemeente deed hem in 1858 de pen
opnemen in de toenmaals belangrijke ‘Huiszittenhuiszaak’. Hij gaf anoniem een
brochure uit, get.: De breede kerkeraad der Ned. Herv. gemeente te Leiden in
betrekking tot het Huiszittenhuis. Andere geschriften, behalve zijn dissertatie, een
levensbericht van zijn zwager Mr. H.C. Huyser (in Levensb. Letterk. 1866, 41) en
een enkel gedicht, heeft hij niet nagelaten.
Moltzer was sinds 1812 gehuwd met D o r o t h e a H e n r i e t t e L o u i s e
M u l l e r , dochter van een voormalig scheepskapitein der O.-I. Comp. te Amsterdam,
met wie hij meer dan 40 jaren een hoogst gelukkig leven leidde.
Zie: Levensber. Letterk. 1868, 220.
Zuidema

[Mondragon, Christoforo de]
MONDRAGON (Christoforo d e ), spaansch veldoverste uit de eerste jaren van den
80-jarigen oorlog, geb. 1504. overl. te Antwerpen 3 Jan. 1596. Hij kwam als een der
kolonels van Alva in de Nederlanden en maakte zich als ondernemend en beleidvol
krijgsman, tevens als man van hoogstaand karakter, grooten naam, zoodat hij ook
door de opstandelingen hooggeacht werd. Van zijne krijgsbedrijven in de
Nederlanden noemen wij: het doorwaden van de Schelde tusschen Brabant en
Zuid-Beveland ten einde Goes te ontzetten (Oct. 1572); de heldhaftige verdediging
van Middelburg tegen Prins Willem I (hij voerde hier het bevel als stadhouder van
Zeeland; de belegering eindigde met overgave aan de Staatsche troepen 21 Febr.
1574); aanslag op Klundert, Fynaard en Ruigenhil (1575); verovering van Zierikzee
(1576); beleg van Maastricht (1579); aanslag op Lillo (1584); strijd tegen Maurits
om Antwerpen (1585 e.v.); verovering van Hulst (1591); ontzet van Grol, dat door
prins Maurits belegerd werd (1595).
Van 1578-1579 was hij gouverneur van de landen van Overmaas. De laatste
jaren van zijn leven was hij burgvoogd van de stad Antwerpen.
Mondragon was gehuwd met G u i l i e l m e d e C h a s t e l e t .
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Zie: B o r , W a g e n a a r , S t r a d a ; J o s . H a b e t s , Les gouverneurs des duchés
de Limbourg et de Gueldre in Publ. Limbourg XIV.
Dyserinck

[Monte, Everardus de]
MONTE (Everardus d e ), cistercienser monnik van Oudekamp en eertijds abt van
Michaelstein O. Cist. in Brunswijk, overleed als biechtvader der nonnenabdij Hoenepe
bij Deventer in 1498. Everardus komt niet voor in de rij der abten vermeld bij J.
L e u c k f e l d , Antiquitates Michaelsteinenses (Wolfenbuttel 1710); ook niet bij A.
G e y e r , Gesch. des Cisterc.kl. Michaelstein (Leipzig 1910). De laatste erkent, dat
er een groote leemte is in de geschiedenis der abdij op het einde der 15e eeuw.
Zie: H. K e u s s e n , Chronicon monasterii Campensis in Ann. des hist. Ver. für
d. Niederrhein XX (1869) 358.
Fruytier

[Montens, Willem Hubertus]
MONTENS (Willem Hubertus), geb. te Prinsenhage 31 Maart 1801, aldaar gest. 20
Sept. 1887. Hij was de zoon van den veearts te Prinsenhage H. M o n t e n s ; deze
leidde zijn zoon in de veeartsenijkunde op, met het gevolg dat hij in 1820 voor de
destijds te Leiden bestaande commissie examen aflegde en tot veearts 2e klasse
werd bevorderd. Hij oefende ruim een jaar de praktijk uit, doch wenschte toen zijn
kennis aan de te Utrecht opgerichte veeartsenijschool te vermeerderen; in 1826
verliet hij deze inrichting met het diploma van veearts 1e klasse. Heusden werd hem
als standplaats aangewezen, van waar hij in 1827 naar Prinsenhage werd
overgeplaatst. In 1831 werd hij tot tijdelijk paardenarts voor de vesting Breda
benoemd; op zijn verzoek kreeg hij in 1827 als zoodanig eervol ontslag en vestigde
hij zich te Zevenbergen, waar hij 40 jaar praktizeerde en vele jaren keurmeester
was van vee en vleesch. Montens was in Zevenbergen zeer geacht; herhaaldelijk
werd hij tot lid van den gemeenteraad gekozen, terwijl hij langen tijd lid en voorzitter
van de schoolcommissie was.
In Mei 1877 liet hij de praktijk te Zevenbergen geheel aan zijn zoon, den lateren
districtsveearts, over en ging te Prinsenhage uitrusten van zijn arbeidzaam leven.
Want dit was het, ook op literair gebied. Hij schreef tal van artikelen in het
Veeartsenijkundig Magazijn van N u m a n I, II, V en Vl; in Het Repertorium 3e, 4e
en 5e jaarg.; in de Verhandelingen over verschillende Veeartsenijkundige
Onderwerpen 1851, 1852 en 1860. Voorts schreef hij in het Jaarboekje der
Maatschappij van Landbouw, Tuinbouw en Veeteelt in het Arrondissement Breda
1853 en 1857; in het Maandblad van den Nederlandschen Landbouwer 1859; in
het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt 1869. Omtrent den aard dezer
artikelen zie men o.a. den Catalogus van de Bibliotheek der Maatschappij ter
bevordering der Veeartsenijkunde door D.F. v a n E s v e l d . In 1850 werd Montens
verkozen tot lid van het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap. Dit vereerde hem
een geschenk wegens de oprichting eener veeartsenijkundige vereeniging in
Noord-Brabant, welke 20 Mei 1851 te Tilburg tot stand kwam en waarvan Montens
directeur werd.
Zijn beide zoons liet hij ook te Utrecht voor veearts studeeren; de oudste H.J.
M o n t e n s , in 1849 gediplomeerd, stierf in 1853 te 's Hertogenbosch; de jongste,
A.J. M o n t e n s , werd later districtsveearts voor de provincie Noord-Brabant.
Schimme
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[Montesdoca, Francesco de]
MONTESDOCA (Francesco d e ), spaansch krijgsoverste uit het begin van den
80-jarigen oorlog, kolonel van Alva. 15 Sept. 1569 legde hij den plechtigen eed af
als militair gouverneur van Maastricht.
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Aanvankelijk was zijn bestuur rustig, alleen was er voortdurend gebrek aan geld,
de stad moest dan geld te leen verstrekken. Voortdurend werd door de regeering
der stad aangedrongen op vermindering van garnizoen. Naar aanleiding hiervan
kwam Jeronimo de Salines 1 Aug. 1571 te Maastricht ten einde een onderzoek in
te stellen omtrent de klachten over het garnizoen. In Maastricht werden de gevolgen
merkbaar van het krachtiger optreden van de partij van verzet in de noordelijke
Nederlanden, zoodat door Montesdoca 23 Juli 1572 hernieuwing gevraagd werd
van den eed van getrouwheid, afgelegd door de burgerij; dit geschiedde 3, 4 en 5
Aug. d.a.v.. 15 April 1574 gaf het gemeentebestuur eene attestatie van tevredenheid
over het bestuur van Montesdoca. Voortdurend bleven er echter klachten over de
zware lasten, die de bezetting veroorzaakte. De duitsche troepen van het garnizoen
werden niet vertrouwd, terwijl van staatsche zijde pogingen werden aangewend om
deze troepen om te koopen; een en ander blijkt duidelijk uit een brief van Montesdoca
gericht aan Diego de Zuniga, spaansch ambassadeur te Parijs dato Maastricht 2
Oct. 1576 (Correspondance de G r a n v e l l e VI, 449; zie ook 127) Montesdoca was
toen met 2 spaansche compagnieën in Wijck, terwijl de duitsche troepen in Maastricht
waren. Er barstte nu een oproer los; Montesdoca, aan wien vrijgeleide was beloofd
om te onderhandelen, werd gevangen genomen; door het optreden van de
spaansche troepen onder Alonzo de Vargas en Ferdinand de Toledo, die in de buurt
van Maastricht lagen, werd hij ontzet; de stad werd hierop getuchtigd door de
Spanjaarden. Ten gevolge van de Pacificatie van Gent en het eeuwig edict moesten
alle vreemde troepen de stad verlaten. Montesdoca was 28 April 1577 uit Maastricht
vertrokken. Na de inneming van Maastricht in 1579 door den hertog van Parma
werd hij wederom benoemd tot gouverneur dier vesting. Omtrent zijn bestuur en
vertrek uit die stad worden geen bijzonderheden vermeld. In het begin van 1580
was hij reeds daaruit vertrokken.
Zie: Raadsnotulen Maastricht deel 47; Correspondance du cardinal de
G r a n v e l l e III, IV, V, VI; Mémoires anonymes par J.B. B l a e s ; H a a k m a n e n
A l l a r d , Het beleg en de zoogenaamde verwoesting van Maastricht in 1579.
Dyserinck

[Montfoort, Alphardus van]
MONTFOORT (Alphardus v a n ), zoon van L o d e w i j k v a n M., overl. waarschijnlijk
in 1466. Hij studeerde te Bologna sinds 1437 in de rechten en was er in 1439
procurator der germaansche natie. Hij werd 16 Sept. 1439 tot een prebende in het
kapittel van St. Marie te Utrecht geadmitteerd en in Nov. 1445 tot alle kapitulaire
rechten. In 1455 was hij met Ludolf van Hoorn, Dirk Uterweer en Herman van Rhenen
naar Rome afgevaardigd tot verkrijging der confirmatie van den utrechtschen elect
Gijsbert van Brederode.
Zie: F r i e d l ä n d e r e t M a l a g o l a . Acta nat. Germ. Univ. Bononiensis (Berol.
o

1887) 184, 185, 186 en 188; G. B r o m , Archivalia in Italië I, n . 1227; K. B u r m a n ,
o

Utrechtsche Jaarboeken II, 283; hs. rijksarchief Utrecht, St. Marie 21, f . 148.
van Kuyk

[Montfoort, Hendrik van]
MONTFOORT (Hendrik v a n ), studeerde te Orleans in de rechten en was aldaar
in 1509 procurator der germaansche natie. Hij werd 25 Juni 1501 geadmitteerd tot
een prebende in het kapittel van St. Marie te Utrecht, en 4 Juni 1509 tot alle
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kapitulaire rechten. Paulus III benoemde 7 Sept. 1538 op zijn verzoek wegens
hoogen leeftijd den klerk A r n o l d u s D o m i n i c i tot zijn
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coadjutor met recht van opvolging. Hij overleed 22 Febr. 1539.
o

Zie: G. B r o m , Archivalia in Italië I, n . 303; hs. rijksarchief Utrecht, St. Marie 21,
o

f . 100.
van Kuyk

[Moor, Bartholomaeus de]
MOOR (Bartholomaeus d e ), geb. 11 Febr. 1649 te Kapelle in Zuid-Holland, zoon
van B e r n a r d i n u s d e M. en A d r i a n a v a n B o l l e n h o v e n , gest. te
Harderwijk 23 Juni 1724, heeft met zijn vader, die predikant was, eerst in zijn
geboorteplaats, daarna in Benschop, Kuilenburg en eindelijk in Gouda gewoond.
Hij is zoodoende eerst op het gymnasium te Kuilenburg en Gouda gekomen en
heeft daarna te Utrecht en Leiden gestudeerd. Hij hield zich daar niet alleen met
geneeskunde, maar ook met allerlei andere vakken van geleerdheid bezig. Hij
verdedigde zelfs op 17-jarigen leeftijd, onder de professoren Leusden en van
Mansvelt te Utrecht, eenige theologische stellingen over ‘de schepping der wereld’
en ‘het nieuwe verbond’. In Harderwijk heeft hij zich 22 Juli 1668 als candidaat in
de medicijnen laten inschrijven; hij was toen reeds twee jaar student in Utrecht. En
spoedig daarna, nog voor het einde van zijn 20ste jaar, werd hij doctor in de
geneeskunde, waarop hij zich terstond in Gouda vestigde. Later, wanneer precies
schijnt onbekend te zijn, is hij als praktiseerend geneesheer naar Amsterdam gegaan.
Tegelijkertijd schreef hij een paar boeken, die zeer de aandacht trokken (titels zie
onder). Hierdoor kreeg hij zoo grooten naam van geleerdheid, dat hij 1 Mei 1706
tot hoogleeraar der geneeskunde aan de universiteit te Groningen werd aangesteld,
‘nadat hij vooraf over deze en gene onderstelling in de wetenschap eene redekaveling
gehouden had’. Zeker heeft men hem toen op kettersche denkbeelden in de
wetenschap onderzocht en niet te licht bevonden. Maar al te nauw zal men wel niet
bij hem gekeken hebben, daar de roep, die van hem uitging, zeldzaam groot was.
Hij zou zich bijv. nooit in zijn prognose vergist hebben. Toch hield hij het niet lang
in Groningen uit. Een twist met zijn collega Muyckens, die bijzonder opbruisend was
en ongehoord lomp tegen hem optrad, trok hij zich zoo aan, dat hij zich de
gelegenheid, om in 1713 als hoogleeraar naar Harderwijk te verhuizen, niet liet
ontglippen, te eer, omdat zijn collega's en de curatoren hem niet geheel gelijk gaven
en hij niet alleen niet den eersten stap tot toenadering doen wilde, maar zelfs van
geen vergeten en vergeven, onder welken vorm ook, weten wilde. Weldra, 31 Mei,
hield hij dus zijne intreerede de Amoenitatibus medicis te Harderwijk, een rede, die
heel wat minder bevreemding schijnt gewekt te hebben dan een andere, die hij
onder den titel de Piscium et avium creatione 16 April 1716 als rector uitsprak.
Verder gaf hij in Harderwijk nog verschillende geschriften in 't licht en kreeg hij een
hevigen twist, nu met de curatoren, die beloften aan hem gedaan (wegens gelden
voor den hortus en verhooging van salaris) niet zouden gehouden hebben, die
echter door de Staten in het gelijk gesteld werden. Vermoedelijk zal prof. van Houten,
die hem uit Groningen naar Harderwijk gelokt had, meer beloofd hebben, dan hij
mocht. De geheele zaak griefde hem, die van een weinig inschikkelijk en onbuigzaam
karakter was, zeer, te meer, daar zijn school verliep en nog maar weinig leerlingen
overgebleven waren. Niet lang daarna stierf hij.
Hij schreef: Cogitationum de instauratione Medicinae, ad sanitatis tutelam, morbos
profligandos, nec non vitam prorogandum ll. III (Amst. 1695); Oratio de methodo
docendi medicinam (Franeq.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

941
1707); Oratio de Amoenitatibus Medicis (Harderw. 1713); Veris oeconomiae animalis,
seu potius humanae, principiis innixae Pathologiae Cerebri delineatio practica, in
qua, Morborum soporosorum per notas charact. distinctio nec non spasmorum
accuratior distrib. traditur (Amst. 1704); Institutionum medicarum compendium in
usum scholarum privatarum (1720).
Zie: H. B o u m a n , Geschied. Geldersche Hoogeschool (Utr. 1844); B o e l e s ,
achter J o n c k b l o e t , Gedenkb. der Hoogeschool te Groningen (1864); J. B a n g a ,
Geschiedenis van de Geneeskunde, enz.
A. Geyl

[Moreelse, Hendrik]
MOREELSE (Hendrik), geb. te Utrecht in 1615, overl. ald. in 1666, zoon van den
schilder, schepen en raad van Utrecht P a u l u s M o r e e l s e . Hij studeerde te
Harderwijk en te Utrecht onder Matthaeus in de rechten. In 1635 bracht hij in een
latijnsche redevoering den magistraat van Utrecht hulde voor de zorgen voor het
hooger onderwijs, waarvoor hem een kostbaar boekwerk met het stadswapen
vereerd werd. Daarna studeerde hij nog te Leiden, waar hij 18 Mei 1637 als
H e n r i c u s M o r e l s e n werd ingeschreven. Vervolgens maakte hij een studiereis
door Frankrijk en verwierf te Bourges den doctorsgraad in de rechten. Te Utrecht
teruggekeerd, werd hij schepen en in 1644 prof. juris aldaar. De magistraat stelde
11 Dec. 1644 zijn wedde vast op ƒ 800, nadat hij reeds 25 Juni 1644 zijn ambt
aanvaard had met een rede de Jurisprudentiae Romanae usu hodierno. Van
1646-1647 was hij rector-magnificus en hield als zoodanig 29 Mei 1647 een rede
in het koor van den Dom ter gelegenheid van de blijde inkomst van den nieuwen
stadhouder Willem II, waarvoor de stad hem een geschenk van ƒ 150 vereerde. In
1652 tot raad-ordinaris in het Hof van Utrecht benoemd, bedankte hij voor het
professoraat, maar nam dit nog waar tot zijn opvolger zou zijn opgetreden. Pas 24
Apr. 1654 hield hij een plechtige afscheidsrede de Manuductione studiosi juris per
Academiam ad Rempublicam (gedrukt in G.I. V o s s i i et a l i o r u m Dissertationes
de studiis bene instituendis (Traj. ad Rh. 1658) 563 vlgg.). In 1661 werd hij raad in
de vroedschap en van 1662 tot 1664 was hij burgemeester, in welken tijd hij een
zeer werkzaam aandeel nam in de toen aanhangige uitbreidingsplannen der stad.
Een Memorie daarover van zijn hand van 1664 berust onder de hss. der utrechtsche
o

universiteitsbibliotheek (Cat. Cod. Mss. I, n . 1275).
Moreelse stond bekend als een zeer ijverig en geleerd man, hij was bijzonder
bevriend met zijn tijd- en ambtgenoot Christiaan Rodenburg. Met hem te zamen
schreef hij in 1647 het zeer belangrijk advies in de Utrechtsche Consultatiën II, 49.
Verder was hij een der adviseurs der adviezen in de Utr. Consultatiën I, 44; II, 117,
124; III, 20, 23, 69, 137, 140 en 146.
Zijn door C.v. Colenbergh geschilderd portret is in de Senaatskamer te Utrecht.
Prof. J.G. G r a e v i u s hield voor hem een Oratio funebris (Ultr. 1666); zie verder:
L o n c q , Utr. Hoogeschool 20, 74, 75, 102, 319-320; D o d t , Archief III (1843) 304;
v.d. W a t e r , Utr. Placaatboek II, 1054; Tijdschr. voor Geschied. Oudheidk. en
Statistiek v. Utrecht VI (1840) 361 vlgg., 373 vlgg. en 414 vlgg., waar de
bovengenoemde memorie is afgedrukt.
van Kuyk

[Morin, Pierre August]
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MORIN (Pierre August), tooneelspeler, geb. 3 Dec. 1818, overl. te Amsterdam 26
Febr. 1895. Zijn moeder was de dochter van den vermaarden acteur J. J e l g e r h u i s
R z n . Hij kwam op twintigjarigen leeftijd aan het tooneel, maar
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kreeg eerst in 1840 een vast engagement bij het ambulante gezelschap van de
weduwe de Koning. In 1844 werd hij als ‘eerste jonge-man’ geëngageerd door J.E.
Duport te Amsterdam. Daarna vinden wij hem, samen met zijn trouwe vriendin
S u z e S a b l a i r o l l e s achtereenvolgens bij Hoedt en Bingley in den Haag, bij
Tjasink, bij Peters, en sinds 1859 bij Boas en Judels. Zeven jaar zijn zij daar
gebleven; in 1866 werden zij aan het gezelschap van den amsterdamschen
Stadsschouwburg verbonden onder Roobol, Tjasink en Peters. Morin bleef daar
ook na den dood van Suze Sablairolles (13 Jan. 1867), tot 1 Mei 1872, toen de
verbouwing begon van den Stadsschouwburg en deze dus niet meer bespeeld kon
worden. J. Tjasink, de laatstovergeblevene van de drie directeuren, trok zich terug,
en toen sloot Morin zich als sociétaire aan bij de Vereenigde Tooneelisten van den
Stadsschouwburg onder directie van W. Stumpff en L.J. Veltman. Des winters
bespeelden dezen het Grand-Théâtre van A. van Lier des zomers een van de
zomer-schouwburgen te Amsterdam. In 1876 ging hij met het grootste aantal der
sociétaires over naar de vereeniging Het Nederlandsch Tooneel, in den
Stadsschouwburg, en daar is hij gebleven tot aan zijn afscheidsvoorstelling op 26
Apr. 1893.
Vóór zijn komst bij laatstgenoemd gezelschap was Morin wel een bekend, maar
niet een uitstekend acteur. Hij kreeg van alles te doen, pères nobles en jonge
komieken, marqués en jeunes premiers, en was daardoor misschien niet in de
gelegenheid te ontdekken, in welk genre zijn kracht lag. Eerst bij Het Nederlandsch
Tooneel, waar hem het emplooi werd opgedragen van raisonneur en oudere komiek,
ontpopte hij zich eindelijk, - hij was toen al 58 jaar, - als een artiest van meer dan
alledaagsch talent. In zeer korten tijd wist hij zich te ontdoen van de bombastische
eigenaardigheden van de oude school, en was voortaan een der meest geliefde
acteurs van het gezelschap, bepaaldelijk in het zoogenaamde moderne werk, en
wel vooral in de stukken van Dumas en Sardou. Zijn gunstig uiterlijk en beschaafde
dictie droegen hiertoe het hunne bij. Champrosé in ‘de Familie Benoiton’ en de
Thaldé in ‘de Danicheffs’ waren daar zijn eerste glans-rollen; die werden gevolgd
door tallooze andere: Favrolle in ‘Dora’, Brochat in ‘Dames en Heeren uit Pont-Arcy’,
Destournelles in ‘Hélène de la Seiglière’, Baron Rastiboulois in ‘de Fourchambaults’,
om er slechts eenige te noemen, waren alle meesterstukjes; maar het allermeest
blonk hij uit in zijn samenspel met Sophie de Vries, als de Pomérol in ‘Fernande’
en als Olivier de Jalin in ‘de Demi-monde’. De elegante wijze, waarop hij in
laatstgenoemd stuk de zoogenaamde vergelijking met het mandje perziken
voordroeg, gold in die dagen als een openbaring. In het luchtiger genre van de
duitsche blijspelen wist hij eveneens den juisten toon te treffen, o.a. als Doctor Klaus
in het stuk van dien naam, waarin hij ook zijn afscheidsvoorstelling gaf. In 1888 had
hij zijn 50-jarig jubileum gevierd in den bovengenoemden rol van Brochat. Hij was
gehuwd met de dochter van den balletdanser L a m b o t t e . Zijn portret is door J.
Braakensiek op steen geteekend.
Zie over Morin zijn eigen bijdrage in het Gedenkboek van de Maatschappij Apollo
(1889) en mijn Tooneelherinneringen 219 vlgg., 232 vlgg., 252 vlgg.
Mendes da Costa

[Mornay, Philippe de (1)]
MORNAY (Philippe d e ) (1), heer van P l e s s i s - M a r l y , fransch schrijver en
staatsman, 5 Nov. 1549-11 Nov. 1623. De reeds vroeg protestant geworden jongeling
kwam op zijne in 1568 begonnen
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groote buitenlandsche studiereis in den winter 1571/72 in Keulen in aanraking met
nederlandsche vluchtelingen (Karel en Lodewijk van Boisot, Bernhard van Mérode,
Willem de Maulde e.a.). Door tot nu toe niet bekende vlugschriften mengde hij zich
in den strijd tegen Spanje en reisde in 't voorjaar - mogelijk reeds in opdracht van
Coligny - in 't geheim door de Nederlanden, waarvan hij de gesteldheid met het oog
op den op handen zijnde nederlandsch-franschen oorlog tegen Spanje wilde leeren
kennen. Hij bracht Coligny daaromtrent op de hoogte een trachtte vervolgens den
strijd der twee mogendheden tegen Spanje te bespoedigen. Na den
Bartholomeusnacht vluchtte hij naar Engeland, waar hij opnieuw voor Willem van
Oranje werkzaam was (vgl. behalve de onder aangehaalde werken: Ms. Huisarchief,
Pr. Willem I, 2238 B 2, 341), en in 1574 trad hij, naar Frankrijk teruggekeerd, als
agent van Alençon met Lodewijk v. Nassau, die voor Maastricht lag, in verbinding.
1576 trad M. in dienst van Hendrik van Navarre, in hetzelfde jaar tusschen Maart
en Mei trachtte hij door een vertoog de Staten te bewegen tot afval van Spanje en
tot vereeniging met Holland en Zeeland, om zoodoende de macht van Philips II te
verzwakken.
In 't volgend jaar bewerkte hij in Engeland dat Willem van Oranje door dit land
gesteund werd; 1578 begaf hij zich in Juli (voor korten tijd reeds in April) naar de
Nederlanden. Door persoonlijke agitatie en anonieme vlugschriften (Pamflet Knuttel
o

n . 369, 424 en 425) trachtte hij dadelijk de gentsche Calvinisten over te halen om
den godsdienstvrede van Juli 1578 na te komen. M. bleef, behalve enkele reizen
naar Engeland en Frankrijk, tot 1582 in de Nederlanden en behoorde met Villiers,
Marnix, Taffin e.a. tot den kring van politici en predikers, door welken prins Willem
zich omringde. Hij steunde diens bemoeiingen tot aaneensluiting der katholieke en
calvinistische provinciën tegen Spanje en ondersteunde daarom ook de keuze van
Anjou, hoewel hij diens karakter beter kende dan Willem en Marnix. Als gezant van
Hendrik van Navarre was hij een der tusschenpersonen tusschen de fransche
Hugenoten en de nederlandsche Calvinisten. Van zijn werkzaamheid bemerkt men
slechts weinig maar juist zijn aanzien bij Willem en bij de gematigde partij valt
duidelijk in 't oog; toen hij einde 1581 voor goed naar Frankrijk wilde terugkeeren,
bewerkte Willem bij Hendrik van Navarre verlenging van zijn verblijf van een half
jaar (vgl. behalve de onder aangehaalde werken Antw. Archivenblad XXIV, 257,
274, 325 vlg.).
Hij vertrok eerst, toen zijn voorgenomen reis als gezant in opdracht der
Staten-Generaal naar den Rijksdag te Augsburg 1582 in duigen viel. Waarschijnlijk
heeft M. in de Nederlanden ook de beroemde, hoogstwaarschijnlijk door hem
geschreven Vindiciae contra tyrannos (1579) met inachtneming van de verhoudingen
daar omgewerkt en vermeerderd; C o o r n h e r t gaf 1586 een hollandsch uittreksel
o

daaruit (Knuttel n . 767). Verder schreef M. hier zijn werk de la Vérité de la religion
chrétienne (Antw. 1579); L u c a s d e H e e r e vertaalde 1586 M.'s Traité de l'église
in 't nederlandsch (1577) (Bibl. Belg. aflevering 156 f.).
Van 1582 af tot diens overgang naar de andere zijde, was M. de meest vertrouwde
raadsman van Hendrik IV; later wijdde hij zich hoofdzakelijk aan zijn plichten als
gouverneur van Saumur, en aan de verzoening van Hendrik IV met de Hugenoten.
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Den Nederlanden schonk hij voortdurend zijne belangstelling en met verscheiden
Nederlanders onderhield hij de correspondentie.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door W. Jz. Delff.
Zie: Mém. et Corr. de D u p l e s s i s -M. (1824, 12 dln. niet compleet); Mém. de
M o r n a y , (1626-1652, 4 dln.); Mém. de M m e . d e M o r n a y , éd. d e W i t t
(1868/9, 2 dln.); E l k a n , Publizistik der Bartholomaeusnacht u.M.'s Vindiciae c.
tyrannos (1905); Mitteil. d. Instit. f. oesterr. Geschichtskunde XXVII, 460-480;
Zeitschrift f. Kirchengesch. XXIX, 84-87; en behalve de daar geciteerde werken:
C o o r n h e r t , Werken II (1630) 1-42; Synodus van der conscientien Vrijheydt (1582);
Resolutien Staten Gen. 4 Juli-14 Aug. 1582.
Elkan

[Mornay, Philippe de (2)]
MORNAY (Philippe d e ) (2), sgr. d e B a u v e s , zoon van den voorg., 1579 in
Antwerpen geb., sneuvelde 23 Oct. 1605 voor Gelder. Hij maakte in 1596 met Janus
Dousa Jr. een reis van de Nederlanden uit door Duitschland en Polen. In 1599 en
1605 diende hij onder prins Maurits.
Zie: Mémoires de M m e . d e M o r n a y , éd. d e W i t t (vgl. register); Brieven
zijns vaders (zie boven); J. G a u f r è s , Ph. Mornay de Bauves ou l'éducation d'un
gentilhomme protestant au XVIe siècle (1868); over de reis met Dousa: Oud- Holland
XXIV (1906) 98.
Elkan

[Moser, Caspar]
MOSER (Caspar), geb. te Maastricht 11 Jun. 1759, overl. in het seminarie
Nieuw-Herlaar te St. Michiels-Gestel 4 Dec. 1819. Uit een gemengd huwelijk
gesproten (zijn vader was calvinist) werd Moser bij de calvinisten gedoopt, doch
katholiek opgevoed en ontving in 1783 pauselijke dispensatie tot het ontvangen der
heilige wijdingen. Hij studeerde te Antwerpen, waar hij o.a.F. Wilmet tot leermeester
had, dien hij in de dagen zijner ballingschap te Mons als kanunnik ontmoette. De
wijsbegeerte en godgeleerdheid studeerde hij aan de universiteit van Leuven. Bij
de promotie van 1781 in de wijsbegeerte behaalde hij onder 121 medestudenten
de zevende plaats. 6 Maart 1784 werd hij te Luik priester gewijd. Juni 1790 werd
Moser aangesteld als professor der theologie in het seminarie van Antwerpen, terwijl
hij te Leuven 22 Oct. d.a.v. licentiaat in dezelfde wetenschap werd. 27 Dec. 1791
volgde zijne benoeming tot president van het Willibrordsof Bosch-college van de
universiteit van Leuven. In deze waardigheid heeft hij geen opvolger meer gehad.
27 Sept. 1793 werd hij professor in de theologie en het canoniek recht en kanunnik
van de St. Pieterskerk te Leuven. 24 Mei 1794 werd hij na de gewone proeven door
de godgeleerde faculteit tot doctorandus verklaard, doch wegens den inval der
Franschen werd hem de doctorshoed niet verleend. Toen 1 Oct. en volgende dagen
door fransche commissarissen een inventaris van het Bosch-college werd
opgemaakt, liet de president een krachtig protest hooren uit naam van den vicarius
van den Bosch. Onverrichter zake trokken zij voorloopig af. In 1797 bij den val der
universiteit vluchtte hij als eedweigeraar met Antonius van Gils (zie kol. 471) uit
Leuven. Met dezen zou hij voortaan onafscheidelijk verbonden blijven als een
‘waardige tweelingsbroeder in getrouwheid aan God en geweten’ en zouden zij
beiden met Antonius van Alphen (I kol. 81) het drietal onverzettelijken uitmaken
tegenover de ‘onverbeterlijken’ dier dagen.
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9 Dec. 1797 werd Moser door van Alphen, vicarius van den Bosch en tevens
pastoor van Schijndel, tot zijn assistent benoemd. Doch reeds 30 Jan. 1798 begaf
zich Moser naar den Bosch, omdat hij benoemd was tot professor in het seminarie,
dat
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daar door van Gils was opgericht. De eerste dag was onrustig. Hij verneemt, dat
een decreet tot aanhouding was uitgevaardigd tegen vijf leuvensche
priesters-emigranten. Op bevel uit den Haag had de magistraat van den Bosch hun
signalement aan de stadspoorten aangeplakt. Tot hen behoorden ook Dr. J.F. van
de Velde en J.B. Samen, plebaan van de St. Pieterskerk te Leuven. Deze beide
vrienden van Moser zouden juist dien dag, 31 Jan., te Boxtel komen. Aanstonds wil
hij het plan volvoeren van zijne vrienden te gaan waarschuwen, doch bij het verlaten
der stad wordt hij door de soldaten voor één der gesignaleerden aangezien en
vastgegrepen. Weldra echter ziet men de vergissing en wordt Moser vrijgelaten. Nu
kan hij zijn plan uitvoeren, helpt de twee gezochten vluchten, die op 2 Febr. het
gebied der Meijerij reeds verlaten hadden. Op den dag van Mosers ontmoeting aan
de stadspoort was echter de deurwaarder in 't seminarie komen vernemen naar de
namen der inwoners. Ook voor Moser, als emigrant of déporté, en voor van Gils
werd het gevaar dreigend. Op 1 Febr. gewerd hun vanwege het bossche
stadsbestuur de vermaning om zich schuil te houden. 24 Febr. kwam een
aanschrijving van het bewind der Bataafsche Republiek, dat het bestuur van den
Bosch noodzaakte het seminarie te bewaken, het oog te houden op de professoren
en te onderzoeken, welke betrekkingen zij eertijds bekleed hadden. Na den nieuwen
omkeer van zaken in Juni 1798 kwam echter de katholieke eindhovensche advocaat,
Johan van Hooff, mede aan het bewind en door diens voorspraak werden Moser
en van Gils verder ongemoeid gelaten. In 1799 maakte Moser de verplaatsing van
het seminarie mee van den Bosch naar het kasteeltje Nieuw-Herlaar onder St.
Michiels-Gestel. De bescheiden en zedige geleerde wijdde er zich geheel aan zijne
zware taak: het geheele onderwijs kwam neer op drie professoren, bijgestaan door
twee theologanten-leeraren. Groot aandeel nam Moser ook, al trad hij minder op
den voorgrond, in de zorgen, moeilijkheden en rampen, die het vicariaat van den
Bosch doorleefde. Met raad en daad stond hij den vicaris van Alphen en van Gils
bij. 17 Juni 1812 werd hij met geweld aan zijn geliefden werkkring ontrukt. Op bevel
van Napoleon had hij zich met van Gils in ballingschap te begeven. Hun eerste
ballingsoord was Mechelen. Weldra werd Dijon, in Bourgondië, hun als verblijfplaats
aangewezen, doch Moser werd zoo gevaarlijk ziek aan eene catarrhe, dat de
geneesheeren voor zijn leven vreesden op die reis in den winter. Eenig uitstel werd
toegestaan, doch toen de borstziekte van Moser haar kwaadaardig karakter verloren
had, vertrokken zij 10 Jan. 1813 naar Dijon. Hier verbleven zij van 28 Jan. 1813-29
Jan. 1814, en werden 22 Febr. d.a.v. luisterrijk in het seminarie ontvangen. Met
vernieuwden ijver en met groote vrucht gaf hij zich weer aan zijn ambt. In 1815
kreeg hij een hevige borstkwaal, die kort daarna zijn leven in gevaar bracht. Wel
week het gevaar en kon hij ook nog een tijd zijne lessen geven, doch was ook niet
zelden verplicht die te onderbreken. In October 1818 noodzaakte hem zijne longziekte
voor goed van het professoraat af te zien. De onvermoeide arbeider nam nu, als
procurator, de zorg voor het tijdelijk beheer van het seminarie op zich en besteedde
zijn overigen tijd om zijne beide geschriften voor de pers gereed te maken. In 1818
kwam te Leuven uit zijn geroemd werk: de Impedimentis Matrimonii. In 1819 volgde
te Mechelen: de Mente Ecclesiae circa Absolutionem in Articulo Mortis a Sacerdote
Schismatico vel Haeretico collatam. Dit werk was
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gericht tegen de strengere meening van A.A. de Thémines, bisschop van Blois, en
van F.X. de Feller. Toen de dood naderde, wilde Moser in den refter des huizes in
tegenwoordigheid van al zijne leerlingen knielend de Sacramenten der stervenden
ontvangen. Zoo roerend waren zijne laatste vermaningen, dat alle tegenwoordigen
in tranen uitbarstten. Hij ontsliep in den Heer 4 Dec. 1819 en werd plechtig op het
kerkhof te St. Michiels-Gestel ter aarde besteld. 16 Dec. d.a.v. had de uitvaart in
het seminarie plaats en sprak president van Gils een indrukwekkende lijkrede uit
op zijn hartelijken, trouwen vriend. Mosers gedachtenis blijft in het bisdom van den
Bosch in zegening.
Vgl. dag- en copieboek van Moser berustend in 't archief van het Seminarie te
Haaren, bij Oisterwijk; A l l a r d , Antonius van Gils (den Bosch 1875); v. G i l s ,
Meijerijsch Memorieboek 154; C o p p e n s , Nieuwe Beschrijving van het Bisdom
van 's Bosch I, 337; S c h u t j e s , Geschiedenis van het Bisdom van 's Bosch II,
193; (F.X. d e F e l l e r ) Journal Historique et Littéraire (1794) vooral II, 259-66; (P.
K e r s t e n ) Journal Historique et Littéraire I (1834-5) 622; P. A l b e r s , Geschiedenis
van het Herstel der Hierarchie in de Nederlanden (Nijmegen 1903, 4).
van Hapert

[Mossel, Jacob]
MOSSEL (Jacob), geb. te Negapatnam 24 Juli 1739, overl. te Rotterdam 28 Sept.
1797, was een zoon van den gouverneur-generaal J a c o b M o s s e l en A d r i a n a
A p p e l s . Hij werd 19 Juni 1756 te Leiden ingeschreven als student in de rechten,
en promoveerde aldaar 22 Juli 1760 tot dr. in de rechten op een diss. de Induciis.
Te Rotterdam 2 Jan. 1759 als poorter geëed, werd hij in 1767 benoemd tot schepen
dezer stad. Van 1777-1795 had hij zitting in de vroedschap en hij bekleedde in dien
tijd allerlei andere stedelijke ambten. Gedeputeerde ter dagvaart was hij in 1777,
78, 81 en 82, lid van de Staten-Generaal van 1787-1790, gecommitteerde raad van
1790-1793 en lid van de hollandsche rekenkamer van 1793-1795. Hij huwde 7 Nov.
1764 te Rotterdam met M a r t h a v a n H e r z e e l e n .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. 2de afd. Dl. I, 168 met onjuiste
opgave van geboorteplaats; P e t i t , Repertorium 1423.
Moquette

[Mostart, Guillaume]
MOSTART (Guillaume), geb. te Antwerpen, overl. te Alkmaar 1596 (begr. 2 Oct.),
zoon van J o s e p h M., diamantslijper, en B a r b a r a v a n T r i e r . Vermoedelijk
om den geloove week hij naar Alkmaar, waar hij in Aug. 1566 met den barbier
Sijbrant, namens verscheidene nieuwgezinden, bij de overheid tevergeefs een
verzoek indiende om het gebruik eener kerk, en in de volgende maand met zijn
bloedverwant Willem van Trier en vele anderen H. van Brederode een verzoek
aanbood tot verkrijging der Minderbroederskerk voor de uitoefening der
gereformeerde religie. Gevolgelijk behoorden beiden in 1568 ook tot de op indaging
niet verschenen vluchtelingen, die 2 Sept. met verbeurdverklaring hunner bezittingen
uit 's Konings landen gebannen werden. In 1572 teruggekeerd, werd hij door Sonoy
tot gouverneur van Alkmaar aangesteld. Toen Cabeliau en Ruichaver 16 Juli 1573
binnen de stad gelaten werden om op het stadshuis over het ontvangen van 's
Prinsen troepen te spreken, ontving M. uit een huis bij de poort een schot in het
been, waardoor hij zijn verder leven mank bleef. Na het overlijden van Cabeliau trad
hij weder als gouverneur op, maar April 1574 werd door de vroedschap en kapiteinen
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der schutterij besloten, dat men ‘die loose’ (het wachtwoord) niet meer bij M. maar
bij burgemeesteren zou halen. In 1575 werden hij en
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Willem van Roon, schout te Niedorp, toegevoegd aan de vier 5 Juni door Sonoy
benoemde commissarissen tot het vonnissen van een aantal gevangen genomen
en van verraad verdachte landloopers, welke commissie wegens hare wreede
handelingen als de ‘nieuwe bloedraad’ is bekend gebleven. Hooft bericht evenwel
van beiden, dat zij niet lang in de zaak betrokken waren. Wagenaar zegt, dat Sonoy
tevergeefs naar een plaatsvervanger in deze rechtbank zocht voor M., die ontvanger
der geestelijke goederen geworden was; in April 1586 maakte Leycester hem tot
eenig ontvanger dier goederen in het Noorderkwartier, doch zonder verhooging
zijner bezoldiging. De alkmaarsche vroedschap besloot 4 Sept., dat men hem,
‘wezende uitheemsch en niet uit den lande’ [toch was hij in 1579 poorter geworden],
niet ontvangen zou als ontvanger der kerkelijke en pastoriegoederen, en zij droeg
haren gedeputeerden ter dagvaart op, zulks den Staten aan te dienen en voorziening
te verzoeken, ‘ende de huysluyden bij den selven Mostart niet verder gemolesteert
en worden’. In 1585 werd M. notaris. In 1588 zond Sonoy hem naar Engeland om
bijstand te vragen tegen het leger van Prins Maurits, dat hem (Sonoy), die den eed
aan Leycester getrouw bleef, te Medemblik belegerde.
M. huwde in Juli 1573 te Alkmaar met M a r i j t j e N a n n e n d r . P a l i n g . Zijne
dochter J o s i n a huwde in Augustus 1601 J a c o b J a c o b - F l o r i s z . v.
T e y l i n g e n en overleed 7 Oct. 1602, hare zuster B a r b a r a in Mei 1602 met mr.
Jacob Gerritsz. Coren (kol. 332) toen secretaris der stad, en werd 27 Juli 1614 ‘met
haar kind’ begraven. Een oom van beiden was J a c q u e s M., begr. 15 Nov. 1587,
gehuwd met T r i j n C o r n e l i s , van wien 6 April 1582 een kind begraven werd. In
1625 leefde te Alkmaar een kapitein Mostert.
Geschilderde portretten van G.M. en zijne vrouw berustten omstreeks 1820 bij
den raadsheer J. Schonck te 's Gravenhage.
Zie: B o d e l N i j e n h u i s , Iets over Guillaume of Willem Mostaert in Zuid- en
Noordhollandsche Almanak voor 1845.
Bruinvis

[Motte, Cornelis van Erlach van der Bilt La]
MOTTE (Cornelis v a n E r l a c h v a n d e r B i l t L a ), of M o t t h e , letterkundige,
18 Aug. 1829 te 's Hertogenbosch geb. en 8 Aug. 1868 overl. Hij doorleefde een
ongelukkige jeugd, was korten tijd in dienst bij den haagschen boekhandel van K.
Fuhri, welk verblijf in de hofstad een ongunstigen invloed op zijn verder leven heeft
gehad; was daarna als administrateur voor een engelsche maatschappij werkzaam
bij 't indijken van een polder op Zuid-Beveland en besloot, toen ook die betrekking
van korten duur bleek, voor zich en zijne ouders (die destijds onbemiddeld te
Besoyen woonden) door 't schrijven van novellen voor de pers den kost te verdienen.
Want van nature bezat de jongeling veel letterkundigen aanleg en door lectuur en
oefening had hij deze gelukkig ontwikkeld. Mannen van invloed, als Dr. Schotel te
Tilburg, H.M.C. van Oosterzee, pred. te Oirschot, en de oud-minister Fransen van
de Putte, ondersteunden zijn pogen. Maar La Motte had een zwak karakter, bood
weinig weerstand aan de verleidingen des levens en trok veel rond: van de redactie
der N. Rott. Courant naar het Haagsche Dagblad en van hier weer naar een courant
in Brussel. Gedurende zijn verblijf in laatstgenoemde stad stierf zijn vader in Alfen,
en kort daarna bevond hij zich met zijn moeder en een zuster, voor wie hij zooveel
mogelijk in het onderhoud voorzag, te Maastricht. Van hier zette hij zijn zwerftochten
voort, was een
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tijdlang redacteur van de Rozendaalsche Courant en stierf in 1868 op slechts
37-jarigen leeftijd aan den typhus. Als novellist en schrijver van andere opstellen
bezat La Motte ongetwijfeld letterkundige verdiensten. Men vindt zijn bijdragen,
meest onder zijn eigen naam geschreven, doch soms ook onder het pseudoniem
S y l v i u s of B o s s c h e n a a r en dat van C.L.M. v a n d e r G o e s , in de
tijdschriften Europa, Nederland, Vaderl. Letteroefeningen, Holland, Vergeet mij niet,
Almanak voor het schoone en goede e.a. jaarboekjes; verder in het tijdschr.
Gelderland, de Damescourant en het Dames-maandschrift, waarvan hij een tijdlang
redacteur was. Verbazend vruchtbaar was La Motte's pen, vooral in de jaren 1855-62.
Kenmerkende fouten van dezen schrijver waren langdradigheid en breedsprakigheid,
die hij intusschen gemeen had, 't zij tot zijn verontschuldiging gezegd, met bijna al
zijn tijdgenooten. Daarnaast staan evenwel vernuft, talent. vindingrijkheid en gloed
van schildering, die inderdaad een sieraad van zoo menige zijner vertellingen en
schetsen uitmaken.
's Mans letterkundige nalatenschap mag vrij aanzienlijk heeten; zij bestaat zoowel
uit afzonderlijke uitgaven, als uit novellen, verhalen en recensies van boeken in
allerlei tijdschriften. Bovendien schreef hij vertalingen uit het engelsch en duitsch.
Van de eerste noemen wij: Een kerkgang te Tilburg. Fantasiën op een thema uit
het leven, Dr. G.D.J. Schotel toegewijd (1855) en de Delftsche tentoonstelling van
Oudheden (1863). Van zijn bijdragen in tijdschriften: Mieke Trien (in de Vaderl.
Letteroefeningen van 1860; 2de st.); Dries de strooper (in Gelderland 1855);
Watersnoodfantasiën (ibid.); Vloek en zegen, een Oudejaarsavond-vertelling (ibid.);
en Een handvol Typen, aan het vrouwelijk leven ontleend (ibid., 1856); De
bedevaartgangers, een schets uit de Meyerij (in Nederland 1857); Een
jongelingsleven (in den Muzenalmanak Vergeet mij niet 1857), en Schuld en boete
(ibid. 1858; met portret van den schrijver); Liesbeth, een dorpsvertelling (in Almanak
voor het schoone en goede 1860); Een goede raad. Vertelling uit de Meyerij en Wat
hij moest worden en wat hij werd. Schets uit het Hollandsche Volksleven (beide uit
Lectuur voor de huiskamer 1856). Van zijn vertalingen zijn het meest bekend:
Georgine, uit het Eng. van A t h f o r d O w e n (1859) en Nora, uit het Duitsch van
O t t i l i a W i l d e r m u t h (1860).
Zie: Levensber. Letterk. 1869, 197.
Zuidema

[Mueleman, Adrianus]
MUELEMAN (Adrianus), geb. te Doornik omstreeks 1600, overl. in den Haag 7
Maart 1649. Geprofest in de cistercienser abdij van Duinen Juli 1619 deed hij zijne
godgeleerde studie aan de universiteit van Douai en verbleef daarna eenigen tijd
als professor in de duitsche abdij Altenberg O. Cist 1629. Hij was rentier of bestuurder
der abdijgoederen te Zande, Hontenisse, toen deze in 1645 Nov., na de inneming
van Hulst, verbeurd werden verklaard. Blijkens een brief van graaf Maurits van
Nassau 26 Dec. 1645 aan ‘Adr. Meuleman prior van 't klooster te Zande’ verbleef
hij toen nog aldaar. Toen al deze goederen 16 April 1646 aan den prins van Oranje
werden toegewezen, hetgeen bij het vredestractaat werd bevestigd, was Adrianus
onvermoeid in de weer voor het behoud van de rechten der abdij of ter verkrijging
eener vergoeding te Brussel maar vooral in den Haag, waar hij onverwachts overleed.
o

Hij had een vlugschrift in 4 . in druk uitgegeven: Deductio difficultatis quae est inter
religiosos B.M. de Dunis et Dominum Principem Orangiae occupantem bona dicti
mona-
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sterii sita in territorio Hulstensi. Ook liet hij nog eenige godgeleerde tractaten in H.S.
achter en de Annales monasterii Dunensis, waaruit vooral p. J a c .
M a l l e b r a n q u e putte voor zijn werk: de Morinis et Morinorum rebus.
Zie: C. d e V i s c h , Bibliotheca Script. ord. Cist. (Col. 1656); Bibliothèque générale
des écrivains de l'ordre de St. Benoit (Bouillon 1777) II, 316; Registrum omnium
retig. monast. Dun. H.S. 149/107 f. 242 (Archief sem. te Brugge); Cronica et
cartularium monasterii de Dunis (Brug. 1864) 100; Biographie Nationale XV (1899)
340.
Fruytier

[Mulder, Jan Andries]
MULDER (Jan Andries), geb. 25 Mei 1807 te Utrecht en ald. overl. 4 Mei 1847.
Nadat hij de lagere school en voor een deel de latijnsche school doorloopen had,
nam zijn vader, die de heelkunde uitoefende, hem onder zijne persoonlijke leiding,
omdat hij meende, dat zijn zoon dan de meeste kans had een goed heelmeester te
worden. De jonge Mulder gaf echter zijn neiging tot verdere wetenschappelijke
studie niet op en slaagde er in na afgelegd examen zich in 1826 als student te doen
inschrijven. Niettegenstaande vele moeilijkheden zette hij zijne studiën voort en
werd in 1829 bevorderd tot stads-heelkundige en in 1830 tot stads-verloskundige.
Gedurende den oorlog van 1830 deed hij te Utrecht, waar hij zich gevestigd had,
dienst als officier van gezondheid 3de klasse bij het hospitaal en werd spoedig
bevorderd tot de 2de klasse. In de jaren 1832 en 33 trad hij op den voorgrond bij
de behandeling van cholera-lijders. Intusschen hield hij zich bezig met
privaat-onderricht aan studenten en aan jongelieden, die zich uitsluitend voor de
uitoefening der heel- en verloskunde wilden bekwamen. Nadat de beperkende
bepalingen, waarbij het aan den heel- en verloskundige verboden was de inwendige
geneeskunde uit te oefenen, opgeheven waren, legde hij alle vereischte examens
af en promoveerde in 1841 tot medicinae doctor, na verdediging van een proefschrift
de Strabismo, ejusque curandi ratione inprimis per myotomiam ocularem,
observationes probatam. Deze dissertatie werd na korten tijd door Dr. I.P.T. v a n
d e r L i t h vertaald en uitgegeven onder den titel Verhandeling over het scheelzien
en deszelfs behandeling. Zijn privaat-onderwijs breidde zich uit en bestond o.a. in
een cursus in de vroedkunde, waarbij oefeningen op het fantome en in de pelvimetrie
gepaard gingen met demonstratie van werktuigen, afbeeldingen en praeparaten.
Kort na zijne promotie werd hij benoemd tot lector in de heel- en verloskunde te
Utrecht (na den dood van Alexis Suerman), en gaf hij theoretische en klinische
lessen in heelkunde, oog- en oorheelkunde, verrichtte lijkschouwingen, en leidde
de oefeningen in heelkundige kunstbewegingen op het cavader en in de verbandleer.
Terwijl hij lector was, werd hij te Utrecht honoris causa bevorderd tot doctor in de
heel- en verloskunde. Benoemd tot buitengewoon hoogleeraar (zonder traktement,
evenals bij zijn lectoraat) aanvaardde hij deze betrekking op 4 Jun. 1846 met het
houden eener redevoering de Conjungendis variis artis medicae partibus, ratione
habita studii, praxeos et institutionis. Hierin prees hij de gezamenlijke studie der
verschillende vakken voor de a.s. geneeskundigen aan, maar keurde het af, indien
te veel vakken van onderwijs aan een zelfden hoogleeraar werden opgedragen.
Slechts korten tijd mocht hij als hoogleeraar werkzaam zijn, want bijna een jaar
na zijn optreden als zoodanig, werd hij in een kwaadaardige typhusepidemie mede
aangetast en viel als slachtoffer voor zijne toewijding aan anderen.
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Zie: F.C. D o n d e r s , Levensbericht in Utrechtschen Studenten Almanak van 1848,
en B.J. K o u w e r e n H.J. L a m é r i s , Iets uit de Geschiedenis der Klinieken voor
heel- en verloskunde der Rijks- Universiteit te Utrecht met eene beschrijving der
nieuwe inrichting, waarin met een portret eene opgave voorkomt van de enkele
geschriften, die Mulder heeft uitgegeven.
Simon Thomas

[Mulder, Johannes]
MULDER (Johannes), geb. 15 Mei 1769 te Franeker, overl. 18 Nov. 1810 te
Groningen; zoon van N i c o l a u s M u l d e r , koopman en burgemeester te F. en
A l i d a S t a a l s t r a , een begaafde vrouw. Onder leiding van G. Coopmans,
geneesheer, doorliep hij zijn voorbereidende studiën en werd in 1785 als student
te Franeker ingeschreven. 22 Sept 1790 promoveerde hij tot Art. lib. mag. et phil.
doctor op de in 't openbaar verdedigde dissertatie: de Calore et modo, quo specifice
corporibus inest. Toen ging hij te Leiden zijn studiën voortzetten onder Sandifort,
Voltelen, Brugmans, Paradijs en Dupuy, bij welken laatsten hij nog afzonderlijk les
kreeg in heel- en verloskunde, zoowel in 't vrij bekrompen ziekenhuis, als ‘bij de
armen’. In 1792 ging hij op raad van Dupuy en G. Coopmans naar Londen, raakte
zeer gezien bij de corypheeën der wetenschap, en werd benoemd tot honorair lid
van 't geneesk. genootschap in Guy's Hospitaal. Hij bleef hier een jaar studeeren,
toen nog een jaar te Leiden en promoveerde 8 Febr. 1794 te Franeker tot doctor in
de geneeskunde op zijn beroemd geworden proefschrift: Historia literaria et critica
forcipum et vectium obstetriciorum, dat in 1798 door J.W. S c h l e g e l , med. doctor,
in 't Duitsch vertaald werd. 15 Mrt. 1794 werd hij benoemd tot landsoperateur en
lector in de ontleed-, heel- en vroedkunde te Leeuwarden. In ditzelfde jaar gaf Dr.
J.G. K l e e s , die geruimen tijd op zijn reis door Holland Mulder had leeren kennen,
Bemerkungen über eine neue Geburtszange uit en besprak daarin Mulder's tang,
beeldde die af en ried dit toenmaals nog weinig bekende soort van verloskundige
instrumenten met klem bij de vakgenooten aan. Zijn ambt te L. aanvaardde M. met
een openbare rede de Fracturis ossium. Hij maakte hier weldra zooveel naam, dat
hij 10 Nov. 1797 als hoogleeraar in de ontleed-, heel- en verlosk. naar Franeker
beroepen werd, maar hij bleef landsoperateur ondanks de overplaatsing en hield
16 Nov. 97 zijn intreerede, die op bevel van hooger hand in 't Hollandsch
uitgesproken werd en niet in 't Latijn, Over de redenen, waarom de Nederlanders
in het algemeen zeer weinig tot verbetering en uitbreiding van de Heel- en Verlosk.
hebben toegebragt (Leeuw. 1800). In ditzelfde jaar kreeg hij van de Mij. tot redding
van drenkelingen te Amsterdam een gouden medaille voor zijn hulp aan een voor
dood uit het water gehaalden man.
In Franeker werd hij spoedig de zeer geziene leermeester en vriend der studenten.
Tot hem als landsoperateur kwamen de moeilijke gevallen uit de geheele provincie
en zijn naam als bekwaam heelmeester werd voor goed gevestigd, nadat hij 21 Juli
1798 bij een 18-jar. meisje te Dronrijp met goeden uitslag de afzetting van het dijbeen
in 't heupgewricht verricht had. Te voren was deze operatie ééns in Engeland, later
tweemaal in Egypte gedaan, ook eens in 't fransche leger aan den Rijn, maar steeds
o

met doodelijken afloop (zie Alg. Konst- en Letterbode X (1798) n . 248, 97 en 1824,
I, 261). M. had dit geval nog nader willen beschrijven, maar 't is nooit geschied,
hoewel de bekende schilder W.B. van der Kooi te Franeker teekeningen er van
gemaakt had. Deze
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v.d. Kooi, praelector in de teekenkunde aan de hoogeschool aldaar, was de eerste,
die zich in Friesland op raad van Mulder met koepokstof 27 Nov. 1800 liet inenten;
daarop onderging M.'s dochter de bewerking en eindelijk meerderen, vooral na een
28 Nov. 1800 door M. gehouden openbare les over koepokinenting, waarvan 't hs.
in de boekerij der Nederl. Mij. t.b.d. Geneesk. te Amsterdam bewaard wordt. In
ditzelfde jaar droeg prof. S c h r e g e r te Erlangen het 1ste deel van zijn Tabulae
Armamentorum ad Rem obstetriciam pertinentium aan M. op, een huldebewijs van
een buitenlander, zeer pleitende voor M.'s wetenschappelijke beteekenis.
Inmiddels legde M., evenals Petrus en Adriaan Camper en tal van andere
geleerden in die dagen deden, een eigen verzameling aan van praeparaten over
natuurlijke historie, ontleed- en ziektekunde ten dienste van zijn onderwijs. In 1807
werd hij met den 2en prijs bekroond door 't Amsterdamsch Genootschap ter bev.d.
heelkunde voor zijn antwoord op een prijsvraag over het afhalen der nageboorte,
een hoogst belangrijk punt, waarover onder de beoefenaars van 't vak, zeer tot
schade van de patiënten, geen éénstemmigheid bestond. In dat zelfde jaar verscheen
van zijn hand een Overzigt over de gewervelde dieren, ten blijke dat dierkunde geen
hem vreemd vak was. De kroon op zijn ijverig werken werd gezet 29 Sept. 1807,
toen hij als hoogleeraar naar Groningen beroepen werd, als opvolger van W.
Munniks, om onderwijs te geven in de ontleed- en natuurkunde van den mensch
en de dieren, in heel- en verloskunde. Nadat zijn voorwaarde: de bouw van een
heelen verlosk. ziekenhuis, goedgekeurd was, vertrok M. naar Groningen en hield
daar 15 Juni 1808 zijn intreerede: de Meritis Petri Camperi in anatomiam
comparatam, die vooral daarom zoo boeide, omdat Campers roem nog onverminderd
voortleefde in Groningen en omdat M. daarbij bleek volkomen op de hoogte te zijn
van deze, toenmaals vaak aan de geneeskundige vakken geketende wetenschap.
(Van deze Oratio verscheen een hollandsche vertaling in 1809 van G.H. W a c h t e r
Pz. naar de latijnsche uitgave, die aangevuld was met levensbijzonderheden van
P. Camper en een beschrijving van zijn museum).
Midden in 1808 nam M. drie zalen in gebruik van 't ziekenhuis voor inwendige
lijders onder Thuessink, maar zijn eigen kliniek heeft hij niet voltooid mogen zien.
3 Nov. 1810 deed hij 's morgens nog een cataract-operatie en gaf hij college over
de ziekten van de bovenkaaksholte; 's middags daarop onderging hij zelf de operatie
van 't aanboren dezer holte. Vermoedelijk is daar wondbederf of bloedvergiftiging
bijgekomen, althans 3 dagen daarna kreeg hij hooge koorts en met 14 dagen
overleed hij, 18 Nov. 1810. Hij was 7 Dec. 1794 gehuwd met H y k e S o p h i a
S a a g m a n s (overl. 1805), die hem 9 kinderen schonk. In Franeker ligt hij met de
zijnen begraven. Hij liet 3 kinderen na, den lateren hoogleeraar C l a e s M., toen
14 jaar, een dochter van 10 en een zoontje van 6, den lateren Dr. A e s c h y n u s
S a a g m a n s M u l d e r , bekend als talentvol teekenaar der platen in v o n
S i e b o l d 's Japan.
Dat de fransche anthropologen Broca en Topinard op Groningen wijzen als zetel
van een kort gebloeid hebbende anthropologische school in het begin van de 19e
eeuw, is zeer zeker mede een gevolg van M.'s werkzaamheid. Men raadplege
dienaangaande de beroemde dissertatie van W.H. C r u l l en 't proefschriftje van
C. K o o l s ,
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beide onder zijn leiding bewerkt. Wie bedenkt, dat eerst in de laatste 10-20 jaren
het onderzoek van den geheelen levenden mensch op den voorgrond trad in de
anthropologie en dat tot dien tijd anthropologie identiek werd beschouwd met
craniologie of schedelleer, die zal begrijpen, dat M. ook een verzameling
menschenschedels aanlegde, een collectie, die nog in Groningen aanwezig is.
Belangwekkend is het te vernemen, dat in die dagen de denkbeelden van Gall (en
Spurzheim), omtrent het kenbaar zijn van de menschelijke zielsvermogens en
karaktereigenschappen uit den uitwendigen vorm van den schedel door Mulder en
Adr. Camper niet zoo maar zonder critiek zijn overgenomen, maar dat zij Gall in
eigen persoon op de proef hebben gesteld, gewogen en te licht bevonden. Onnoodig
te vermelden, dat M. lid was van vele geleerde genootschappen.
Men zie over hem: C l a a s M u l d e r 's Overzigt van de voornaamste gevallen,
welke in het heelen vroedkundig akademisch ziekenhuis te Groningen zijn
waargenomen door Johannes Mulder, met een levensberigt en ziektegeschiedenis
(Amst. 1824). Verder W.B.S. B o e l e s , Levensschetsen der Groninger Hoogleeraren,
in J o n c k b l o e t 's Gedenkboek der Hoogeschool te Groningen en hoewel minder
nauwkeurig in opgaaf van data enz.: Uittreksel uit eene Lijkrede op den
Hooggeleerden Heer Johannes Mulder, gedaan bij het Natuuren Scheikundig
Genootschap te Groningen door deszelfs lid G.H. W a c h t e r Pz. in Alg. Konst- en
Letterbode 1811, I, 83-87 en 100-104.
Sasse

[Mulerius, Nicolaas]
MULERIUS (Nicolaas), of d e s M u l i e r s , geb. te Brugge 25 Dec. 1564, gest. te
Groningen 5 Sept. 1630, zoon van P i e r r e d e s M. een geleerd en
hervormingsgezind man en C l a u d i n e l e V e t t r e , die in 1568 te Iperen levend
is begraven, zwierf ten gevolge van de vervolging der inquisitie met zijn vader
geruimen tijd rond, werd daarna ter schole gedaan te Brugge, waar hij o.a. onderwijs
ontving van Carolus Cruquius en studeerde na de vestiging van zijn vader te Leiden
- waar deze hertrouwde met P e r r o n n e H e n n e b o - in de theologie. Ook legde
hij zich toe op de oostersche talen, maar meer nog op de medicijnen, studeerde
o.a. onder Lipsius, Vulcanius, Rud. Snellius, Bontius en Joh. Heurnius en
promoveerde 24 Mrt. 1589 na verdediging (op 20 Mrt.) van Theses de Pleuritide tot
med. dr. Gedurende korten tijd vestigde hij zich te Amsterdam waar hij 17 Nov. 1589
huwde met C h r i s t i n a S i x (geb. te St. Omer in 1566, dochter van den koopman
C h a r l e s S. en A l i x d e L a t t r e ), doch werd in 1590 aangesteld tot stadsdoctor
te Harlingen. Hier gaf hij uit een Kort onderwijs van 't gebruyck des astrolabiums
(Harl. 1595) en bleef de betrekking op verzoek vervullen tot 1603. Na een hernieuwd
verblijf te Amsterdam werd hij door de Staten van Groningen en Ommelanden
benoemd tot hun medicus provincialis, welke betrekking hij vijf jaren waarnam. Bij
resolutie van de Staten-Generaal van 3 Jan. 1608 ontving hij octrooi voor wellicht
later verwerkte Tabulae eclipsium triplices ex hypothesibus trium in astronomica
principum Ptolomaei, Copernici et Tychonis Brahaei a mundi principio ad annum
Christi 2500 continua serie deductae, maar gaf in de zooeven genoemde functie
nog uit Zijne Practica. Met de beschrijvinghe van de comeet alsoock mede van de
pasquil ende genoechlyck discours, hoe dat wy door Gods genade aan den
nederlandschen vrede zijn ghecomen (Gron. 1608), welk discours ook is opgenomen
achter het testament van de oorloghe en zelfs werd berijmd (Catalogus Letterkunde
I (1887) 430), terwijl hij ook in
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volgende jaren de uitgave van dergelijke almanakken of ephemeriden voortzette,
volgens opgave tot 1626. Op raad van Joh. Bogerman en Gos. Geldorpius werd hij
nog hetzelfde jaar 1608 naast Edo Neuhusius tot rector van de latijnsche school te
Leeuwarden aangesteld om onderricht te geven in het grieksch en de philosophie.
Zijne denkwijze op theologisch gebied blijkt uit de omstandigheid dat ook hij, door
vriendschap met Scaliger in verbinding gebleven met de leidsche hoogeschool,
curatoren meende te moeten waarschuwen tegen het beroep van Conradus Vorstius,
evenals hij zich mengde in de zaak van den alkmaarschen predikant Adolf Venator
(de desbetreffende stukken zouden, volgens Navorscher LV (1905) 542, uit onder
een van M.'s nazaten berustende papieren uitgegeven zijn door diens schoonzoon
Brahe (I kol. 448). Fouten hebbende ontdekt in de zon- en maantafels, die Reinhold
had willen geven, had hij nieuwe tafels berekend voor 7000 jaren, tot welker uitgave
hem nog Scaliger had aangespoord; met opdracht aan zijn beschermer, graaf Willem
Lodewijk, en voorzien van een voorwoord door Ubbo Emmius verschenen zij thans
als Tabulae Frisicae lunae solares quadruplices e fontibus Cl. Ptolomaei, Regis
Alfonsi, Nic. Copernici et Tychonis Brahe (Alcmar. 1611), welke tafels, voornamelijk
bestemd tot berekening der syzygien en eclipsen, eigenlijk alleen tafels zijn voor
de astronomische epacta en eclipsen (D e l a m b r e , Hist. de l'astronomie moderne
I (Paris 1821) 311; een vervolg: Tabularum Frisiacarum pars altera planetarum,
lunae et solis constructarum anno 1612 berust in hs. ter groninger universiteitsbibl.
o

(Cat. mss. (ib. 1898) n . 106) Evenals vroeger reeds zijn vriend Adriaan Anthonisz.
(I kol. 156) en Scaliger, verklaarde hij zich tegen de gregoriaansche
kalenderreformatie, liet zich bitter over de invoering uit en sloeg twee manieren voor
om de kerk daarvan te bevrijden in het achter de gedrukte tafels volgende
Kalendarium rom. vetus cum methodo Paschali emendata, dat ook afzonderlijk
voorkomt (o.a. op de Bibl. Thysiana). Een beroep naar Emden sloeg M. af, doch
verbond zich na de oprichting der groninger hoogeschool in 1614 daaraan als eersten
hoogleeraar in de wis- en geneeskunde. Nog bekend als kundig beoefenaar der
oostersche talen (C u r i a n d e r , Vita Drusii (Fran. 1616) 29 en D r u s i i Quaesita
per epp. (1595) ep. 57) werd hij, samen met twee andere zuivere calvinisten (Roggius
en Mollius), 15 Mrt. 1616 door Andreae en Lontius aanbevolen voor den te Franeker
opengevallen leerstoel van zijn vriend Drusius, in wiens plaats echter Amama werd
benoemd; andere aanzoeken om zich elders, o.a. aan de leidsche hoogeschool, te
verbinden, wees M. zelf af. Verwierp hij reeds vroeger het stelsel van Copernicus
op theologische gronden, ook thans achtte hij in het bizonder de jaarlijksche
beweging van de aarde in strijd met den bijbel en beweerde na 25 jaren studie ook
op sterrekundige gronden de leer van Copernicus niet te kunnen volgen, in zijne
Institutionum astronomicarum ll. II (Alkmaar 1616, herdr. Gron. 1649), waarin hij
van zijn wiskundig talent blijk geeft de moeielijke berekening verbonden aan de
oplossing van een in 1588 door Adr. Anthonisz. voorgesteld vraagstuk (I kol. 157,
nagegaan bij D e l a m b r e l.c. II (Paris 1821) 128 e.v.). Nochtans legde hij in zijn
lessen dit stelsel uit en verwierf hij zich zelfs de grootste verdienste en vermaardheid
door de uitgave (sinds 1543 de derde) van C o p e r n i c u s ' Astronomia instaurata
(Amst. 1617, herdr. ib. 1640), voorzien van waardevolle noten en langen tijd voor
de beste gehouden; waarschijnlijk zou men ook door hem eene derge-
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lijke uitgave van Ptolomaeus hebben verkregen, indien het door hem uitgeleende
hs. tot hem was teruggekeerd. Blijkens zijn Hemelsche trompet ofte comeet met
een lange baert erschenen anno 1618 (Gron. 1618, met een voorwoord van zijn
gelijknamigen kleinzoon (die volgt) herdrukt Harderw. 1680) geloofde hij evenals
zijn leidsche ambtgenoot Snellius aan den invloed op het ondermaansche (zie Album
der natuur 1859, 161-84). Sinds 1614 werd hij o.a. met Stevin, Marolois en Dou
geraadpleegd in de beweerde vinding der lengten op zee van Jan Hendriks Jarichs
van der Ley te Dokkum, die hij van grooten dienst was en die in twee zijner werken
in 1619 en 20 brieven van M. deed afdrukken, de laatste over den oorsprong van
het woord admiraal (B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XXII (Amst. 1883) 3, 7,
8, 12). Bij de oprichting der W.-I. Compagnie in 1621 werd hij wegens zijne kennis
tot bewindhebber der kamer Groningen gekozen. Zijn vriend Ubbo Emmius lichtte
hij voor bij de samenstelling van diens Opus chronologicum (Gron. 1619), voegde
daaraan toe een Diatribe de annis arabicis (later afzonderlijk en vollediger als
Iudacorum annus lunae solaris et turc-arabum meré-solaris (Gron. 1630)) en huldigde
hem na zijn overlijden in 1625 in een lijvig Eulogium (Gron. 1628, herdr. ib. 1728).
Ook geeft men van hem op Korte tafels van sinus, tangentes, secantes. Twee malen
is M. rector geweest (1620-21 en 1627-28); 20 Juli 1626 werd hij ook bibliothecaris
der hoogeschool. Zijn onderwijs in de medicijnen wordt hij gezegd hoogere waarde
te hebben bijgezet door anatomische secties. Een jaar nog voor zijn dood werd zijn
zoon P e t r u s zijn ambtgenoot. M. overleed vrij plotseling onder hevige koliekpijnen
in tegenwoordigheid van zijn ambtgenoot Henr. Alting; zijn lijk is in de academiekerk
bijgezet. Hij werd opgevolgd door Matth. Pasor. Zijn geschilderd portret is in de
senaatskamer te Groningen; er bestaan gegraveerde portretten door S.v.
Lamsweerde en G. Muntinck, beide met latijnsche verzen van H. S c h o n e n b u r g h .
Een lijst van zijne, ook onuitgegeven geschriften, waaronder verscheidene
taalkundige en wijsgeerige verhandelingen over oudere en latere schrijvers is
opgenomen in de Effigies et vitae professorum groningensium (ald. 1654) 69. Behalve
genoemde zijn van zijne kinderen nog te vermelden C a r o l u s C h r i s t i n a , 11
Juli 1613 gehuwd met den franeker hoogleeraar N i c . W i n s e m i u s ; M a r t h a ,
gehuwd met A n t o n i e L u t s , advocaat-fiscaal van Groningen; A l i d a met A.
B e r c k h u y s ; doch acht van haar elf kinderen zag zijn vrouw nog voor haar dood
op 16 Nov. 1645 bezwijken.
Zie: S c a l i g e r Opusc. varii argumenti (Par. 1610); B o e l e s , Levenschetsen
der groninger hoogleeraren achter J o n c k b l o e t , Gedenkboek der groninger
Hoogeschool (Gron. 1864); d e z . Frieslands hoogeschool II (Leeuw. 1879) 97, 99;
B o o t , De historia gymnasii Leovardiensis (Amst. 1890) 26-27, 85 en de genealogie
in Navorscher LV (1905) 542 v.v.
de Waard

[Mulerius, Nicolaas (2)]
MULERIUS (Nicolaas) (2), geb. te Groningen 14 Febr. 1631, gest. te Harderwijk
Jan. 1692, zoon van den hoogleeraar P e t r u s M. en M a g t i l d a B e t h , studeerde
in de theologie, doch maakte nog als proponent een reis naar den Levant en
Palestina. Als candidaat werd hij in 1658 beroepen naar Zuidzijpe en vertrok vandaar
in 1674 als predikant naar Harderwijk. Bij gelegenheid van de verschijning der groote
komeet van 1680-81 gaf hij een herdruk van het geschrift van zijn grootvader (zie
boven) over die van 1618. Hij maakte zich vooral bekend door geschriften over de
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openbaring, waarover hij in pennestrijd geraakte met den hoogleeraar Joh. à Marck,
die echter van weerszijden met waardeering werd gevoerd. M. was gehuwd met
M a r i a , dochter van den antwerpschen burgemeester Salomon v a n E x e l en
Judith Hendriksd. Vriendt of Vrient, waaruit o.a. M a g t i l d a (geb. 22 Mrt. 1659,
gehuwd met den predikant te Schellinkhout H e n d r i k B a l c k , gest. 20 Mrt. 1707),
C a t h a r i n a (geb. 22 Juli 1661, geh. met den predikant G u a l t h e r u s H o l t i u s )
en P e t r u s (geb. 21 Oct. 1662, med. dr., geh. 5 Aug. 1692 met M a r i a K i e f t en
gest. te Amsterdam 9 Febr. 1736). Men heeft van M.: Exegesis in posteriora
Apocalypseos capita (Harderw. 1684); Vaticinia Lathmi illustrata (ib. 1686) en
Exercitationes Apocalypticae (ib. 1691).
de Waard

[Mulert, Geert]
MULERT (Geert), M u l a r d u s , zoon van G e r r i t (of E r n s t ) M u l e r t en B e a t r i x
d e V o s v a n S t e e n w i j k , overl. te Groningen Dec. 1538, waar hij onder een
fraaie zerk in de Aakerk begraven ligt. Uit aanzienlijk overijsselsch geslacht
stammend, schijnt hij te Utrecht geboren. Blijkbaar ontving hij een zorgvuldige
opvoeding; waar hij den magisterstitel, dien hij voerde, verwierf, blijkt echter niet.
In de matrikels van Orleans, Parijs, Bologna, Heidelberg en Rostock, waarheen zich
de stroom der toenmalige studenten richtte, vond ik niet zijn naam, wel dien van
andere leden van zijn geslacht vermeld. [Henricus Mulert, in 1500 te Rostock, zie
onder; J o h a n n e s M u l e r t , in 1510 te Rostock]. In ieder geval schijnt hij te Parijs
gestudeerd te hebben, in 1509 verscheen althans aldaar (ap. Berth. Rembolt) een
uitgave van R o l a n d i n u s ' Flos ultimarum voluntatum met voorrede en
toevoegingen van zijn hand. In het vaderland teruggekeerd, volgde hij in 1516
Bernard Bucho van Aytta op als lid van het Hof van Friesland; later werd hij raadsheer
in het Hof van Holland als hoedanig Slicher hem het eerst in 1517 vermeldt; in 1523
nam hij zitting in den Geheimen Raad; bij brieven van 29 Nov. 1527 werd hij raad
en requestmeester in den Grooten Raad. Als zoodanig teekende hij in 1528, namens
Karel V, de akten van overdracht der temporaliteit van het Sticht aan den keizer. In
1532 werd hij als gezant des keizers naar Kopenhagen gezonden, ten einde een
verdrag te sluiten met den koning van Denemarken en de wendische Hanzesteden.
Het verdrag van 9 Juli 1532 bekroonde deze zending. In 1534 vervulde hij een
tweede zending naar de Hanzesteden. In 1538 benoemd zijnde tot president der
hoofdmannenkamer in Groningen, vervulde hij daar de functie van
luitenant-stadhouder onder George Schenk van Toutenburg. Op het einde van dat
jaar overleed hij; ten onrechte wordt veelal zijn sterfjaar op 1541 gesteld. Op lateren
leeftijd was hij vooral bevriend met Viglius van Aytta, met wien hij in voortdurende
briefwisseling stond, waaruit Viglius' hoogachting duidelijk spreekt. Deze droeg hem
in 1533 zijn werk over de testamenten op. In 1530 en 1531 was hij door den keizer
belast met een onderzoek naar den toestand der dijken in Zeeland na den stormvloed
van 1530. De hieromtrent gegeven instructies van den keizer en de landvoogdes
en de door hem uitgebrachte rapporten zijn ons bewaard.
Hij was gehuwd met C a t h a r i n a P o t h , dochter van een utrechtschen
burgemeester. Hun zoon Roelof volgt.
Zie: F.E. M u l e r t , Een Overijsselaar als keizerlijk gezant tijdens de Grafenfehde
in Versl. en Meded. Overijs. Recht en Gesch., 26e stuk, 154-163; R. F r u i n , Stukken
betreffende den
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stormvloed in 1530 in Archief Zeeuwsch Gen. 1908, 135-169; Kroniek Hist. Gen.
VII (1851) 360-364; D o d t , Archief V, 305-306; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t ,
Analecta Belgica, I A, 113-118; II A, 177; De Nederl. Leeuw III, 31-32, 38 v.v., 46-47
(met uitvoerige genealogie van het geslacht Mulert); v o n S a v i g n y , Gesch. d.
Röm. R. im Mittelalter V, 479. Oudere literatuur volledig opgegeven Ned. Leeuw III,
40. D e W a l , Collectanea VII, 43 (hs. leidsche bibliotheek) stelt zijn sterfjaar ten
onrechte op 1541.
van Kuyk

[Mulert, Hendrik]
MULERT (Hendrik), als ‘de prope Zwollis’ 18 Juni 1500 geïnmatriculeerd te Rostock,
verwierf daar in 1502 den magisterstitel, studeerde daarna sinds 1503 te Orleans
in de rechten en werd daar in 1506 tot procurator der germaansche natie gekozen.
Na inmiddels den doctorstitel in de beide rechten te hebben verworven, werd hij in
1513 door hertog Bogislav van Mecklenburg naar de hoogeschool te Greifswald
geroepen, als een der modern geschoolde juristen, waarvan deze vorst zijn
universiteiten voorzag. Als ordinarius in antiquis iuribus plaatste hij 2 Jan. 1514 zijn
naam in het academisch album. Reeds in hetzelfde jaar tot rector gekozen, bekleedde
hij in 1516 en 1520 nogmaals die waardigheid. In den zomer van 1521 overleed hij
plotseling.
Zie: A. H o f m e i s t e r , Die Malrikel der Univ. Rostock (Rostock 1889-92) II, 4 en
14; E. F r i e d l a e n d e r , Univ. Greifswald in Publicationen aus den K. Preuszischen
Staatsarchiven LII, 172, 179, 188 en 191.
van Kuyk

[Mulert, Roelof]
MULERT (Roelof), zoon van Geert Mulert, die voorgaat, overl. 31 Juli 1568. Hij
verkreeg 30 Apr. 1540 een prebende in het domkapittel te Utrecht, werd 28 Apr.
1543 toegelaten tot een supplementum en 2 Mei 1544 tot het kapittel. In 1564 werd
hij als opvolger van Bucho van Montsima benoemd tot proost van het St.
Pancraskapittel te Leiden, wat hij tot zijn dood bleef.
Zie: hs. van W o u t e r B r o c k (rijksarchief Utrecht D. 1355); L. K n a p p e r t , De
opkomst v.h. protestantisme i.e.N. Ned. Stad (Leiden 1908) 29, die hem R o e l o f
M u y l e r t noemt; De Wapenheraut VIII, 226.
van Kuyk

[Muller, Christiaan]
MULLER (Christiaan), geb. Febr. 1690 te Andreasberg in de Harz blijkens een eigen
ingriffeling in den bovenbek van de groot C. octaaf 4 voet van het bovenklavier van
het orgel in de Groote Kerk te Haarlem, overl. te Nijmegen (?) na 1771 en voor 1774
(H e s s , Dispositien 41), was orgelmaker te Amsterdam, wiens roem gevestigd is
geworden door het internationaal vermaarde orgel in de Groote Kerk te Haarlem
(aanbesteed 2 Mei 1735; opgenomen 15 Sept. 1738; A l l a n , Geschied. en beschr.
van Haarlem III, 328 vlg.). Deugdelijk bewerkt, heeft het instrument echter niet die
buitengewone qualiteiten als er aan toegekend worden (Het Orgel Dec. 1907, 21;
W e d g w o o d , Some continental organs (1910) 6); zijn naam dankt het aan de
klank- en kleurrijke behandeling door de drie dienstdoende organisten Henricus
Radeker, Jan Radeker en Johann Peter Schumann, daarin gesteund door de zeer
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bijzondere acoustieke hoedanigheden van het kerkgebouw. Zoover bekend is Muller's
eerste werk geweest de bijbouw van een derde klavier aan het orgel in de luthersche
Nieuwe Kerk te Amsterdam in 1720 (H e s s , Dispositien 11) en was zijn eerste
groote werk het orgel in de Jakobijnenkerk te Leeuwarden (aanbesteed 28 Juli 1724,
opgenomen 25 Maart 1727; E e k h o f f , Geschiedk. beschr. van Leeuwarden II,
440, 443). Aan het einde van zijn leven had hij een onaangename geschiedenis.
De juiste toedracht is niet duidelijk. Denkelijk was zij deze. 15 Dec.
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1770 wordt door het stadsbestuur van Nijmegen gecontracteerd over den bouw van
een nieuw orgel in de St. Stephens Kerk aldaar. Achteraf blijkt dat de contracteerende
orgelmaker is een duitscher uit het land van Kleef, die voorzien van valsche papieren,
zich voor Muller uitgeeft, en daarop de vlucht neemt. Muller wordt zelf bij het werk
geroepen die, voor er feitelijk iets aan gedaan te hebben, overlijdt; de verdere bouw
werd toen (15 Dec. 1773) overgenomen door Ludwig König te Keulen (H e s s ,
Dispositien (1774) 59, 152; v a n S c h e v i c h a v e n , De St. Stephenskerk te
Nijmegen 114; de dienstdoende organist P. Beyen, die in 1782 een geschiedenis
en beschrijving van het nieuwe orgel uitgaf in den vorm van een Brief aan den heer
Joachim Hess geeft geen inlichting voor noch tegen). Zijn zoon P i e t e r nam in
1779 aan een herstelling van het orgel in de Groote Kerk te Alkmaar, die geen
voortgang had (Feestgave ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het
natuur- en letterkundig genootschap te Alkmaar (1882) 83) en leverde in 1790 een
orgeltje in de remonstrantsche kerk te Haarlem van onvoldoende qualiteiten (H e s s ,
Dispositien vervolg 23; A l l a n t.a.p. III 486).
Enschedé

[Muller, Frederik]
MULLER (Frederik), boekhandelaar-antiquaar, 22 Juli 1817 te Amsterdam geb. en
4 Jan. 1881 ald. overl. Hij was de tweede zoon van prof. S a m u e l M u l l e r en
F e m i n a G e e r t r u i d a M a b é en genoot een voortreffelijke opvoeding. Zijn
wetenschappelijke opleiding ontving hij aan het gymnasium en 't athenaeum illustre
zijner geboortestad, zijn vakopleiding in het ‘bibliopolium’ van zijn oom Johannes
Müller, een boekverkooper van den ouden stempel, practisch, geleerd en degelijk.
Niet minder hebben eigen aanleg en vooral zijn stalen wil hem tot een uitnemend
bibliograaf gemaakt. In 1843, dus op 26-jarigen leeftijd, begon Fred. Muller, na eerst
eenigen tijd met den amsterdamschen antiquaar Jacobus Radink verbonden geweest
te zijn, een eigen handel in ‘oude’ boeken, en wel in een kelder aan het Rokin. Tot
1876 bestuurde Muller zijn zaak alleen en hield gedurende die jaren een honderdtal
groote aucties. Tevens gaf hij in dien tijd, behalve eigen boeken over zijn vak, een
aantal andere werken uit, als: De Navorscher (de 12 eerste jaarg., 1851-62);
V i s s e r i n g 's Vertaling van het Nieuwe Testament; v a n V l o t e n 's Nederlandsche
Geschiedzangen; P e e r l k a m p 's Horatius; B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k 's
Studiën en Schetsen; F o k k e r 's Geschiedenis der Loterijen; J. v a n L e n n e p 's
Leven van C. en D.J. van Lennep; G e v e r s v a n E n d e g e e s t 's Droogmaking
van de Haarlemmermeer; P i j n a p p e l 's Maleisch Woordenboek; d e J o n g e 's
Opkomst van het Nederl. gezag in Indië; de Mnemosyne; W i c q e f o r t 's Histoire
des Provinces Unies des Pays-Bas en de Werken der Maatsch. tot Nut van 't
Algemeen (deze laatste in vereeniging met de Lange en Sijthoff), in alles zich toonend
een wetenschappelijk uitgever van den eersten rang. In 1876 nam Muller als
deelgenoot in zijne zaak op F. Adama van Scheltema, die sinds eenigen tijd bij hem
werkzaam was geweest, en sedert luidde de naam der firma F r e d . M u l l e r e n
C o m p . Verrassende ontdekkingen werden nu en dan op bibliographisch gebied
door M. gedaan. Van zijn reusachtigen bibliogr. arbeid getuigen vooral zijn
magazijn-catalogi; zijn Hollandsch- Amerikaansche Bibliographie, in tal van
catalogussen onder engelsche titels verspreid, en zijn Essai d'une Bibliographie
Neerlando-Russe waren over de heele wereld bekend. Den grootsten roem verwierf
Muller zich door zijn voor-
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treffelijke verzamelingen: Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten, 1500-1702,
beschreven door P.A. T i e l e (1858-61), een collectie van duizenden vlugschriften
over staatkundige, kerkelijke en maatschappelijke gebeurtenissen van den dag uit
vroeger en later tijd; door zijn Beschrijvenden Catalogus van 7000 portretten van
Nederlanders en van Buitenlanders tot Nederl. in betrekking staande (1853) en door
de Nederl. Geschiedenis in platen. Beredeneerde beschrijving van Ned.
Historieplaten van merkwaardige gebeurtenissen (1863-82, 4 dln.).
Twee zoons, S a m u e l , later rijksarchivaris in Utrecht, en J a c o b W i j b r a n d ,
later hoogleeraar te Utrecht, en eene dochter waren uit zijn eerste huwelijk, met
J a c o b a G e r a r d a Y n t e m a , geboren; ééne dochter uit zijn tweeden echt, met
Johanna Engelberta Doijer.
Een blijvende herinnering aan zijn werkzaam streven is het ‘Fred. Muller-fonds’,
kort na zijn dood door de Vereeniging ter bevordering van de belangen des
Boekhandels opgericht, aan welke vereeniging voor genoemd doel M. een som van
ƒ 10.000 had vermaakt.
Zijn portret staat in Eigen Haard 1877, en is buitendien in 1879 door P.J. Arendzen
geëtst.
Zie: Levensber. Letterk. 1881, 67; Eigen Haard, 1877, 291 (beide door A.C.
K r u s e m a n ) en Bijdr. Gesch. Boekh. I, 240; verder M. N i j h o f f in Nieuwbl. voor
o

den Boekh. 1881 n . 22; E. B a i l l i è r e in Bibliogr. de la France 1881, 14 févr.;
O t t o H a r r a s s o w i t z in Börsenblatt für den Deutsch. Buchh. 1881, 28 Febr.; N.
T r ü b n e r in Trübner's Record 1881, Apr., en R.W.P. d e V r i e s in Nieuwsbl.
Boekh. 1893, 345.
Zuidema

[Muller, Hendrik]
MULLER (Hendrik), geb. 24 Juli 1819 te Amsterdam, overl. 15 Aug. 1898 te
Wiesbaden, was een zoon van den hoogleeraar aan het seminarie der Doopsgezinde
Societeit, S a m u e l M u l l e r en F e m i n a G e e r t r u i d a M a b é , broeder dus
van den voorg. en Pieter Nicolaas (kol. 961).
Voor den handel opgeleid zijnde vestigde hij zich in 1851 te Rotterdam, waar hij
met zijn zwager H. v a n R i j c k e v o r s e l een levendigen handel dreef, vooral op
de westkust van Afrika en op Oosten West-Indië. Men koos hem tot mededirecteur
der Nieuwe Afrikaansche Handelsvennootschap. Dezen handel, doch ook de ned.
industrie heeft hij niet weinig bevorderd door de wijze, waarop hij in woord en
geschrift daarvoor geijverd heeft. Hij was een vurig voorstander van vrijhandel en
heeft inzonderheid veel gedaan voor de ned. katoennijverheid en de ontwikkeling
van Ned - Indië. Hij was in de gelegenheid zijn denkbeelden ingang te doen vinden
ook in regeeringskringen, daar hij van 1873-1885 zitting had in den raad der
gemeente Rotterdam, van 1877-1881 in de Provinciale Staten en sinds dien tijd tot
zijn dood in de Eerste Kamer der Staten-Generaal, waar hij nog in 1898, en met
succes, een lans gebroken heeft tot verkrijging van de afschaffing van het uitvoerrecht
op suiker. Hij was mede-oprichter en mederedacteur van het Tijdschrift voor
Ned.-Indië en van de Maatsch. tot nut van den Javaan. vaste medewerker van het
tijdschrift De Economist. Hij huwde 30 Mei 1851 te Rotterdam M a r i a C o r n e l i a
v a n R i j c k e v o r s e l . Van hem verschenen: De Nederl. Katoen-Nijverheid en het
stelsel van bescherming in Ned.-Indië (1857); De suikerindustrie tegenover de
suikerconventie (1876) en verder verschillende artikelen in de N. Rott. Courant o.a.
over den afstand door Nederland aan Engeland van de Goudkust (1871) en over
de tilburgsche wolindustrie (1887). Zoons van hem
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zijn: S a m u e l , bekend geschiedkundige en oud-wethouder van Rotterdam;
H e n d r i k P i e t e r N i c o l a a s , oud consul-generaal van den Oranje-Vrijstaat.
Zie: Levensbericht in De Economist van Aug. 1898 door M. M e e s en Alg. Ned.
o

Familiebl. 1883-84, n . 125.
Moquette

[Muller, Jacob Frederik]
MULLER (Jacob Frederik), alias I a c o , berucht inbreker en moordenaar, geboren
te Hamburg omstreeks 1690, was soldaat, doch werd wegens gewelddadige
rooverijen uit den dienst ontslagen en gevonnisd. 11 April 1714 ontving hij op het
schavot te 's Gravenhage zijn eerste geeseling en werd daarna met het haagsche
ijzer gebrandmerkt en veroordeeld tot vijf-en-twintig jaren tuchthuisstraf. Lang bleef
hij niet gevangen, want spoedig wist hij te ontsnappen en vormde toen een bende,
die onder zijne leiding in alle deelen van het land inbraken, vaak vergezeld van
geweldpleging, bedreef. Iaco, hoewel getrouwd en vader van twee kinderen, leefde
gescheiden van zijne vrouw, in vrije liefde met G r i e t j e H e n d r i k L a m m e r s ,
vroeger zijdewindster, die wegens diefstal tot geeseling en tot opsluiting in het
Spinhuis veroordeeld was. Hij woonde met haar te Amsterdam in de herberg de
‘Vergulde Wagen’ op het Haarlemmerplein.
Na een inbraak met poging tot doodslag op 29 Dec. 1716 in een huis op den
Hoogendijk aan de Diemermeer, verscheen er in de Amsterdamsche Courant van
14 Jan. 1716 een lijst van de geroofde schatten en werd tegelijkertijd een premie
van 250 gulden uitgeloofd voor de aanwijzing der dieven. Dit middel werkte: Jaco
werd 18 Jan. in zijn herberg overrompeld en overgebracht naar het tuchthuis op
den Heiligenweg. Hij wist daar weer uit te breken, doch werd spoedig opnieuw gevat
en na driemaal de torture doorstaan te hebben veroordeeld om levend geradbraakt
te worden. Hij appelleerde tegen dit vonnis bij het Hof van Holland dat echter het
schepenvonnis bekrachtigde. Iaco speelde zijn laatsten troef uit en ging nu in beroep
voor den Hoogen Raad, die hem opnieuw veroordeelde. Hij onderging zijn straf in
het einde van Juli 1718, nadat de Staten op den 17den van die maand een placaat
hadden uitgevaardigd, waarbij aan alle gerechten macht werd gegeven om ‘alle
soorten van gauwdieven en moordenaars, die reeds straf voor hunne misdaden
hadden ondergaan, en als recidief deswege veroordeeld werden, dadelijk te
executeeren, zonder hun appèl voor een hooger rechter toe te staan’.
Zijn geëtst portret bestaat.
Zie: Naam-lyst van alle Persoonen ... sedert 1693 tot heden ... ter dood gebracht
(Amersf. 1767) 23 vlg.; E. v a n B i e m a in Eigen Haard 1900, 460.
van Biema

[Muller, Jan David Leon]
MULLER (Jan David Leon), 30 Jan. 1820 geb. te Eenrum en overl. te Dalfsen 3
Febr. 1885. Hij werd priester gewijd 24 Febr. 1843 en benoemd tot kapelaan te
Veenhuizen. In Sept. 1848 werd hij pastoor benoemd te Delfzijl, in Aug. 1852
overgeplaatst naar Lutten en Slagharen en vervolgens 8 Oct. 1859 naar Dalfsen,
waar hij is gestorven en 7 Febr. 1885 begraven. Van zijne hand verscheen: Vrede
zij U. Volledige onderrichting over de algemeene biecht (Rijsenb. 1865).
Hafkemeijer
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[Muller, Joan Werner Anton Ludwig]
MULLER (Joan Werner Anton Ludwig), zich noemende en schrijvende J o a n
M u l l e r , neef (oomzegger) van den volg., geb. te Amsterdam 4 Maart 1811, overl.
ald. 11 Jan. 1890, zoon van C a r e l A n t o n J o s e p h M. en C l a r a H e n r i c a
v a n S a n e n . Reeds jong ging hij in den handel, maar leerde ondertusschen latijn
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en grieksch bij Ds. Schröder, luthersch predikant te Arnhem, en werd op lateren
leeftijd associé in het handelshuis James Barge te Amsterdam. Vurig Thorbeckiaan
en een der voormannen van '48, hoewel hij zelden openlijk optrad, vergunden zijne
drukke bezigheden hem niet anders dan zitting te nemen in de Prov. Staten van N.
Holland, waarvan hij gedurende 1868-80 deel uitmaakte. Hij bewoog zich overigens
op velerlei maatschappelijk gebied, woonde in 1869 als afgevaardigde der amst.
Kamer v. Koophandel de opening van het Suez-kanaal bij en was een der leiders,
als commissaris der Kanaal Mij., bij het tot stand komen van het Noordzeekanaal.
Voor volksonderwijs, leerplicht en university extension ijverde hij gedurende zijn
geheele leven en bij de Thorbecke-huldiging, die eindigde met de onthulling van
diens monument, was hij voorzitter van het amst. comité.
De volgende vlugschriften verschenen van zijne hand: Wat Nederland behoeft
behalve grondwetsherziening (Amst. 1848); Brief aan zijne Exc. den tijdelijken
Minister van Finantiën (Amst. 1848); De Nederl. Handel Mij. getoetst aan het belang
der natie (Amst. 1848); De toestand der Nederl. finantiën en de middelen tot herstel
(Amst. 1849); De overeenkomst van den Minister van Koloniën met de Nederl.
Handel Mij. (Amst. 1849); met J.W.F. M a t t h e s : De oorzaken en gevolgen van
brand in ladingen op zee (Amst. 1853) en De Amst. Kanaal Mij. Hare toestand en
voorstellen (Amst. 1867).
Zie: P.N. M u l l e r , in het dagblad De Amsterdammer van 15 Jan. 1890.
Joan Muller

[Muller, Joannes Wernerus Antonius]
MULLER (Joannes Wernerus Antonius), geb. te Zwolle 27 April 1767, overl. te
Deventer 4 Jan. 1829, zoon van J o a n M a r t i n M., en M a r i a M a g d a l e n a
F r y e . Zijne studiën werden begonnen te Coesfeld, doorgezet te Vreden en
voltrokken te Munster. Hij werd in 1794 priester gewijd en kreeg in datzelfde jaar
zijne aanstelling tot kapelaan te Deventer. Aldaar opende hij met behulp der
katholieken in 1796 eene school, die tot grooten bloei kwam en hem zooveel naam
verschafte, dat hij in 1801, toen van regeeringswege de departementale commissies
van schoolonderwijs werden ingesteld, onder de eerste schoolopzieners van
Overijssel eene plaats ontving. Ook was hij lid van de commissie tot verdeeling der
kerkgebouwen van Oct. 1798 tot Apr. 1799 en aan hem is het vooral te danken dat
aan de roomschkath. de Minderbroederskerk te Deventer ten deel viel. Einde Mei
1799 werd hij als pastoor naar Olst verplaatst, alwaar hij den koop voorbereidde,
die in 1802 volgde, van het kasteel Boscamp voor de kath. gemeente, dat sedert
het brandpunt bleef van het kerspel. In 1802 wendde de hooge regeering pogingen
aan hem als pastoor te Deventer te verkrijgen. Om vreemde invloeden bij de
benoemingen te voorkomen, verzocht en verkreeg hij overplaatsing naar
Steenwijkerwold. Aldaar verbleef hij tot Juli 1808 en werd toen benoemd tot pastoor
te Deventer. In hooge gunst stond hij bij koning Lodewijk Napoleon, die hem
benoemde tot lid en secretaris van de commissie van voorlichting inzake den R.K.
eeredienst. Van zijn verkeerde voorlichting wat betreft de vorming der geestelijkheid
schijnt hij later te zijn teruggekomen.
Van zijne hand verschenen: acht schoolboekjes bekend onder den naam van
Stukjes, die later tot departementale schoolboeken werden verklaard; De
grondbeginselen der protestantsche kerk, getoetst aan de rede en openbaring, in
eene leerrede over Matth. XXII, 35-46 op den 17en Zondag na
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Pinksteren (Dev. 1817); Antwoord aan den heer Jan Vinckemeyer lid van den raad
der stad Deventer (Dev. 1821), alsmede verschillende artikelen in Mengelingen voor
R. Kath. van 1807-1814; in Minerva van 1818-1821; in de Katholijke van 1822-1824
en in Nut van het Algemeen.
Zijn broer J o a n n e s H e n r i c u s M u l l e r , geboren te Zwolle 4 Apr. 1773, in
1796 priester gewijd, in 1821 benoemd tot aartspriester van Salland en Drenthe en
tot pastoor te Zwolle is aldaar overleden 9 Juni 1837 en te Dalfsen op den Hoonhorst
begraven.
Zie verder: J.H. H o f m a n in Arch. Aartsb. Utrecht XIX, 115 vlg.; F r e d e r i k s
e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenboek i.v.; d e B o s c h K e m p e r , Staatk.
gesch. tot 1830 (1868) 612-5 en Letterk. Aant. daarop (1871) 418; P. A l b e r s ,
Gesch. v.h. Herstel der Hierarchie in de Ned. I, 21, seqq.; Studiën LXVII, 19.
Hafkemeijer

[Muller, Pieter Nicolaas]
MULLER (Pieter Nicolaas), broeder van Frederik (kol. 957) en Hendrik (kol. 958),
geb. 23 Sept. 1821 te Amsterdam, overl. aldaar 23 Sept. 1908. Als jongste zoon
van een achttal kinderen, werd hij reeds op 14-jarigen leeftijd op het handelskantoor
van W. Vissering geplaatst, daarna op dat van de firma S. en P. de Clercq. Na een
zesjarig verblijf op deze amsterdamsche kantoren vond hij een uitnemende leerschool
voor zijn verdere vorming bij de firma Hintz en Comp. te Londen, waar hij van
1841-44 vertoefde. Daarna was hij nog zes jaren opnieuw te Amsterdam werkzaam,
op de kantoren der firma Buys, de Bordes en Jourdan en van Geerts en Bicker, om
zich in 1850 als zelfstandig koopman in zijne vaderstad te vestigen. Hier had hij
voortaan een eigen handelskantoor, eerst onder de firma Muller en Reese (tot 1866),
vervolgens geassocieerd met Joh. Clercq en na diens dood met M.C. Calkoen
(1868-82). Sedert dreef hij de zaken geheel voor eigen rekening, tot 31 Dec. 1895,
toen hij ze liquideerde.
P.N. Muller was niet alleen koopman, maar tevens letterkundige; zelfs was hij
bijna een kwart eeuw, van 1856-1880, mederedacteur van de Gids en tot 1889
medewerker aan dit tijdschrift. Als staathuishoudkundige had zijn naam gezag en
ook op philantropisch gebied; in den ruimsten zin van 't woord was hij een man van
beteekenis.
In de politiek de vooruitstrevende richting toegedaan, was hij een overtuigd
voorstander van den vrijhandel; uit erkentelijkheid voor hetgeen hij hiervoor deed
werd hij, evenals zijn broeder Hendrik Muller te Rotterdam, tot lid van de engelsche
‘Cobden-club’ benoemd. Als lid van den amsterdamschen gemeenteraad heeft hij
krachtig meegewerkt om de havenwerken en spoorwegverbindingen van de
Amstelstad uit te breiden en te verbeteren: Amsterdam de eerste handelstad van 't
land, één der eerste van Europa, dit was zijn leus, zijn ideaal.
Ontzaglijk veel is het wat M. niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor het
vaderland heeft gedaan. Zoo was hij een der medestichters van het ‘Zeemanshuis’
te Amsterdam (1854), van de Maatsch. ‘Handelsnijverheid’ en van 't leeskabinet
‘Het Vosje’ op 't Rokin; zoo bracht hij in 1868 de Kasvereeniging tot stand, waarvan
hij tot 1906 commissaris was, in 1881 de Koloniale Bank en het volgend jaar den
West-indischen maildienst, waarvan hij eveneens tot 1906 commissaris bleef. 57
jaren had hij zitting in het hoofdbestuur der Maatsch. tot Nut van 't Algem., terwijl
hij van 1864 tot 75 lid van den amsterdamschen gemeenteraad en sedert 1868
geruimen tijd tevens lid der Prov. Staten van Noord-Holland was. Voorts was hij
directeur van de Amsterdamsche
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Credietvereeniging, commissaris van de Surinaamsche Bank (tot 1905),
president-commissaris van het Rijks-Entrepot, bestuurslid van het Vondelpark en
nog veel meer. In 1858 werd hij door de kiesvereeniging ‘de Grondwet’ tot candidaat
voor de Tweede Kamer der Stat.-Generaal gesteld, waarvoor hij evenwel bedankte;
in 1882 koos men hem tegen zijn wensch tot lid der Eerste Kamer, waarvan ook
zijn bovengenoemde broeder Hendrik M. lid was; hij bedankte hiervoor eveneens.
Het Prov. Utr. genootsch. v.K. en W. benoemde M. in 1856 tot zijn medelid, de
leidsche Maatsch. d. Ned. Letterk. nam hem drie jaar later onder hare leden op.
M. schreef veel in de Economist, waarvan hij een der ijverigste en bekwaamste
medewerkers was, in de Vriend van armen en rijken, in het Amsterdamsche
jaarboekje voor geschiedenis en letteren, in de Verhandelingen en Berichten over
het zeewezen, in de Volkvlijt, in den Almanak der Maatsch. tot Nut v. 't Alg., in
Themis, in het Staatk. en Staathuishoudkundig jaarboekje, in het Algem. Handelsblad,
de Amsterdammer en tal van andere bladen. Afzonderlijk zagen o.a. van zijne hand
het licht: ‘Zeemanshuizen’ in Nederland en de Nederlanders der 19de eeuw (1856);
De verteringen van weelde en het loon van den arbeid. Uit het Duitsch vertaald
(1856); De Java-koffijveilingen der Nederl. Handelmaatschappij beschouwd door
een koopman (1857); Middelbaar onderwijs (1865?) en Florence van 1200 tot 1345.
Eene handelsstudie (1870); voorts enkele brochures. Bijna al zijn geschriften
kenmerken zich door degelijkheid van inhoud, helderheid van stijl, gekuischten
smaak. Voor 't meerendeel bewegen zij zich op 't gebied van handel, nijverheid en
scheepvaart, van staathuishoudkunde en statistiek; voor een deel ook op dat van
fraaie letteren en kunst. Naar aller oordeel was M. een man van veel talent; Potgieter
roemde zijn ‘deege deeglijkheid’; andere vrienden prezen hem als man van karakter,
van goeden smaak en van een edel hart.
Toen de werkzame man in 1895 op 74-jarigen leeftijd zijn zaken liquideerde, na
ruim 60-jarigen arbeid, brak voor hem een tijd van welverdiende rust aan, dien hij
met zijn echtgenoote deels in Amsterdam, deels op zijn buiten aan den Utrechtschen
Straatweg te Oosterbeek sleet. Hij was gehuwd, van 1857-1905, met C a t h a r i n a
v a n V o o r s t , dochter van den amsterdamschen predikant van Voorst, geb. in
1825; zij schonk hem vier zonen, waarvan er twee hem overleefden.
Zijn aanzienlijke boekerij vermaakte M. aan de amsterdamsche
universiteitsbibliotheek.
Zie: J o h . D y s e r i n c k , P.N. Muller (met portr. 1909); Levensber. Letterk. (met
uitvoerige bibliogr.) 1910, 1; de Gids, 1908, IV, 336 en Eigen Haard 1908, 650 met
portr.
Zuidema

[Muller, Stoffel]
MULLER (Stoffel), geb. te Puttershoek 16 Febr. 1771, 3 Aug. 1833 overl. Zijn vader
was schipper en gaf hem een streng-godsdienstige opvoeding. Door veel lezen en
eigen denkkracht maakte hij zich los uit de gedachtekringen der streng-rechtzinnige
vromelui's-gezelschappen en kwam tot een pantheïstisch: ‘uit, door en tot God zijn
alle dingen’.
Zijn ideaal was een Christelijke samenleving, met de voorschriften van Jezus tot
grondwet en naar het model der oudste Christengemeente te Jeruzalem met
gemeenschap van goederen.
Met Maria Leer (kol. 799) en Dirk Valk (zie art.) e.a. stichtte hij in 1817 een
communistische broederschap. Na vele zwerftochten en een kort verblijf te
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van de geboorte-aangifte hunner kinderen, wegens gemoedsbezwaren om de
wapenen te dragen, en door hun brutaal en zonderling optreden kwamen zij
menigmaal met rechter en gevangenis in aanraking. En daar zij het burgerlijk huwelijk
niet erkenden en voor de broederschap hunne huwelijken sloten ‘in den Heere’,
kregen zij bij het volk een kwaden naam.
Muller, Valk en Maria Leer werden in 1820 door de dordtsche rechtbank
veroordeeld tot 4 jaren gevangenisstraf wegens beleediging der rechterlijke macht.
Het Hoog Gerechtshof in den Haag veranderde dit onrechtvaardig harde vonnis
echter in 1 jaar straf.
20 April 1823 werd te Puttershoek de oprichtingsacte der broederschap geteekend,
in communistischen geest. In 1829 verhuisde de broederschap naar Zwijndrecht.
Daar bleef voortaan de hoofdafdeeling gevestigd, terwijl Valk met een 80 tal
aanhangers op een huizinge te Mijdrecht ging wonen. In 1832 werd bij het ‘constitutief
reglement’ het volle communisme ingekort tot gemeenschappelijk aandeel in den
arbeid en de daaruit voortvloeiende verdiensten, maar het bezit kwam in handen
van een raad van 19 leden.
Muller stierf 3 Aug. 1833 op reis en werd te Varik begraven. Na zijn dood viel de
broederschap, in den volksmond: ‘de Zwijndrechtsche Nieuwlichters’ geheeten,
uiteen.
Muller schreef enkele tractaten: De wet van God lief te hebben boven al, en onze
naasten als ons zelven (Rotterd. zonder j.) en Het eeuwig Evangelie (Dordrecht
1834). Ongedrukte manuscripten zijn nog van hem, zooals ook van meerdere
‘broeders’, aanwezig in de bibl. der Doopsgez. Gem. te Amsterdam.
Vgl.: G.P. M a r a n g , De Zwijndrechtsche Nieuwlichters (Dordr. 1909).
Marang

[Muller, Lucas Johannes du Celliée]
MULLER (Lucas Johannes d u C e l l i é e ), geb. te Groningen 13 Sept. 1822, overl.
te Nijmegen 14 Oct. 1903, was de zoon van J.E. M u l l e r , luitenant-kolonel der
infanterie en A.A. S p a n d a w d u C e l l i é e . Hij werd in Apr. 1837 volontair der
infanterie, en gedroeg zich uitstekend, terwijl hij zich met groote energie voorbereidde
voor het officiersexamen. Het was dus een zware slag voor hem, toen de minister
van oorlog List in 1843, juist toen hij voor dat examen gereed was, bepaalde, dat
de officieren uitsluitend gerecruteerd zouden worden uit de Militaire Academie. Hij
deed toen examen voor de academie te Delft en was een der weinige in zijn geval
verkeerenden, die daarin slaagden. Met ingang van 1 Oct. 1847 werd hij benoemd
tot aspirant-ingenieur-surnumerair van den waterstaat en werd hij geplaatst bij de
opmetingen voor de rivierkaart. Met 1 Apr. 1849, bij de 10e organisatie van den
waterstaat, werd door den minister van binnenlandsche zaken de Kempenaer
bepaald, dat hij en drie zijner ambtgenooten, de vier laatsten op de ranglijst, op
wachtgeld gesteld werden.
Muller woonde toen te Gorinchem en hield eerst eenigen tijd toezicht bij de
vernieuwing van de inundatiesluis te Dalem; vervolgens werd hij met 1 Jan. 1851
als tijdelijk assistent-landmeter belast met het opmeten en in kaart brengen van de
Waal en Merwede.
Met 1 Mei 1852 kwamen er drie vacatures in het korps en werden drie op
wachtgeld gestelde ambtenaren tot aspirant-ingenieur benoemd (met den vierde
was dit vroeger reeds het geval geweest).
Muller werd nu arrondissements-ingenieur te Utrecht. Met 1 Oct. 1854 werd hij
tot ingenieur benoemd en naar Zutfen verplaatst. 15 Aug. 1856
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verkreeg hij verlof wegens den gezondheidstoestand zijner echtgenoote, doch 1
Apr. 1857 werd hij weder als arrondissements-ingenieur in dienst gesteld, en wel
te Breda. 1 Sept. 1857 was om dezelfde reden opnieuw verlof noodig. Kort daarna
overleed zijne echtgenoote, doch eerst 1 Mrt. 1858 kwam er eene plaats als
arrondissementsingenieur open, en werd hij te Amsterdam als zoodanig in dienst
gesteld. Hij had hier o.a. toezicht op de werken van het Noordzeekanaal. Had zijn
dienst in alle vroegere standplaatsen kort geduurd, te Amsterdam bleef hij zeer lang,
namelijk tot zijne benoeming tot hoofdingenieur met 1 Apr. 1874. Toen werd hij met
den dienst in de provincie Utrecht belast. Als zoodanig was hij betrokken in den
aanleg der verbinding van Amsterdam met den Rijn, en had hij zitting in verscheidene
daarvoor ingestelde commissiën. 1 Apr. 1881 werd hem de dienst in de provincie
Noord-Holland opgedragen, terwijl hij tegelijk met dien in Utrecht belast bleef, en
werd hij naar Haarlem verplaatst. 1 Oct. 1887 ontving hij op zijn verzoek eervol
ontslag en vestigde hij zich te Nijmegen.
In 1876 werd Muller lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap voor kunsten
en wetenschappen.
Hij had de gaaf, in korten tijd uitstekend gelijkende portretten te teekenen. Hij
bezat albums met de portretten van de notabelen uit verschillende plaatsen, waar
hij gewoond had.
Hij huwde 27 Nov. 1848 te Gorinchem J.C. H o n d i u s , overl. 18 Nov. 1857, en
28 Jun. 1866 te Amsterdam J.C. M a t t h e s , nog in leven. Hij had uit het eerste
huwelijk een zoon, afdeelingschef der Exploitatie-Maatschappij en eene dochter,
uit het tweede twee zonen en eene dochter.
Men heeft van hem: Beschrijving van den watervloed in Gelderland in 1861 (Leid.
1861); Nota over het beveiligen van den Noorder Rijn- en Lekdijk tegen hooge
rivierstanden (Utr. 1879).
Ramaer

[Muntinghe, Herman]
MUNTINGHE (Herman), geb. 27 Aug. 1752 te Termunten, gest. 24 April 1824 te
Leeuwarden, hoogleeraar te Groningen, die op 't gebied der godgeleerde studiën
den weg heeft bereid voor de school van Hofstede de Groot c.s. Zijn vader was
P e t r u s M u n t i n g h e , drost van Wedde en Westerwoldingeland, zijne moeder
G e z i n a G e e r t r u i d a K i e r s ; zijn grootvader, naar wien hij heette, was
raadsheer te Groningen. Hij werd in 1766 student te Groningen, waar Chevallier
(de bondgenoot van Hollebeek, I kol. 1140), Abresch (van der Marck's bestrijder),
Michaël Bertling en Kuypers (de man der nijkerker beroerten) zijne leermeesters
waren. In de oriëntalia genoot hij het onderwijs van N.W. Schroeder ‘den Arabier’,
dien hij later zou prijzen als ‘in literarum oriëntalium studio, Veterisque Foederis
interpretatione magistrum perfectissimum’, en onder wien hij 22 Febr. 1775 eene
Dissertatio philol. crit. exhibens Observ. ad quaedam V.F. loca verdedigde. Hij werd
predikant te Buitenpost 13 Aug. 1775, te Zeerijp 28 Sept. 1777 en ontving hier zijne
benoeming als hoogleeraar te Harderwijk, waar hij, van nature niet vlug, bewijzen
zou, dat ‘noeste vlijt het schitterendst vernuft beschaamt’. Benoemd 27 Nov. 1780,
inaugureerde hij, naar harderwijksch gebruik, eerst 13 Juni des volgenden jaars de
Sapientia et bonitate divina in antiquissima religionis patefactione conspicua, terwijl
hij als academieprediker zijne eerste kerkrede hield over Jac. I, 17. Achttien jaren
lang heeft hij hier als bedachtzaam exegeet college gegeven, in vernuft en
levendigheid niet, in grondige oostersche taal-
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kennis zeker zijnen leidschen ambtgenoot van der Palm overtreffend. Hier gaf hij
zijne vertalingen van Psalmen (L.B. 1792, 3 dln.), van Spreuken (Delft, 1797), en
voltooide die van Job door H.A. S c h u l t e n s , ten gevolge van diens dood, 12 Aug.
1793, onafgewerkt gebleven. Bij de overdracht van het rectoraat in 1783 sprak hij
de Saluberrimo religionis christianae in bonum publicum, maxime per Europam,
effectu, ex historia conspicuo, betwistbare stelling aan den vooravond der groote
revolutie. Tien jaren later, bij dezelfde gelegenheid, oreerde hij de Quibusdam, quas
historia ecclesiae exhibet, caussis impeditorum salutarium religionis christianae in
genus humanum effectuum, onderwerp meer in overeenstemming met de
gebeurtenissen van dat jaar.
Te Leiden was de hoogleeraar S.F.J. Rau van zijn ambt ontzet in het eerste jaar
der bataafsche vrijheid. Toen namenlijk H.A. Schultens 12 Aug. 1793 der
hoogeschool, wier sieraad hij was, ontviel, nam E. Scheidius van Harderwijk den
open zetel in, om reeds 27 Mei van het volgend jaar te worden weggerukt. Bij staking
van stemmen werd Rau daarop door de beslissing van den president-curator
benoemd: drie waren voor Muntinghe geweest. In het nieuwe, patriotsche college
dreef toen Lestevenon door, Rau af te zetten en Muntinghe aan te zoeken - die
bedankte. Daarop is toen van der Palm benoemd. Maar Muntinghe's weg leidde
hem naar Groningen terug. Dáár was Kuypers overleden; als diens opvolger
inaugureerde M. 13 Maart 1799 met een Oratio exhibens aliquot illustriora, quae
ecclesiae historia suppeditat damnorum religioni christianae ab amicis suis ac
fautoribus illatorum specimina. Nog te Harderwijk was hij gehuwd met J u d i t h
F r a n c i n a D r i j f h o u t , kinderloos gebleven echt. Aan de groninger hoogeschool
dan gaf hij critiek en exegese, dogmatiek, practische theologie en kerkgeschiedenis.
Over den inhoud van zijn onderwijs krijgt men een oordeel door zijn Pars theologiae
christianae theoretica (1800, 1818-1822). Toen bij het dekreet van 22 Oct. 1811 de
groningsche hoogeschool deel werd van de ‘Université de l'Empire’, werd Muntinghe
rector perpetuus en bleef ook na de herstelling in 1813 die waardigheid bekleeden,
zoodat hem het voorrecht ten deel viel, 10 Oct. 1814, bij het tweede eeuwfeest der
hoogeschool, in tegenwoordigheid van den souvereinen Vorst en diens gemalin
(Willem I had voor de feestviering eene groote som geschonken) zijn Oratio in
natalem ducentèsimam Academiae Groninganae uit te spreken. Zij is opgenomen
in zijn Acta saecularia Ac. Gron. die X Octobris 1814 en het is dáár (pag. 107), dat
hij van de academische wet, welke de Drie formulieren bindend maakte ook voor
niettheologische hoogleeraren en als slachtoffer waarvan van der Marck indertijd
gevallen was, zeide: ‘cujus sapientiam qui justis argumentis probaverit, magnus
mihi erit Apollo’. In 1815, bij de reorganisatie van het H.O., werd hij opnieuw als
rector der herboren hoogeschool aangesteld, bij de nederlegging van welk ambt,
10 Oct. 1816, hij oreerde de Neglecto ingenii cultu, primaria corruptae medio aevo
religionis christianae causa. In 1822 emeritus geworden, is hij 24 April 1824 overleden
en begraven in de Martini-Kerk.
Muntinghe's hoofdwerk is De geschiedenis der menschheid naar den bijbel (11
dln. 1801-1819), boek, dat ‘ons niet alleen de trekken van zijn beeld vertoont, maar
waarin zig ook de verschillende rigtingen op godgeleerd gebied zijner dagen
afspiegelen’. Het heeft op het denken van Hofstede de Groot en de zijnen
onmiskenbaren invloed
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geoefend. De bijbelsche verhalen acht M. historisch, de schepping is eene ware
gebeurtenis, slechts de inkleeding mythisch (d.i., naar toenmalig spraakgebruik,
verzonnen). Dit verhindert hem niet de rechten van geologie en astronomie te laten
gelden bij de verklaring der mozaïsche kosmogonie. De rede was hem alleen middel
om in de H.S. de godsdienstleer op te sporen, en komen er in de openbaring dingen
voor, met de rede in strijd, dan is dat zeer natuurlijk, want wat zou eene openbaring
zijn, die niets openbaarde? Toeh bij hem al eenige verklaring van de wonderen,
loslating van het mechanisch inspiratie-begrip, onderzoek van het triniteitsdogma,
aarzeling om over de praedestinatie te spreken, ontkenning van de bloedtheorie in
de satisfactielcer. Zeker is er van zijne persoonlijkheid invloed uitgegaan en, met
Sepp, is het verantwoord te zeggen, dat door M. te Groningen het beginsel van vrij
onderzoek is geplant. Aan de verklaring, dat hij geen genie was, verbindt Heerspink
de ietwat schrale vertroosting, dat hij daardoor ook voor geniale dwaasheden
bewaard is gebleven. Zijne kleinste roem is niet, dat hij een man des vredes is
geweest, van twistzucht afkeerig.
C.C. Fuchs heeft zijn silhouette gegraveerd naar een teekening van Lubbers.
Zie: T h . v a n S w i n d e r e n in Alman. der Ac. v. Gron., 1826, 1-24 met een
lijst zijner geschriften; J o n c k b l o e t , Gedenkb., Bijl. 106 vlgg.; H e e r s p i n k ,
Gron. Godg. II, 95-142; S e p p , Pragm. Theol. 131, 136 vlgg.; B o u m a n , Gesch.
Geld. hoogesch. II, 380-384, 501 vlg. en de noot 384 vlgg. waar nog literatuur over
M. wordt genoemd; S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche hoogesch. I, 345 vlgg.; E.J.
D i e s t L o r g i o n , Geschiedk. beschr. v. Gron. I, 220; II, 94; v a n R h i j n , Templa
Gron. 83; R o m e i n , Naamlijst 510 vlg.; G l a s i u s , Godg. Ned. i.v.
Knappert

[Muntinghe, Mr. Herman Warner]
MUNTINGHE (Mr. Herman Warner) geb. 1773 te Amsterdam, overl. 24 Nov. 1827
te Pekalongan, zoon van M r . S c a t o M u n t i n g h e , hoofdman van het
Hooggerechtshoi te Groningen en A n n a E l i s a b e t h d e M a f f é , bezocht, na
gedeeltelijk in Engeland zijne opvoeding genoten te hebben, van 1785 tot 1787 de
latijnsche school te Groningen, werd in het laatste jaar student aldaar en in 1796
bevorderd tot doctor in de beide rechten. In 1801 aangesteld tot advocaat-fiscaal
van den Raad der Aziatische bezittingen, diende hij in 1802 eene memorie in
betreffende de handelingen van Mr. S.C. Nederburgh en zijne mede-commissarissen.
16 April 1804 benoemd tot fiscaal der kolonie Suriname, aanvaardde hij dit ambt
niet, omdat Suriname aan de Engelschen was overgegaan, maar vertrok naar Indië
als benoemd advocaat-fiscaal in Indië. In 1807 werd M. tweede secretaris der
indische reg., in 1808 secretaris van den gouv.-gen. Daendels, in 1809
secretaris-generaal en in hetzelfde jaar president van den Hoogen Raad van Justitie
te Batavia met rang van extra-ordinair Raad van Indië. Na de verovering van Java
door de Engelschen in 1811, maakte M. aanvankelijk bezwaar in britschen dienst
over te gaan, maar besloot daartoe 18 Sept., toen voldoende gebleken was, dat het
fransche bewind had opgehouden en een britsch luit.-gouv. van Java en
Onderhoorigheden (Raffles, zie I kol. 1425) was benoemd. Gedurende het engelsche
bestuur is M., die tot lid van den Raad van Indië werd benoemd, van grooten dienst
geweest voor Raffles, hetgeen door dezen ook onbewimpeld is erkend. Hij nam een
werkzaam deel aan de reorganisatie van het rechtswezen, terwijl hij in Juli 1813
aan Raffles
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eene belangrijke memorie ter hand stelde betreffende het door dezen in te voeren
landrente-stelsel (zie bij S. v a n D e v e n t e r Bijdragen tot de kennis van het landelijk
stelsel op Java I, 87). Na herstel van het nederlandsche gezag in 1816 werd M.
weder benoemd tot president van den Hoogen Raad van Justitie, en tot lid der
‘Adviseerende Commissie’, welke commissie geroepen was om het Gouvernement
omtrent verschillende aangelegenheden in te lichten. Twee maanden later
verwisselde hij zijne rechterlijke waardigheid met die van president van den Raad
van financiën. Toen de vraag rees of men zou terugkeeren naar het stelsel der oude
O.I. Comp., dan wel voortbouwen op de grondslagen door het britsche bestuur
gelegd, koos M. beslist voor de laatste gedragslijn partij en gaf daarvan blijk in een
zeer belangrijk rapport van 14 Juli 1817 (zie S. v a n D e v e n t e r , Bijdragen enz.
281), waarmede de Raad en ook de Commiss.-Gen. zich in hoofdzaak vereenigden.
In 1816 was M. Iid eener Commissie tot verevening van met het vroegere britsche
bestuur gerezen verschillen van financ. aard. In 1818 en 1819 was M. te Palembang
(en Banka) werkzaam als Regeerings-Commissaris, ten einde de met den Sultan
gerezen moeielijkheden uit den weg te ruimen; hij trad daar met kracht zoowel
tegenover de inlandsche Vorsten als tegen de Engelschen op en deed den britschen
kapitein Salmon, die door Raffles, destijds Gouverneur van Benkoelen, naar
Palembang was gezonden om den nederlandschen invloed aldaar tegen te gaan,
bij diens weigering om te vertrekken, met zijn gevolg naar Batavia vervoeren. Het
gelukte hem echter niet den Sultan Badar Oedin tot onderwerping te brengen, daar
eerst door de militaire expeditie van 1821 een einde aan diens verzet kon worden
gemaakt. Na in 1819 benoemd te zijn tot lid van den Raad van Indië, ging M. in het
laatst van 1822 wegens gezondheidsredenen met verlof naar Nederland, alwaar hij
in 1824 benoemd werd tot lid der Commissie, die de artikelen eener overeenkomst
moest ontwerpen voor de op te richten Nederl. Handelmaatschappij, waarvan M.
een groot voorstander was. In 1825 in Indië teruggekeerd, bleef hij nog slechts kort
lid van den Raad, daar hij wegens gezondheidsredenen zijn ontslag nam. Hij overleed
kinderloos. Met M. ging een voortreffelijk magistraat, rechtsgeleerde en staatsman
ten grave.
Zie: Handelingen Indisch Genootschap II (1855) 127; P. M i j e r , Jean Chrétien
Baud geschetst (Utrecht 1878), 104, 121, 212; U.D. L e v i j s s o h n N o r m a n De
Britsche heerschappij over Java ('s Gravenhage 1857) 45, 54, 137, 189; J.J.
M e i n s m a , Geschiedenis der Ned. O.I. bezittingen (Delft 1872) II, 83, 112, 133,
143, 161, 164, 196; P.H. v a n d e r K e m p , Palembang en Banka in 1816-1820
in Bijdragen T.L. en V. van Ned.- Indië 6e Reeks, VII (1900) 331; E.B. K i e l s t r a .
De ondergang van het Palembangsche Rijk in Gids 1892, II, 76; P.J.F. L o u w , De
Java-oorlog van 1825-1830, II ('s Grav. 1897) 100 en Bijlage XV.
Rooseboom

[Murdisson, Johannes]
MURDISSON (Johannes), geb. omstr. 1568 in Schotland, gest. te Leiden 1605,
werd, toen men te Middelburg, met het oog op de stichting eener illustre school,
reeds de latijnsche wilde verbeteren, in 1592 aan deze als conrector verbonden,
toen onder het rectoraat van Jac. Gruterus, waarvoor M. dat jaar over negen
maanden salaris ontving. Hij gaf o.a. onderwijs in de philosophie en telde onder
zijne leerlingen Ant. Walaeus. In 1595 verkreeg hij eenige weken verlof voor een
reis naar zijn vaderland en tevens
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eene gratuiteit voor de openbare lessen of colleges, welke hij zou geven, zooals
nogmaals in 1596; vermoedelijk golden zij de ethica. Met o.a. Hans de Swaef was
hij 19 Jan. 1597 getuige bij den doop van kinderen van Joh. van de Vivere. Toen
van een illustre school voorloopig niets kwam, ging hij naar Leiden, waar hij 24 Nov.
1599 werd ingeschreven als stud. jur. Het volgende jaar reeds werd hem daar een
jaarwedde toegekend om de physica te onderwijzen en in 1603, vermoedelijk door
aanbeveling van Dan. Heinsius en Hugo de Groot bij Corn. van der Myle, in plaats
van den lector Adr. Smout aangesteld tot hoogleeraar in de logica. Hij werd
opgevolgd door zijn landgenoot Gilb. Jachaeus. Een brief van M.d.d. 2 Febr. 1595
aan Jacob Cool Ortelianus te Londen is afgedrukt bij H e s s e l s , Eccl. Lond. Bat.
Arch. I (Cambr. 1887).
Zie: L a n d , Schotsche wijsgeeren aan nederl. hoogeschoolen in Versl. en Meded.
Kon. Ac. Afd. Letterk. 1878, 172-173; d e L i n d v a n W i j n g a a r d e n , Ant.
Walaeus (Leiden 1891) 14; K e s t e l o o , de Stadsrek. van Middelb. IV (Midd. 1899)
88; V o e g l e r , Gesch. van het Middelb. Gymn. II (Midd. 1894) 358-59 60, 61, 67,
68, 69.
de Waard

[Musly, David Emanuel]
MUSLY (David Emanuel), overl. 16 Oct. 1777 te 's Gravenhage. Hij was een Zwitser,
die 23 Mei 1737 als buitengewoon vuurwerker in nederlandschen dienst trad; 12
Febr. 1742 werd hij aangesteld tot onderluitenant en woonde in dien rang de
veldtochten van 1742-1748 bij. 23 Maart 1749 werd hij bevorderd tot kapitein, doch
eerst op 24 Oct. 1770 tot majoor en had toen het bevel over een deel der artillerie
te 's Hertogenbosch en Heusden. Tusschen 1772 en '76 onderhield hij een drukke
briefwisseling met den hertog van Brunswijk en het was door bemiddeling van M.
dat de geschutgieter Jean Maritz zich te 's Gravenhage vestigde. M. was zelf eenige
jaren met het toezicht op de geschutgieterij aldaar belast. 20 April 1775 werd hij tot
kolonel-titulair bij het korps artillerie bevorderd, tevens tot inspecteur der
geschutgieterij. M. heeft zeer veel voor de artillerie gedaan en op technisch gebied
tal van verbeteringen aangebracht. Als kapitein schreef hij (1746) een opstel over
het gebruik van lang en zwaar geschut bij belegeringen; voorts maakte hij een
volledigen artillerie-cursus met atlas (in handschrift gebleven) getiteld: Traité
d'artillerie en thans in het bezit der K.M. Academie te Breda; een uitnemend werk
met 164 keurig geteekende platen, opgedragen aan den stadhouder Willem V.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. artillerie III, 188, 189, 89.
Eysten

[Mutsaers, Wilhelmus Petrus Adrianus]
MUTSAERS (Wilhelmus Petrus Adrianus), zoon van B e r n a r d u s J a c o b u s
M u t s a e r s en van E l i s a b e t h B o e x , geb. te Tilburg 3 Aug. 1833 en aldaar
overl. 12 Febr. 1907.
Hij was gehuwd met M a r i a F r a n c i s c a J a c o b a S m i t s , geb. te Breda 28
Febr. 1840, overl. te Tilburg 25 Oct. 1906. Mutsaers was 1901-1907 burgemeester
van Tilburg, 1868-1907 lid der Provinciale-, en 1874-1901 der Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant, 1889-1905 lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Hij
nam als Voorzitter van den bijzonderen raad van de vereeniging van Vincentius à
Paolo en als lid van het kerkbestuur (Heike) een levendig deel aan de sociale en
geestelijke belangen van het hem zoo toegenegen volk te Tilburg. Ook zijne vrouw
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was algemeen bemind bij de armen, daar zij de mede-oprichtster en eerste presidentc
der Elisabethsvereeniging in Tilburg was.
Smits
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[Muyden, Johannes van]
MUYDEN (Johannes v a n ), geb. te Utrecht in 1652 (volgens andere berichten in
1653), overl. te Utrecht 25 Mei 1729, begraven in de Janskerk aldaar onder een
zerk met zijn wapen. Hij was de zoon van J o h a n v a n M u y d e n en A l e t t a
S p l i n t e r , studeerde aan de utrechtsche hoogeschool en promoveerde er tot
doctor juris, was advocaat voor den Hove van Utrecht, werd in 1673 praeceptor en
in 1679 conrector aan de Hieronymusschool aldaar, tot zijne benoeming in Dec.
1680 tot buitengewoon hoogleeraar aan de hoogeschool. Tot ordinarius werd hij 8
Oct. 1683 benoemd; na langen dienst verkreeg hij in 1723 ontslag en genoot nog
een 6-tal jaren rust. Vier maal bekleedde hij het rectoraat: 1687-8, 1701-2, 1713-4
en 1719-20, respectievelijk neergelegd met oraties de Fide haereticis servanda, de
Constantia maiorum in constituenda hac republica, An Judaei tempore Servatoris
habuerint merum imperium, en de Philosophis et medicis. Bovendien was hij
raadsheer in de kamer van Justitie te Vianen. Als hoogleeraar doceerde hij romeinsch
recht en gaf ten dienste van zijn onderwijs een Compendiosa Institutionum Justiniani
Tractatio in usum collegiorum (Traj. ad Rh. 1694) en Compendiosa Pandectarum
Tractatio, cui Divortia Juris Canonici a Civili suis locis subjecta sunt, edita in usum
collegiorum (Traj. ad Rh. 1695). Het eerste werk, meermalen herdrukt, is een beknopt
overzicht van den inhoud der Instituten; het tweede, omvangrijker (het telt 828 blz.),
steunt voor een deel op de geschriften van V o e t en op de even vroeger door zijn
collega v a n E c k bezorgde uitgave van B ö c k e l m a n n 's Tractatus de differentiis
iuris civilis, canonici et hodierni (zie I kol. 786). Een advies van zijn hand van 1695
in Utrechtsche Consultatiën III, 10, en van 1697 te zamen met de hoogleeraren van
de Poll en van Eck aldaar III, 13. Het advies aldaar III, 107 van het jaar 1623 van
J. S t r a t e n en J. v a n M u y d e n , is waarschijnlijk van zijn grootvader M r . J o h a n
v a n M u y d e n , advocaat en schepen te Utrecht, overl. aldaar 1627. Van Muyden
o

is tweemaal gehuwd 1 . in 1673 met P e t r o n e l l a v a n D a e l (overl. in 1683),
o

2 . in 1684 met A d r i a n a v a n B e n t h e m (overl. in 1731) en had verschillende
kinderen.
Zijn geschilderd portret is in de Senaatskamer te Utrecht.
Zie: A. E k k e r , De Hieronymusschool te Utrecht (Utr. 1863-4) II, 10; L o n c q ,
Utr. Hoogeschool 78, 120 v., 320 v.v.; De Wapenheraut XI (1907) 34 v.v.
van Kuyk

[Muyden, Rudolphus Anthonius van]
MUYDEN (Rudolphus Anthonius v a n ), gedoopt te Utrecht 31 Dec. 1664, overl.
aldaar 4 Oct. 1726, zoon van Mr. G i l l i s v a n M u y den, advocaat, later raad en
schepen te Utrecht en M a r g a r e t h a v a n R u y t e n b e e c k . Hij was advocaat
voor den Hove van Utrecht, schepen en raad der stad, werd 5 Dec. 1714 benoemd
tot gecommitteerde in de Staten van Utrecht en 12 Oct. 1717 benoemd tot
extraordinaris raad in het Hof van Utrecht. De universiteitsbibliotheek aldaar bezit
zijn disp. inaug. de Contrahenda emptione venditione (Traj. ad Rh. 1685).
Zie: De Wapenheraut XI (1907) 9 en 97.
van Kuyk

[Muyden, Stephanus van]
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MUYDEN (Stephanus v a n ), gedoopt te Utrecht 4 Apr. 1658, overl. aldaar 11 Oct.
1725, zoon van Dr. A n t h o n y v a n M u y d e n , geneesheer te Utrecht, ouderen
broeder van Mr. Gilles v.M., en S w a n a l d a v a n H e l s d i n g e n . Hij was
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in 1711 raad in de vroedschap van Utrecht, in 1715, 1716 en 1722 schepen en werd
1 Juli 1711 benoemd tot extra-ordinaris raad in den Hove van Utrecht. Zijn jongste
zoon S t e v e n v a n M u y d e n , geboren uit zijn huwelijk met A n n a C a l k o e n ,
was van 1721 tot zijn dood in 1751 secretaris van het Gerecht te Utrecht.
Zie: De Wapenheraut XI (1907) 12, 78, 82 en 97.
van Kuyk

[Muylwijck, Boudewijn Willemsz. van]
MUYLWIJCK (Boudewijn Willemsz. v a n ), geb. omstreeks 1550 (want 13 Juli 1587
wordt hij ± 37 jaar genoemd), overl. 11 Mei 1625, was waarschijnlijk een zoon van
W i l l e m C o r n e l i s z . M u y l w i j c k , die van 1555-1557 en in 1568 en 1574
schepen te Rotterdam was, van 1558-1574 vroedschapslid, in 1572 burgemeester
en in 1574 hoogheemraad van Schieland. Hij stierf 29 Dec. 1574. V a n d e r A a
op M a t h i j s M u y l w i j c k noemt hem ten onrechte W i l l e m W i l l e m s z . evenals
het Alg. Familieblad. Zijn moeder wordt K a t h a r i n a v a n V e e n l a n d genoemd.
De zoon begon zijn politieke loopbaan in 1586 als lid van de vroedschap, wat hij tot
1625 bleef. In die periode bekleedde hij nog andere stedelijke ambten, o.a. was hij
burgemeester in 1624 en 1625. Het baljuwschap der stad was hem opgedragen
van 1594-1622; als gedeputeerde trok hij in 1593 ter. dagvaart en gecommitteerde
raad was hij in 1594. Eigenaardig is het, dat hij, remonstrant zijnde, toch in 1618
niet als baljuw ontslagen is, wat wel het bewijs levert, dat hij in die moeielijke tijden
zijn ambt tactvol heeft uitgeoefend. In 1622 echter werd de drang van hooger zijde
zoo sterk, dat hij zich verplicht achtte zijn ontslag als baljuw in te dienen, doch andere
stedelijke ambten bleef hij waarnemen. Hij was 14 Juli 1585 te Rotterdam gehuwd
met A e l t g e n J o r i s d . d e G r u t e r .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. 1; P e t i t , Repertorium 1426; Alg. Ned. Familiebl.
o

1883-'84, n . 69.
Moquette

[Myl(e), Engelbert van der]
MYL(E) (Engelbert v a n d e r ), geb. ± 1610, overl. ± 1685, was een zoon van
N i c o l a a s v a n d e r M. en G e e r t r u i v a n R o i j e n v a n P a y e n b u r g en
werd op 12 Dec. 1630 tot luitenant van de artillerie, adjudant van den generaal,
aangesteld, op voordracht van den meester-generaal graaf Willem Frederik van
Nassau, onder wien hij sedert 9 Nov. 1631 controleur der artillerie en der fortificatiën
was en in welke functiën hij den lande uitnemende diensten had bewezen. Hij was
adviseur van den Raad van State in alle artillerie-zaken. Bij de vermindering van
het leger in 1655 besloten de Staten hem in dienst te houden op een traktement
van ƒ 500 's jaars; het controleurschap bracht hem ƒ 400 op. Daar hij van dit bedrag
niet leven kon, verzocht hij in 1663 aan de Staten van Holland om een compagnie.
In 1664 was hij bevelhebber van de artillerie bij de leger-afdeeling, waarmede op 4
Juli 1664 de Dylerschans op de troepen van den bisschop van Munster werd
veroverd; ook in 1665 was hij te velde. In 1672 was hij aangewezen om als
luitenant-generaal en controleur der artillerie te velde te gaan, met vergunning om
daar, waar zijn lichaamskrachten mochten te kort schieten, zich te doen vervangen
door zijn zoon A d r i a a n ; deze verving hem definitief op 13 Januari 1674.
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Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artill. III, 70, 71; B o s s c h a , Nederl. Heldend.
te Land II, 14, noot 12; B a l e n , Beschrijving van Dordrecht 1142; v. S y p e s t e y n ,
Bijdr. tot de Gesch. van het Artilleriekorps 30.
Eysten
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N.
[Naamen van Eemnes, Mr. Albertus van]
NAAMEN VAN EEMNES (Mr. Albertus v a n ), staatsman, 27 Febr. 1828 te Zwolle
geb. en 7 Maart 1902 te 's Gravenhage overl., zoon van Mr. J o h a n S e b a s t i a a n
v a n N. en H e n r i e t t a W i l h e l m i n a S c r i v e r i u s .
Hij studeerde te Utrecht in de rechten, promoveerde er in 1852 en werd vijf jaar
later schoolopziener in het distr. Ommen, welke betrekking hij in 1861 verwisselde
met die van schoolopziener in het distr. Kampen. In 1860 tot lid der Prov. Staten
van Overijsel gekozen, werd v. Naamen in 1866 door 't hoofdkiesdistrict Zwolle naar
de Tweede Kamer der Stat.-Gen. afgevaardigd, en toen hij in 79 als lid dezer kamer
niet herkozen werd, werd hem het volgend jaar door de Staten van Overijsel het
lidmaatschap der Eerste Kamer aangeboden, 't welk hij tot zijn dood met de grootste
toewijding heeft waargenomen. Sinds 1889 was hij tevens voorzitter dier Kamer en
als zoodanig viel hem de hooge eer ten deel, meer dan eens bij plechtige
gelegenheden als woordvoerder der beide Vereenigde Kamers op te treden, o.a.
bij de aanvaarding van het regentschap door koningin Emma tijdens de ziekte van
den Koning, Nov. 1890, bij den dood des Konings en bij de troonsbestijging van
koningin Wilhelmina in 1898.
In de politiek was van Naamen de gematigdliberale beginselen toegedaan. In zijn
dagelijksch leven hoogst eenvoudig, was hij wars van alle vertoon en uiterlijke praal.
In 't bezit van een groot vermogen, steunde hij hiermee een groot aantal bijzondere
en openbare ondernemingen op 't gebied van landbouw, handel en nijverheid. Groot
was ook het aantal zuiver philantropische inrichtingen, door van Naamen opgericht
of voortgeholpen.
Jaren lang voorzitter van de Vereeniging ter bevordering van de belangen der
Zuid-Afrikaansche republieken, was v.N. ook van haar oprichting af
president-commissaris der Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij. Eveneens
was hij vele jaren pres.-commissaris der Ned. Centraal Spoorwegmaatschappij.
Van Naamen, die zijn woonplaats in Zwolle had, doch 's zomers meest op zijn
schoon gelegen landgoed ‘Zandhove’ (in de nabijheid dier stad) vertoefde, was ook
lid der staatscommissie, in 1883 ingesteld tot herziening der Grondwet en genoot
bovendien nog andere hooge onderscheidingen.
v.N. was gehuwd met A g a t h a J o h a n n a E l i z a b e t h v a n N a a m e n .
geb. 1829 te Amsterdam en overl. 1907 te 's Gravenhage.
Zie: Eigen Haard 1902, 232 met portret.
Zuidema

[Naber, Carel Frederik August]
NABER (Carel Frederik August), geb. te Tekkelenburg (Pruissen) in 1797, overl. te
Deventer 23 Aug. 1861, was aldaar orgelmaker. Ofschoon de berichten over hem
vrij verward zijn, schijnt het niettemin dat hij tot omstreeks 1840 geassocieerd is
geweest met een Quellhorst. In 1822 woonden zij te Oldenzaal en maakten toen
een orgel te Neuenhaus, in het graafschap Bentheim (Bouwsteenen, III, 68). Het
orgel in de Bethlehemkerk te Zwolle (1826) staat op hun naam (v a n 't K r u y s ,
Disposities 154), dat te Elburg
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(1825) op naam van Quellhorst alleen (t.a. p. 48); in 1838 hadden zij onderhanden
een orgel voor Paramaribo (Bijdragen voor de nijverheid uitg. door de Ned. Mij. ter
bevordering van nijverheid 1838 I, 4e st. (1840) 16) en in het volgende jaar (1839)
begonnen zij een fabriek van piano's naar weener model (t.a.p. I, 5e st. (1841) 20).
Kort daarna schijnt de firma ontbonden te zijn, en Naber het bedrijf alleen voortgezet
te hebben. Bij advertentie in de Opr. Haart. Crt. 29 Mei 1841 wordt bericht dat de
vroegere leden der firma Quellhorst zich geassocieerd hebben tot Quellhorst & Co.
te Amsterdam. Naber's meest bekende werk is het orgel in de Groote of Sint Janskerk
te Amersfoort 1844 (v a n 't K r u y s t . a.p. 38).
Zie: G r e g o i r , Historique de la facture et des facteurs d'orgues 154-156.
Enschedé

[Naeranus, Izaak (1)]
NAERANUS (Izaak) (1), gest. te Rotterdam 14 Jan. 1621, zoon van Servatius (kol.
976) (volgens S c h o t e l , Kerk. Dordr. I, 188). Als predikant nam hij den dienst waar
te Ridderkerk en Breda tot hij naar Vlaardingen beroepen werd. Hij behoorde tot de
partij der Remonstranten en teekende in 1617 de Acte van Unie. In Augustus 1619
werd hij door de leidsche Synode afgezet. Hij weigerde de Acte van stilstand te
onderteekenen, was tegenwoordig te Waalwijk en op de eerste vergadering der
Remonstranten te Antwerpen, bleef heimelijk te Rotterdam werkzaam en overleed
er. Omdat men te Rotterdam geen doodkist voor hem durfde te laten maken, werd
hij bij nacht in een slaapbank begraven. Hij was gehuwd 1e met A l e t t a B o o x
en 2e met A n n a d e M o e r w e r t .
Zie: J o h . T i d e m a n , De Remonstr. broederschap 2e. dr., 265.
Knuttel

[Naeranus, Izaak (2)]
NAERANUS (Izaak) (2), zoon van Johannes Naeranus (2) en Anna Rijckewaert
(Navorscher 1859, 272; 1861, 8; 1862, 84), was boekverkooper te Rotterdam nog
tijdens het leven van den boekverkooper Johannes Naeranus, (1), den naamgenoot
zijns vaders, dien L e d e b o e r (Alfabetische lijst 123) voor zijn vader houdt. Het
oudste mij bekende gegeven dienaangaande is een advertentie in de Opr. Haarl.
Crt. 25 Sept. 1666, waarin bericht wordt, dat bij hem te verkrijgen is de catalogus
der boeken, nagelaten door Jacobus van der Voort, kanunnik van Sint Marie, die
29 Sept. d.a.v. geveild zouden worden. Na het opruimen van den boedel van
Johannes heeft hij gepoogd diens tradities als remonstrantsch boekverkooper voort
te zetten, maar is daarin blijkbaar niet geslaagd. Oudaen kwam met nieuwe artikelen
bij hem evenals bij Johannes o.a.: Het verworpen huis van Eli (1671); Aanmerkingen
over het verhaal van het eerste begin en opkomen der Rijnsburgers (2e verm. dr.
1672); Uytbreyding over het boek Job (1672); God en het goddelijke gekent (1675)
en Den grooten Rotterdammer in zijn geboorte-stad herstelt (1677). Ook andere
remonstrantsche auteurs debiteerde hij o.a. in 1675 een vertaling door N i c o l a a s
e n A. B o r r e m a n s N i c o l a a s z . van C u n a e u s ' Sardi venales in 1612 in de
Officina plantiniana te Leiden verschenen onder den titel Gekken te koop, of
schimpschrift op de verkeerd-
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geleerden, in 1679 een herdruk van P r a e v o s t i u s ' Onderwijs in de christelijke
religie, in 1680 (?) en 1683 P i e t e r R a b u s ' vertaling van Herodianus. In 1688
gaf hij een editie van de Stichtelijke rymen van C a m p h u y s e n , waarvan de muziek
boven elk der strofen gedrukt en die bovendien vermeerderd was met een aantal
geheel nieuwe melodieën, geschreven door M. Mathieu, om welke redenen er door
de Staten van Holland en West-Friesland 18 Jan. 1687 octrooi op was kunnen
gegeven worden, welk octrooi 16 Nov. 1701 voor den tweeden druk van 1702
verlengd werd. Te gelijker tijd gaf hij in hetzelfde jaar 1688 een eveneens
geoctrooieerde versie van hetzelfde liedboek, met de melodie-redactie van dr. R.
Rooleeuw. Een concurrentie-strijd ontwikkelde zich met de wed. Pieter Arentsz. te
Amsterdam, die eveneens dit artikel, wederom in een andere redactie, debiteerde.
De strijd eindigde in dezer voege, dat Naeranus 16 April 1712 zijn recht overdeed
aan de inmiddels begonnen boekverkoopersfirma Wed. Pieter Arentz. en Kornelis
van der Sijs te Amsterdam. Tegenover Spinoza heeft hij een niet welwillende houding
aangenomen, in 1675 gaf hij B r e d e n b u r g 's Enervatio tractatus theologico-politici
Benedicti Spinosae en in 1676 C u p e r u s ' Arcana atheismi revelata, philosophice
et paradoxe refutata, examine tractatus theologico politici Bened. Spinosae. Evenals
Johannes dreef hij zijn zaken op het Steiger, en evenals deze kwam hij met het
gerecht in aanraking. 17 Sept. 1672 werd hij in hechtenis genomen en circa drie
weken gehouden wegens het helpen verspreiden van het libel Hollants Venezoen
(Tiele nr. 6518), dat blijkens het pamflet Tiele nr. 6533 bij Jan Rieuwertsz. te
Amsterdam gedrukt was, en waarvan men Joachim Oudaen of Pieter de Groot voor
den auteur hield, maar waarvan in de resolutie van de Staten van Holland van 22
Dec. 1673 T h e o p h i l u s N a e r a n u s als de auteur genoemd wordt, wat door
dezen erkend werd in een rekwest aan het Hof van Holland. Tegen zijn familieleden
T h e o p h i l u s N a e r a n u s , den zoon van zijn voorganger Johannes, en tegen
S a m u e l N a e r a n u s werd op dezelfde wijze opgetreden (W a g e n a a r ,
Vaderlandsche historie XXIV, 221). Na zijn overlijden werden 17 Sept. 1713 door
zijn weduwe en erven onder boekverkoopers fonds en magazijn verkocht (adv. Opr.
Haarl. Cour. 22 Aug. 1713).
Zie: L e d e b o e r , De boekdrukkers 334.
Enschedé

[Naeranus, Johannes (1)]
NAERANUS (Johannes) (1), overleden te Rotterdam in 1669 of 1670, verwand aan
de onderscheidene remonstrantsche predikanten van dien naam, vestigde zich
volgens Ledeboer in of omstreeks 1634 te Rotterdam als boekhandelaar, en werd
als handelsman al heel spoedig een middelpunt van waar uit remonstrantsche
geschriften en verweerschriften verspreid werden. Voor een deel was dit zeker te
danken aan de welwillende houding door de regeering van Rotterdam tegenover
deze godsdienstige en politieke beweging ingenomen, andersdeels aan Naeranus'
familierelaties en zijn handelszin. In 1639 dreef hij zijn zaak aan de Koornmarkt in
de Boekbinder, in 1644 op het Steiger, in een perceel zeer waarschijnlijk behoorende
tot de ‘twee helfte van de gerechte helfte van een huys ende erve, staende op het
Steyger’, onder administratie van de Leenkamer van Holland en waarmede hij verlijd
o

was (Octrooiregister Holland 1675-1678 f . 439 verso). De verhuizing naar het
Steiger was blijkbaar het gevolg van het aanschaffen eener drukkerij; zijn uitgaven
vóór dat jaar: C a m p h u y s e n , Stichtelijcke rymen (1639),
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v a n B e a u m o n t , Tijt-snipperingen (1640) zijn gedrukt door Nicolaes van
Ravesteyn te Amsterdam; die, welke (voor zoover ik ze uit eigen aanschouwing
ken) jonger dan 1644 zijn, door hem zelf. Onder de auteurs van anti-staatskerkelijke
richting. wier geschriften hij uitgaf, zijn klinkende namen o.m.: W t e n b o g a e r t 's
Kerkeliicke historie (1647); R o e l a n d d e C a r p e n t i e r 's editie van B o s c h '
Historie van het leven en sterven van heer Johan van Olden-barnevelt (1648);
Z w a e r d e c r o o n 's vertaling van De ses comedien van T e r e n t i u s (1648, 1668);
G e e r a a r d t B r a n d t 's Gedichten uitgegeven door N. B(o r r e m a n s ) (1649;
facs. titel t e n B r i n k , Geschied. der nederl. Letterkunde 464); D a n i e l J o n k t y s '
De pyn-bank wedersproken en bematigt (1651) en Tooneel der jalouzyen (1666);
de zeldzame eerste editie van De geest van Mattheus Gansneb Tengnagel in
d'andere werelt (1652); het Kort begrip van Diogenes Laërtius door P(a s c h i e r )
d(e) F(y n e ) (1655); D u l l a a r t 's vertaling van T a s s o 's Het verloste Jeruzalem
(1658); een vertaling van C r e s p i n 's Historie der martelaren (1658), een aantal
titels van J o a c h i m O u d a e n , den zoon van den ijverigen rijnsburgschen
collegiant nl.: Zweedschen hoogmoed gebroken (1658), vertaling van A g r i p p a
v a n N e t t e n h e y m , Van de onzeekerheyd ende ydelheyd der weetenschappen
en konsten (1661), Voorschaduwing van het zegepralende riik Onzes Heeren (1666),
Vryheit in staat en godsdienst (1666), Woestyn-strijd der verzoekinge (1666) en Op
de brittannische vernedering (1667); J a c . O s t e n s vertaling van F a b r i t i u s
v a n A q u a p e n d e n t e 's Heelkonstige handwerkingen (1661). Ook als auteur
trad hij naar het schijnt op. Is zulks zeker ten opzichte van de Afgedrongen
verantwoordinge tegens eenige onbillijke en vreemde proceduuren gehouden by
de Kerken-raad der remonstranten tot Rotterdam van 1656 (Pamflet Knuttel nr.
7784) en De vrede en vrijheid van het vaderland hersteld van 1668 (Meulman nr.
4520; Knuttel nr. 9703), minder vaststaand is zulks ten opzichte van de volgende
pamfletten, die alleen op zijn naam staan: Den vrolijken Democryt van 1654 (Tiele
nr. 4365); Noodige verantwoordinge voor den vrolijcken Democryt van 1655 (Knuttel
nr. 7697); het delftsche Schuyt-praatje van 1658 (Tiele nr. 4647); Ernstige brief van
een borger van Leiden over de vreemde proceduuren bij den officier van Leiden
tegen twee notabele borgers der zelver stad van 1664 (Tiele nr. 5196; Knuttel nr.
8980), terwijl het pamflet Knuttel nr. 9330: Den oprechten hollandsen bootgezel van
1666 toegeschreven wordt aan hem of ook wel aan Pieter de la Court. Zijn kerkelijk
vrijzinnige richting, waartegen, natuurlijk te vergeefs de kerkeraad van de
amsterdamsche ned. herv. Gem. 5 Juni 1659 te velde trok (M e i n s m a , Spinoza
en zijn kring 194), zal, dunkt me niet vreemd geweest zijn aan de ernstige
moeielijkheden hem aangedaan door zijn confrater gebuur Pieter van Waesberghe
(overl. 8 Nov. 1661). 9 Maart 1648 werd aan hem en aan Naeranus octrooi voor 15
jaar verleend door de Staten van Holland en West-Friesland op een editie van
T e r e n t i u s door Zwaerdecroon, alsmede op de nederlandsche vertaling daarvan,
blijkbaar de uitgaaf die in dat jaar bij Naeranus alleen verscheen, maar reeds een
paar dagen na deze octrooiverleening kwamen er verwikkelingen met van
Waesberghe. Op diens aangifte werd 12 Maart 1648 de Historie van Johan van
Olden-barnevelt van B o s c h , in 1651 het Openhertig discours (Tiele nr. 3915) en
in 1654 Le gazophylace de la langue françoise et flamende van C a s p a r u s v a n
den Ende
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in beslag genomen en voor zoover de eenzijdige voorstelling daarvan gegeven door
Naeranus in het voorwerk van deze laatste uitgaaf een oordeel toelaat is de
rechtsgrond van deze handelingen niet zonder bedenking, tenzij er staatkundige
motieven in het spel waren (L e d e b o e r , Het geslacht van Waesberghe 2e uitg.
(1869) 82 vlg.; Cat. Bibl. Boekhandel 1885, 18). Op 24 April 1666 diende hij bij de
rotterdamsche regeering een rekwest in verzoekende geautoriseerd te worden tot
de uitgifte van een halfwekelijksche courant, evenals zulks geschiedde te Haarlem
en te Amsterdam: van de Rotterdamse Zee- en Posttijdingen, waarvan het eerste
nummer waarschijnlijk verscheen 22 Mei 1666, zijn slechts enkele nummers uit dat
jaar bekend, hoewel, en zulks niet geheel zonder grond, gezegd wordt, dat zijn
opvolger Isaac Naeranus (2) de uitgifte van deze courant continueerde (S a u t i j n
K l u i t in Nederl. Spectator 25 April 1868 en in Meded. letterkunde 1877/78;
L e d e b o e r , Alfab. lijst 123); in Aug. 1666 werd zijn blad nagedrukt door een
P i e t e r T i m m e r s zich noemende P i e t e r d e G e e s t , boekdrukker te
Amsterdam. Naast deze artikelen gaat een serie juridische geschriften die hij
bezorgde: Consultatien, advysen en advertissementen (1e dr. 1644; dl. V 1e dr.
1664) waarover hij een onaangename questie kreeg met J. Kolom te Amsterdam
inzake onrechtmatige uitgifte van een derde vervolgdeel (v a n d e r M e u l e n , De
boekenwereld 57); Sententien en gewezen zaken, van den Hoogen en Provincialen
Raad van Holland, Zeeland en West- Vriesland (1662); A r n . V i n n i u s ,
Jurisprudentiae contractae (1663); en D i r k G r a s w i n k e l . Nasporinge van het
recht van de opperste macht toekomende de .... Staten van Holland en Westvriesland
(1667).
Na zijn overlijden werd 25 Sept. en 22 Oct. 1670 zijn voorraad boeken (fonds en
magazijn) onder boekverkoopers en 22 Oct. 1670 zijn drukkerij geveild.
Zie, behalve de aangehaalde lit. nog: L e d e b o e r , De boekdrukkers 334;
K r u s e m a n , Aanteekeningen betr. den boekhandel 562.
Enschedé

[Naeranus, Johannes (2)]
NAERANUS (Johannes) (2), zoon van den volg. en Maria Junius, geb. te Sedan
1608, overl. te Oudewetering 4 Dec. 1679. Hij werd, nadat hij, in 1641 proponent
geworden, tijdelijk in verschillende gemeenten gediend had, in 1652 remonstrantsch
predikant te Oudewetering. In 1659 deed hij aan de directeuren der Broederschap
het voorstel tot stichting eener voorbereidende school, waar aanstaande
remonstrantsche theologen voor de universiteit opgeleid zouden worden. Voorloopig
wilde men daarvan niet weten. Maar tien jaar later in 1669 werd tot oprichting eener
dergelijke school te Oudewetering besloten. N. werd rector en onderwees de jongelui
in Grieksch, Latijn, wijsbegeerte en geschiedenis. Als ‘gymnasium der Societeyt’
heeft deze onderwijs-inrichting een aantal jaren dienst gedaan en N. heeft menigen
leerling afgeleverd. Tot eigenlijken bloei kwam de inrichting niet door de kosten,
welke van de ouders gevergd moesten worden. Jaren lang is N. ter zijde gestaan
door zijn schoonzoon C a s p a r D a n c k e r t s , die als conrector dienst deed. In
1679 was N. uitgediend en vestigde zich met der woon te Rotterdam maar overleed
nog hetzelfde jaar te Oudewetering. Hij was gehuwd met A n n a R i j c k e w a e r t
en liet drie zonen na: Izaak (2), T h e o p h i l u s en S a m u e l . Als geleerde had N.
naam en stond met velen in briefwisseling. Een drietal brieven van hem vindt men
in Praest. ac erud. virorum epistolae; zijn Album amicorum
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is in de Kon. Bibl. (Verslag 1911, XLI-XLIV). In 1640 ontving hij de opdracht De enge
poorte van E d . P o p p i u s in het latijn te vertalen. Of het daartoe gekomen is?
Wellicht zoo min als tot zijne vertaling van W t e n b o g a e r t s ' Kerck. Historie.
Zie: J. T i d e m a n , De Rotterdamsche Broederschap 2e dr. 22, 159.
Knuttel

[Naeranus, Samuel]
NAERANUS (Samuel), of v a n d e r N e e r , zoon van Servatius N., die volgt, geb.
te Dordrecht, gest. te Amersfoort in 1641. Hij studeerde aan de latijnsche school
zijner geboorteplaats, volgde zijn leermeester C. Rekenarius naar Amsterdam en
volbracht zijn theologische studiën te Saumur en Sedan, in welke plaats hij van
1608 tot 1610 rector was. In 1611 werd hij predikant te Hazerswoude en verwisselde
deze standplaats in 1617 met Amersfoort. Als Remonstrant werd hij afgevaardigd
naar de Synode van Dordrecht, daar afgezet en naar Waalwijk gevoerd, waar hij
eenigen tijd bleef en naar Antwerpen trok. In 1619 en 1621 woonde hij de
vergaderingen der Remonstranten bij en bediende de laatste drie maanden van
1621 de remonstrantsche gemeente in den Haag. In het jaar 1622 trok hij als
predikant voor de hollandsche kooplieden naar Dantzig, waar hij onder den naam
B r o e k h u y z e n bekend was. Wegens den oorlog moest hij in 1626 van daar
vluchten. In 1631 er weder teruggekeerd werd hij in 1632 door de commissie ter
verzorging der remonstrantsche kerken weder naar Amersfoort gezonden. Daar
predikant zijnde nam hij, onbekend, in 1634 te Utrecht deel aan de openingsdisputatie
van Voetius, ten gevolge waarvan zich een twistgeschrijf ontwikkelde, waaraan
Naeranus deelnam met Propulsatio contumeliarum quibus G. Voetius in Thersite
suo petit S. Naeranum (1636) (vgl. A.C. D u k e r , Gisbertus Voetius II, 15 v.v.).
Naeranus had naam als latijnsch dichter; als zoodanig deed hij zich o.a. kennen
door zijn bundel Poëmata ad magnificos Academiae Leydensis Curatores (Dordr.
1611). Om zijn geleerdheid geacht stond hij met tal van geleerden van zijn tijd in
briefwisseling. Zijn Album amicorum is in de Kon. Bibl. (Verslag 1911, XXXIX-XLI).
Van hem hebben wij nog Disputatie van de vrije wille, daer van .... onder 't beleyt
o

d.D. Tileni.... ghedisputeert heeft a . 1606 .... S. N a e r a n u s .... (1611). De door
verschillende schrijvers hem toegekende Onderwijsinge in de christ. religie, ghestelt
bij vraghen ende antwoorden na de belijdenisse der remonstr.-gheref. christenen
o
(Rott., J. Naeranus 1640 in 8 .) is volgens H.C. R o g g e , Bibliotheek der Remonstr.
geschriften van J. Wtenbogaert.
Naeranus was tweemaal gehuwd nl. met C a t h a r i n a Z w a n e v e l d gest. 1620
en met M a r i a J u n i u s . Uit dit laatste huwelijk werd geboren zijn zoon Johannes
(2).
Zie: J. T i d e m a n , De Remonstrantsche Broederschap 2e dr., i.v. en G.D.J.
S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I, 185-187.
Knuttel

[Naeranus, Servatius]
NAERANUS (Servatius), ook S e r v a e s J a n s z v a n d e r N e e r , S e r v a t i u s
W y n a n t s (W i n a n d i ) of W e e r t e n s i s en N a e r a n u s N e e r s o e n v a n
W e e r t geheeten, is waarschijnlijk te Weert in het graafschap Hoorn geboren, en
stierf 24 Dec. 1608 te Dordrecht. Blijkens zijn naam zal zijn familie wel uit Neer in
Limburg afkomstig zijn geweest. 1566 bevorderde hij met Thomas Sprankhusius
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de zaak der reformatie in zijn geboorteplaats. In 1575 en een deel van 1576 was
hij predikant te Maastricht en Hasselt, tevens zijn diensten echter verleenend aan
Susteren en Zonhoven. In den

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

977
herfst van laatstgenoemd jaar verruilde hij deze standplaats - zonder medeweten
van den kerkeraad, waarover hij een berisping opliep van de classis - voor Emmerik
‘en de andere Cleefse steden daaromtrent’, waaronder Rees, Kleef, Gennep en
Goch moeten verstaan. Met Cornelius Rhetius werd hij in 1578 van wege de
kleefsche classis als deputaat naar de nationale Synode van Dordrecht gezonden.
Van die gelegenheid heeft de kerkeraad daar ter stede, die in 1576 reeds vergeefs
een beroep op hem had uitgebracht, gebruik gemaakt om hem te bewegen niet
terug te keeren, en hem als opvolger van Jacob Mylius aan zich te verbinden. 28
Aug. had in de groote kerk Naeranus' bevestiging plaats, waarop hij, wonend in 't
huis van Herman Herberts achter de Augustijnerkerk, toen tot zijn dood te Dordrecht
is gebleven. Slechts een paar maal heeft hij voor korten tijd het verlaten om bij
leening een andere kerk te gaan dienen, n.l. Utrecht in 1591, den Haag in 1593 en
Amsterdam in 1596. In 1602 mocht hij zich een tijdlang van zijn dienstwerk
onthouden, om - wat hij ook reeds, naar aanleiding van een verzoek van den
boekdrukker Jacob Canin in het jaar 1598, had willen doen, maar wat toen mislukt
was - een verbeterde vertaling van het Nieuwe Testament voor de pers gereed te
maken, die, bewerkt vooral naar de uitgaven van Beza en van Benedictus Arias
Montanus, in 1604 dan ook het licht heeft gezien. Onder den titel: 't Nieuwe
Testament van nieuws oversien, na de Griecsche en Latijnsche Texten ... door
S.I.N. (Dordrecht 1604) en vermeerderd met een nieuwe uitgave van de psalmen,
‘overzien door Mr. Heyndric Spuey (Speuy), organist der stadt Dordrecht’.
Naeranus is tweemaal gehuwd geweest, 't laatst in 1606, op reeds gevorderden
leeftijd. Uit zijn eerste huwelijk werden vier zonen geboren: Samuel (hiervoor);
J o h a n n e s (achtereenvolgens predikant te Streefkerk (1588-1590), Papendrecht
(1590-1592) en Nijmegen (1592 tot zijn dood in 1598); in 1591 tijdelijk werkzaam
te Breda. Van een geschrift van hem spreekt G. B r a n d t , Historie der Reformatie
I (Amst. 1671) 12b); A b r a h a m (1596 en vervolgens predikant te Kampen) en
Izaak (1) (hiervoor). Onder zijn vrienden behoorde de bekende latijnsche dichter
Adriaan van Blijenburg. Een broer (volgens S c h o t e l ) van hem, W y n a n d u s
J o h a n n i s , stond te Bleskensgraaf (1582-1589) en te Elburg (tot zijn dood in
1620).
Zie: G.D.J. S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht I (Utr. 1841) 181-191, 525-528; E.
S i m o n s , Rheinisches Synodalbuch (Neuwied 1909) register in voce; I. l e L o n g ,
Boekzaal der Nederduitsche Bijbels (Amst. 1732) 775, 776; A.A. v a n S c h e l v e n ,
De Nederduitsche vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) register in voce Wijnants;
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta IV, in voce Naeranus en Wijnandus Johannis;
V; Werken der Marnix-Vereeniging S. III, D. II, 153.
van Schelven

[Nagell van Ampsen, Anne Willem Carel baron van]
NAGELL VAN AMPSEN (Anne Willem Carel baron van), geb. te 's Gravenhage 4
Jan. 1756 overl. aldaar 6 Febr. 1851, zoon van J o h a n H e r m a n S i g i s m u n d
v.N. en M a u r i t i a C o n s t a n t i a l e L e u d e W i l h e m . Vóór 1795 was hij
burgemeester van Zutphen en ambassadeur te Londen, in welke laatste qualiteit
brieven van hem voorkomen in de correspondentie van van de Spiegel. Na 1795
kreeg hij ontslag en bleef in Engeland, totdat hij zich in 1803 op zijn buitengoed in
Gelderland vestigde. Hij was voorzitter van de vergadering van notabelen in 1814,
werd daarna minister van buitenlandsche zaken in welk ambt hij G.K. van Ho-
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gendorp opvolgde. Hij nam uit dit ambt zijn ontslag in 1824. Hij was gehuwd in Sept.
1778 met A n n a C a t h a r i n a E l i s a b e t h d u T o u r , dochter van J a c o b
A d r i a a n en A n n a C a t h a r i n a R u m p h , geb. te 's Gravenhage op 21 Maart
1761 en aldaar overl. op 19 Dec. 1853. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen gesproten:
o

o

1 . J a n H e r m a n S i g i s m o n d M a u r i t s (1780-1832); 2 . J a c q u e s
o

A d r i a a n C h r i s t i a a n (1784-1883);3 .C h a r l e s A n n e D a n i e l (1792-1868).
Vgl.: Letterk. Aant. op d e B o s c h K e m p e r s Staatkundige Geschied. van
Nederl. tot 1830, 471; d e B o s c h K e m p e r , Geschiedenis van Nederland tot
1830, 432, 433, 490, 611; Nederl. Adelsboek 1907. 384.
Breukelman

[Nassau-bergen, Wigbold Adriaan graaf van]
NASSAU-BERGEN (Wigbold Adriaan graaf v a n ), te Bergen geboren 1729 (gedoopt
26 Juni) en overl. 23 Oct. 1797, zoon van W i l l e m A d r i a a n , graaf v a n N a s s a u
- B e r g e n , heer van Zeist (tot 1746), Bergen en Cortgeen (1704-1759) en
A d r i a n a P e t r o n e l l a barones v a n d e r D o e s tot Noordwijk. In 1754 werd
hij verlijd met het huis Woudenberg (niet de heerlijkheid), waarnaar hij den naam
N a s s a u - W o u d e n b e r g voerde. Ten zelfden jare werd hij door de Gouvernante
26 Juli tot lid der vroedschap te Alkmaar en 30 Sept. tot rentmeester-generaal der
domeinen in Westfriesland en het Noorderkwartier benoemd. De heerlijkheid Bergen
gewerd hem eerst bij het overlijden van zijn broeder Willem Lodewijk, die ook heer
van Middelharnis was, 26 Juni 1792. Sedert 1765 was hij ook dijkgraaf van het
Geestmerambacht en de Schager- en Niedorper-koggen, in 1773, 74, 77, 78, 81
en 82 gecomm. raad ter Admiraliteit van Westfriesland en het Noorderkwartier; de
Stadhouder benoemde hem in Mei 1788 weder tot 1791, maar hieraan kwam - zie
lager - welhaast een einde, in 1778-88 bewindhebber der O.-I. Compagnie. Het
afleggeld aan de stad van beide laatstgenoemde betrekkingen bedroeg ƒ 500 en ƒ
800 's jaars. Alkmaars burgemeesterambt bekleedde hij gedurende 1775, 76, 80,
83 en 84. Hij behoorde in de vroedschap tot de prinsgezinde partij, en verzette zich
als zoodanig tegen haar besluit van 24 Febr. 1783 betreffende het recht van electie.
29 Nov. 1788 verkreeg hij op zijn verzoek zijn ontslag als lid, en 13 Dec. d.a.v. van
de Staten zijn gevraagd ontslag als rentmeester. mits doende behoorlijke rekening
en verantwoording. Er was in zijne kas een tekort bevonden van ƒ 98105, voor welk
bedrag hij, naar 's Gravenhage gevoerd, op de kasteleinij van den hove gegijzeld
werd. Men bewoog hem zijne ondercurateele-stelling aan te vragen, welke door het
alkmaarsche gerecht 3 Febr. 1789 met benoeming van 3 bewindhebbers
uitgesproken werd. Deze curatoren, commissarissen van het Hof, gemachtigden
van Gecomm. Raden en de verwanten van Nassau-Woudenberg, bedacht hem
voor straf, zijn geslacht voor oneer en den lande voor geldelijke schade te bewaren,
werden het eens over eene door de familie voorgestelde transactie tot dadelijke
betaling van een gedeelte der schuld en latere aanzuivering van het resteerende,
mits geene crimineele vervolging werd ingesteld, en de Staten van Holland
machtigden 11 Dec. Gecomm. Raden de zaak op die wijze te regelen, hetgeen 26
Jan. en 12 Mei 1790 plaats had. De procureurgeneraal trachtte vruchteloos eene
vervolging in te stellen, in 1794 was al het verschuldigde voldaan. Ter
verontschuldiging van N.W., die kwistig met geld omging en de ‘gekke Nassau’
genoemd werd, strekke, dat zoowel zijn moeder als zijn broeder krankzinnig stierven.
Zijn vader,
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die 5 à 600,000 gulden naliet, had daarom zeker bij zijn testament van 30 Mei 1759
bepaald, dat zijne nalatenschap aan zijne kleinkinderen vervallen moest en zijne 3
kinderen alleen het vruchtgebruik zouden mogen genieten.
N.W. huwde in Mei 1756 te Hoorn H e s t e r , dochter van N a n n i n g v a n
F o r e e s t en J a c o b a d e V r i e s e (te Bergen begraven 10 Juni 1785), die hem
eene dochter schonk, A d r i a n a P e t r o n e l l a , gedoopt te Alkmaar 22 Febr. 1757,
begr. te Bergen 9 April 1789, in Mei 1777 aldaar gehuwd met J o a c h i m E r n s t
baron M u l e r t t o t d e L e e m c u l e (1750-1828), van tafel en bed gescheiden
in 1788, nadat vier zoons, waarvan een reeds jong overleed, uit het huwelijk geboren
waren.
De ridderhofstad Woudenberg werd in 1791 door curatoren voor ƒ 5250 verkocht
aan jhr. Jan Anthonie Taets v. Amerongen.
Het Stedelijk Museum te Alkmaar bezit een geteekend portret van N.W. door C.J.
Kamphuizen 1788, geschilderde portretten van hem, zijne vrouw en dochter door
T.P.C. Haag 1765 en van de dochter en haar echtgenoot door J.P. van Horstok
1774 en 1770.
Zie: B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar 38, 47, 56, 104, 110, 136, 140, 141;
v. R e e n e n - V ö l t e r , De heerlijkheid Bergen in woord en beeld 53.
Bruinvis

[Nath, Isabella gravin van der]
NATH (Isabella gravin v a n d e r ), dochter van J a c o b u s L u d o v i c u s , graaf
van het Roomsche Rijk, heer van Schagen en den Eng, eene heerlijkheid te
Linschoten, en van H u b e r t i n a v a n d e V e l d e , geb. op het - in 1757
afgebroken - kasteel Ten Nes in 1689 en overl. 20 Nov. 1767 als abdis in de abdij
Nazareth O. Cist. bij Lier. Bij hare intrede in die abdij ontving zij den kloosternaam
van E u g e n i a ; zij werd 12 Febr. 1725 tot abdis gekozen. Na hare benoeming door
het Hof 17 Febr., werd zij 4 Mrt. geïnstalleerd en 22 Apr. 1725 gewijd door den abt
van St. Bernard. Na een voorspoedig bestuur vierde zij in 1750 plechtig haar zilveren
jubilé. Haar portret geschilderd door J.B. Montmorency in zittende houding met den
staf is thans op het kasteel Gestelhof te Gestel bij Lier.
Zie: Gallia Christ. V, 153; d e H e r c k e n r o d e , Nobiliaire des Pays- Bas (Gand
1865) II, 1412; J.B. S t o c k m a n s , Gesch. der gemeenten Kessel, Bevel, Nylen
en Gestel (Lier 1910) 87, 368; Sevenvoudige Heylgave met bewijs en gelukwensch
zegende de edele eerw. vrouwe Eugenia van der Nath (s.l.d.).
Fruytier

[Nath, Liduina Maria Agnes gravin van der]
NATH (Liduina Maria Agnes gravin v a n d e r ), oudere zuster der voorg., geb. 1676
op het kasteel Ten Nes. Zij overleed als abdis 29 Jan. 1742 te Waalhem in de abdij
Roosendaal O. Cist. bij Mechelen, waar zij in 1698 hare kloostergeloften had
uitgesproken en 4 Febr. 1720 als abdis werd geïnstalleerd door den abt van St.
Bernard.
Waarschijnlijk werd zij Liduina genoemd naar hare grootmoeder Liduina van
Sasbout, laatste vrouwelijke telg dezer familie. Haar geschilderd portret ging tijdens
de fransche revolutie verloren. J a n s e n s zegt verkeerd, dat zij overleed in den
ouderdom van 80 jaar.
Zie: J a n s e n s , Het klooster Rozendal (Mech. 1886) 56; v a n C a s t e r , Notice
sur Waelhem et l'ancienne abbaye Cisterc. de Roosendael in Bulletin du cercle
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archéol. de Malines II (1891) 41; S.v. L e e u w e n , Batavia illustrata 1109; Obituarium
Vallis Rosarum (H.S. archief abdij Bornhem): G. B o u v a e r t , Brieven aan Mevr.
v.d. Nath abdis te Roosendaal in Verschyde gedichten (hs) Il, 404-419.
Fruytier
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[Nauta, Jean Louis]
NAUTA (Jean Louis), geb. te Leeuwarden 31 Maart 1780, overl. te Alkmaar 16 Febr.
1820. Hij werd aanvankelijk opgeleid voor predikant, maar moest de academische
studie opgeven, en was de eerste die, na de invoering der schoolwet van 1806, 15
Oct. van dat jaar het getuigschrift voor den eersten rang verwierf. Als onderwijzer
was hij werkzaam te Doetinchem, IJselstein en Alkmaar, in welke laatste stad hij in
April 1816 als hoofd der bijna geheel in verval geraakte stadsjongeheerenschool
werd beroepen. In 4 jaren deed hij het getal leerlingen tot 70 aangroeien, waaronder
29 kostgangers van elders. Het aanbod van een voornamen hoofdonderwijzerspost
te Haarlem sloeg hij af, zooals hij ook gedurende zijn zevenjarig verblijf te IJselstein
aanbiedingen uit Utrecht en Leiden had afgewezen. Tijdens dat verblijf was hij
gehuwd met G e e r t r u i W a r n e r , die hem 6 kinderen heeft geschonken. Hij
overleed na eene korte ongesteldheid. Mr. F.J. G a l l é , substituut-officier van justitie,
hield 7 Maart in het departement van het Nut eene gedachtenisrede, welke nevens
een beknopt levensbericht is uitgegeven bij: Vijftal Redevoeringen gehouden, bij
onderscheiden gelegenheden door J e a n L o u i s N a u t a (Alk. 1820).
Bruinvis

[Nauta, Sicco Godefridus]
NAUTA (Sicco Godefridus), geb. te Midlum 30 Jan. 1786, gest. te 's Gravenhage
10 Dec. 1804, zoon van den predikant P e t r u s J a n N. (geb. te Franeker in 1762,
pred. te Midlum sinds Apr. 1785) en A d r i a n a A b b i n g ; trok met zijn vader naar
Zonnemaire (beroepen aldaar in 1792, bev. 28 Oct.); kon niet volgens zijn wensch
eveneens predikant worden, waarom hij voor apotheker studeerde bij Cornelis van
der Grijp te Zierikzee, die hem, evenals zijn kostbaas, de predikant en conrector
N i c o l a a s S t e l t , liefde voor de letterkunde wisten in te boezemen, tot hij als
provisor in den aanvang van 1803 naar een apotheek in den Haag vertrok. N.
vervaardigde verschillende gedichten, die hij meestal ter goedkeuring zond aan zijn
nicht Petronella Moens (kol. 931) en zijne vriendin Agatha Deken, en die met
belangstelling ontvangen werden; eerstgen. vervaardigde op hem een lof- en lijkdicht.
Zijn vader overleed kort na hem op 28 Aug. 1805. N.'s silhouet komt voor bij zijn
biografie (die ook proeven zijner gedichten bevat) door J. B e r m a n in Zeeuwsche
volksalmanak voor 1837, 134-162; zie voorts N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen
II (Midd. 1893) 263-65.
de Waard

[Neck, Joannes van]
NECK (Joannes v a n ), dominicaan, overl. te Utrecht 21 Dec. 1448. Hij ontving
omstreeks 1400 het ordekleed in het Dominicanenklooster te Haarlem. In 1420 werd
hij prior te 's Gravenhage, en won door zijne vrome levenswijze en gevierde
welsprekendheid zoozeer de gunst der burgerij, dat hij door hare aalmoezen in staat
werd gesteld om het door brand verwoeste klooster te herbouwen. Ook aan het
grafelijk hof stond hij hoog in aanzien. Hij werd reeds vroeg secretaris van gravin
Jacoba en in 1428 ook onder Philips den Goede, en tevens klerk van het register
in Holland. Jacoba van Beieren noemde hem in 1429 haren ‘getrouwen biechtvader’.
In 1430 was hij prior te Haarlem en droeg veel bij tot den bloei van zijn klooster. In
1437 was p. van Neck, de ‘groote prior’, zooals hij gemeenlijk genoemd werd,
scheidsrechter tusschen den abt en den graaf van Egmond. Sinds 1438 wijdde hij
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zich aan de jeugdige stichting van het dominicanessenklooster te Westroyen bij
Tiel.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 62, 143, 174; v a n
R i e m s d i j k , De Tresorie en Kanselarij van Holland en Zeeland passim.
G.A. Meijer
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[Neeff, Adriaan de]
NEEFF (Adriaan d e ), geb. te Middelburg ± 1653, school- en leermeester aldaar in
de wiskunde in ‘de schrijvende Handt,’ was in 1681 beleder van het gilde en kreeg
datzelfde jaar van de Staten van Zeeland octrooi voor zijn Cyfferboek der Heylige
Schrift. Over de gelden, gewighten ende maten der Hebreen, arithmetisch
gereduceerd op gelden, gewigten ende maten in onsen lande en tijdt gebruyckelyck.
Den autheur heeft hier noch by laten drucken de Heydelbergsche Catechismus met
vragen en antwoorden op rym gegestelt door R(u d o l f d ( e ) M(e y e r ) (predikant
te Herbajum) (Midd. 1682, herdrukt ib. 1683). Voorts gaf hij nog uit eene Korte
tydrekening beginnende van de scheppinge der weereldt tot den jare 1698 (Midd.
1698).
Zie: d e l a R u e , Gelett. Zeeland (Midd. 1741) 121-22; N a g t g l a s
Levensberichten II (Midd. 1893) 267.
de Waard

[Nelissen, Jacobus]
NELISSEN (Jacobus), geb. 3 Oct. 1752 te Mill in N.-Brabant, overl. 6 Dec. 1817 te
Batavia. 4 Maart 1807 verscheen er een decreet van koning Lodewijk, gunstig
beschikkende op het verzoek van Jacobus Nelissen en L a m b e r t u s P r i n s e n
om als missionarissen naar Batavia te mogen vertrekken. Beide seculiere priesters
van de hollandsche missie waren sinds 1805 werkzaam geweest in Kaapstad, doch
hadden, na het veroveren dier kolonie in 1806 door de Engelschen, hun arbeid
aldaar moeten staken (zie het art. Lansink, kol. 785). Wijl de nieuwe benoemde
gouverneurgeneraal Daendels, die het plan niet ongenegen was, op een spoedige
overkomst had aangedrongen, verleende de vice-superior, Luigi Ciamberlani, aan
beide priesters voorloopig dezelfde volmachten, welke zij eertijds in de Kaap-kolonie
hadden bezeten en benoemde tevens Nelissen tot apostolisch prefect van de nieuw
op te richten missie, welke beschikkingen door de Propaganda 8 Mei 1817 zijn
bekrachtigd. Hierbij moet aangemerkt worden dat de prefectuur van Java door den
H. Stoel niet als een zelfstandige werd opgericht, maar met de hollandsche zending
vereenigd zou blijven. Niettegenstaande engelsche schepen aan onze kust kruisten,
gelukte het beiden missionarissen 22 Juli 1807 van Texel weg te zeilen; 4 April 1808
kwamen zij behouden op de ree van Batavia aan. 12 April 1808 verscheen het
eerste besluit van het gouvernement in Indië met betrekking tot de R.K. missie op
Java. Tot goed begrip van verwikkelingen, welke veel later volgden, moet erop
gewezen: vooreerst, dat dit besluit aan genoemde priesters verlof gaf op Java te
arbeiden krachtens het hierboven vermeld decreet van koning Lodewijk; ook voor
het vervolg heeft men streng vastgehouden aan een voorafgaande goedkeuring
van het gouvernement, aan bezit van het z.g. ‘radicaal’; vervolgens, dat in dit besluit
geen melding werd gemaakt van het ambt van apostolisch prefect, waardoor aan
Nelissen de leiding der missie was toevertrouwd; feitelijk hield de regeering het
opperbestuur der missie nagenoeg geheel aan zich; ten derde hadden zij hun
functiën waar te nemen onder de ‘roomschgezinden’ in de kolonie; van
bekeeringswerk onder de niet christelijke bevolking werd niet gerept. De lijfarts van
den gouverneur, F.C.N. Assmuss, verleende aan de twee nederlandsche priesters
aanvankelijk gastvrijheid. Spoedig daarop konden zij beschikken over een afgedankte
kazerne van bamboe te Weltevreden; daarin droeg 15 Mei 1808 de prefect Nelissen
voor het eerst in het openbaar de h. mis op. Ter eere van den koninklijken
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beschermheer werd het schamele kerkje toegewijd aan den H. Lodewijk. Weldra
verkreeg echter
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de prefect eene meer passende kerk. De z.g. ‘kapel’ op Pasar Senen, door de
protestanten niet meer gebruikt, werd hem in 1810 met eenige roeden gronds om
niet afgestaan; hij richtte dat steenen kerkgebouw voor den katholieken eeredienst
in en liet een pastorie daarneven optrekken. Tijdens zijn bestuur werden ook reeds
staties gesticht op andere voorname plaatsen van Java. 25 Dec. 1809 vertrok zijn
metgezel Prinsen naar Semarang en kreeg daar verlof om beurtelings met den
predikant gebruik te maken van de gereformeerde kerk; een toestand, die heeft
voortgeduurd tot 1824. Tevens legde pastoor Prinsen den grondslag van een r.k.
weeshuis, dat daar nog bestaat en een zegen is voor onze gansche kolonie. 12 Juli
1809 kwamen reeds twee andere priesters uit Holland, Philippus Wedding en
Henricus Waanders, te Soerabaja aan wal, om steun te verleenen aan de jeugdige
missie. De eerste vertrok weldra naar Batavia en werd de medehelper van den
bejaarden prefect, maar pastoor Waanders bleef te Soerabaja achter en stichtte
daar een eigen gemeente. In 1817 verloor Java zijn eersten apostolischen prefect,
Batavia zijn eersten pastoor. Aan Jacobus Nelissen blijft met Lambertus Prinsen,
die hem in deze beide ambten opvolgde, de eer, dat zij de grondvesters zijn geweest
van de thans bloeiende r.k. missie in Oost-Indië.
Zie: de Katholiek 1908, I, 275 en v.v.: A.J.H. v.d. V e l d e n , de Roomsch-Katholieke
Missie in Nederlandsch Oost- Indië (Nijmegen 1908) 13 en v.v.
Hensen

[Nes, Mr. Jacob Gerard van]
NES (Mr. Jacob Gerard v a n ), oudste zoon van J a c o b v a n N e s , ambachtsheer
van Meerkerk, werd 11 Oct. 1776 te Utrecht geb., overl. 23 Maart 1859 op den huize
Oudwijk bij Utrecht. Hij promoveerde 25 Nov. 1797 te Leiden in de rechten öp een
dissertatie: de Natura et Vi Argumenti a contrario sensu petito. Hij oefende de praktijk
uit, werd advocaat van den algemeenen aanklager te Utrecht, in 1801 adj.
proc.-generaal bij het Hof te Utrecht en in 1802 lid van dit Hof. Na bedankt te hebben
voor raad in het keizerlijk Hof v. Cassatie te Parijs, werd hij vrederechter te Maarsen,
voor welke benoeming hij in 1817 bij gelegenheid zijner verkiezing tot lid der Tweede
Kamer bedankte. Daar behoorde hij reeds dadelijk tot de oppositie, die bijna
onafgebroken door enkelen in de Tweede Kamer tegen het financieel beheer onder
Willem I is gevoerd. Dit bleek vooral bij de begrootingswetten voor 1818. Met G.K.
van Hogendorp was van Nes een der felste opposanten. In zijn rede, (waarover zie
het eerst na te noemen werk van de Bosch Kemper bl. 535), in hoofdzaak tegen
het financieel beheer der ministers gericht, bracht hij ook de wenschelijkheid ter
sprake om het beginsel der ministerieele verantwoordelijkheid in onze wetgeving
op te nemen, wat in lijnrechten strijd met het gevoelen des Konings was. Van Nes'
rede maakte zooveel indruk, dat ook na aanneming der begrooting de
directeur-generaal van oorlog, Piepers, het noodig achtte zijn beheer in een schrijven
aan de 2e Kamer te verdedigen, waarop v. Nes schriftelijk antwoordde (zie over
deze rede Handel. Tweede Kamer 1817/18 bl. 185 vlg. en bl. 204 vlg.). De regeering
nam de rede van van Nes zoo kwalijk, dat, onder invloed van den gouverneur van
Utrecht, hij in den zomer van 1818 niet herkozen werd; in zijn plaats werd gekozen
de sterrenkundige Utenhove van Heemstede. In 1830 werd hij weder lid der Tweede
Kamer voor Utrecht; waar hij toen o.a. het voorstel deed om voortaan de begrooting
te
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splitsen in zooveel voordrachten als er hoofdafdeelingen der begrooting waren. De
invloed der regeering maakte, dat hij in 1836 niet herkozen werd. In 1838 werd hij
bij de rechterlijke organisatie, ofschoon de oudste rechterlijk ambtenaar, geheel
voorbijgegaan. In hetzelfde jaar vestigde hij zich te 's Gravenhage. In 1840 werd hij
gekozen tot lid der Dubbele Kamer voor Holland en in December d.a.v. tot gewoon
lid der Tweede Kamer, waar hij weder een belangrijke rol speelde. Op 28 Nov. 1848
gaf hij een overzicht van zijn parlementaire loopbaan bij gelegenheid der
begrootingswetten, en verzocht kort daarop bij de nieuwe verkiezingen niet in
aanmerking te komen. Hij werd 1849 curator der utrechtsche hoogeschool. Hij was
gehuwd met W.G.G.J. R i n i a v a n N a u t a .
Zijn door P.W. v.d. Weyer op steen geteekend portret staat in den Utrechtschen
Volksalmanak voor 1849.
Vgl.: d e B o s c h K e m p e r 's Staatkundige Geschiedenis van Nederland tot
1830, 535 vlg.; en Letterk. Aanteekeningen 550; d e B o s c h K e m p e r ,
Staatkundige Geschiedenis na 1830, III, 20 vlg.
Breukelman

[Nesscher, Andries]
NESSCHER (Andries), uit Lippe werd door de Lutherschen in Amsterdam, die in
1588 een gemeente hadden gesticht, tot eersten ziekentrooster aangesteld, op een
traktement van ƒ 300 en ƒ 60 huishuur. Hij was niet tot predikant geordend en had
blijkbaar niet gestudeerd; toch is hij de man, aan wien de amsterdamsche en vooral
de rotterdamsche Gemeente haar bestaan te danken heeft. In 1592 was in
Amsterdam de strijd over de erfzonde uitgebroken; toen deed hij tijdelijk dienst in
Leiden daar hij niet voldoende onderlegd was om in deze aangelegenheid met kracht
op te treden. In 1603 werd hij afgestaan aan Rotterdam. Hier is door zijn trouwen
arbeid de gemeente gevestigd; hier ligt zijn eigenlijk arbeidsveld. Tot zijn dood,
1632, vervulde hij hier waardig zijn plaats.
Zie: D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. Luth. Gemeente (1856)
22 vlg.; S c h u l t z J a c o b i , Gesch. der Evang. Luth. Gem. te Rotterdam (1865)
29 vlg. met portret; P o n t , Gesch. v.h. Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618
(1911) 447 vlg., 505 vlg.
Pont

[Netscher, Elisa]
NETSCHER (Elisa), geb. te Rotterdam 7 Dec. 1825, overl. te Batavia in April 1880,
zoon van F.G. N e t s c h e r en C h .J. P r o n k e r t , vertrok als kind met zijne ouders
naar Indië, was van 1835-41 voor zijne opvoeding te Amsterdam, keerde in laatstgen.
jaar naar Indië terug en werd in 1848 geplaatst bij de Alg. Secretarie, waar hij tot
1861 in verschillende rangen werkzaam was bij de afdeeling ‘politieke zaken’. In dit
jaar werd hij benoemd tot resident van Riouw; in 1870 tot gouverneur van Sumatra's
Westkust; in 1878 tot lid van den Raad van N.I.
In het tijdperk van zijn bestuur op Sumatra's W.K. vallen de vrijverklaring der
slaven (1875) en de organisatie van het rechtswezen aldaar (1875).
Geschriften: Behalve vele belangrijke en uitvoerige bijdragen van oudheid-, taalen geschiedkundigen aard in de Verhandelingen van het Bat. Gen. voor K. en W.
gaf N. met J.A. v a n d e r C h i j s : De munten van N.I. beschreven en afgebeeld
(Bat. 1863).
Zie: Ind. Gids, Juli 1880.
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Kielstra

[Nettis, Johannes]
NETTIS (Johannes), geb. te Alkmaar in 1707, gest. te Leiden 15 Febr. 1777, werd
als proponent in 1729 bij de doopsgezinde Gemeente te Middelburg aangesteld om
een derde van den dienst waar te nemen en in 1730 als predikant voor den halven
dienst. Hij liet zich echter 21 Juni 1742 te Leiden
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inschrijven als stud. med. en promoveerde zes dagen later tot med. dr. op eene
natuur- en geneeskundige dissertatie de Congelatione figuris nivium admirandis,
rerum congelatarum et frigidarum noxa et salubritate (Lugd. Bat. 1742), doch bleef
te Middelburg de praktijk uitoefenen naast zijn predikambt, in 1744, na den dood
van Gerardus de Wind, zelfs voor den geheelen dienst wordende aangesteld. Daar
hij zich speciaal op oogziekten schijnt te hebben toegelegd, werd hij in 1745
stads-oogarts en viel hem in 1751 de titel ten deel van ‘oogarts en operateur van
de cataracta van hunne doorlugtige hoogheden de prinsen van Oranje en Nassau,
Willem de vierde en vijfde’. Wegens ziekte kreeg hij in 1772 eervol ontslag uit den
kerkdienst en vertrok naar Leiden, waar hij zich nogmaals 20 Juni deed inschrijven.
Sinds de oprichting in 1766 was hij lid van het Zeeuwsch Genootschap, werd dat
24 Mei 1768 van de Holl. Maatschappij van wetenschappen en ook van de Ac. Caes.
Leop.-Car. naturae curios. te Göttingen. Van zijne gedurende meer dan 40 jaren
verzamelde en vele zeldzame werken bevattende bibliotheek over allerlei takken
van wetenschap werd wegens zijne ziekte het grootste deel (5911 nummers) nog
tijdens zijn leven (10-15 en 17-20 Oct. 1774) te Leiden publiek verkocht. Verkleind
naar de groote geteekende kaart van A. Zehender vervaarde N. een plattegrond
van Middelburg voor den Tegenwoordigen Staat van. Zeeland (Amst. 1751), gaf
eene Beschrijving eener hemelglobe van eene. fraaje vinding in de Verhandelingen
van de Holl. maatsch. van wetenschappen III (1757), terwijl men An account of a
method of observing the wonderful configuration of the smallest shining particals of
snow van hem vindt in de Transactions of the Royal Society LXIX: 2 (1757) 644-48.
de Waard

[Neuhusius, Regnerus]
NEUHUSIUS (Regnerus), geb. in 1608 te Leeuwarden, waar zijn vader E d o N.
rector was, overl. te Alkmaar 1679 (begr. 28 Dec.). Aan de hoogeschool te Franeker
oefende hij zich in de rechtsgeleerdheid en welsprekendheid, reisde vervolgens
met Theodorus Saecma door Frankrijk, vertoefde in 1631 en 32 te Caen, ging van
daar naar Saumur en was voornemens ook zuidelijk Frankrijk te bezoeken, maar
zijn vader riep hem terug, waaraan hij schoorvoetend voldeed, omdat hij liever
advocaat wilde zijn dan het hem te Harlingen opgedragen rectoraat te aanvaarden.
Hij promoveerde daarna in zijn vaderland in de rechten. Toen in 1638 te Alkmaar
de rector Guilielmus Tiberius Putaneus, door den tulpenhandel berooid en ongeschikt
geworden, voor zijne betrekking bedankte om naar Oost-Indië te gaan, sloeg men
het oog op N. en werden burgemeesteren 8 Juni gemachtigd hem aan te nemen.
Boven vrije woning bedroeg de bezoldiging f 600. De beroepene voldeed zoozeer,
dat hem reeds 21 Febr. 1640 eene verhooging van f 200 werd toegekend, waarbij
15 Aug. 1662 nogmaals f 100 kwam, toen N. te Leeuwarden meer voordeel was
aangeboden, maar hij, mits eenig avancement, liever te Alkmaar bleef, waar hij toen
26 studenten van buiten in de kost had. Extra-voordeelen verschaften hem de
opdrachten zijner gedichten aan de stadsregeering: in 1642 leverde het Tyrocinium
Eloquentiae f 200, in 1645 de verovering van Hulst f 36, in 1646 de Comici Enucleati
f 150 en eene gedrukte oratie f 36:10:-1, in 1649 de nieuwe uitgaaf van het
Tyrocinium f 200, in 1654 eene oratie op den vrede met Engeland f 60 op. Behalve
het rectoraat te Leeuwarden is N. ook dat te Delft, alsmede het professoraat te
Franeker (April 1656) en dat
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te Harderwijk aangeboden; zulks getuigt van het groot aanzien 't welk hij van zijne
tijdgenooten verworven had. Maar reeds P a q u o t velde een ongunstig oordeel
over zijne gedichten en H o f m a n P e e r l k a m p oordeelde over zijn latijn niet
beter.
N. is driemaal gehuwd geweest: te Alkmaar komende had hij tot vrouw B o e t h i a
(B o t j e ), dochter van kapitein J e a n G e r c k e s d'H o p t i l l e , begr. 22 Oct. 1650;
14 Febr. 1655 trad hij in ondertrouw met O d i l i a v a n d e N i e u s t a d t , begr. 12
Nov. 1658, en 12 April 1665 huwde hij A d r i a n a K n i j f , vermoedelijk dochter van
ds. J o h a n n e s K. en H i l l i g e H e n d r i c k s d . v. A n g e l e n , begr. 27 Oct. 1676.
Uit het eerste huwelijk werden geboren 3 dochters en 1 zoon, uit het laatste tweemaal
een meisje, in het geboortejaar overleden.
In 1655 droeg Anthonie Studler, heer van Bergen, het beschrijven zijner
heerlijkheid aan N. op, wellicht om eene beschrijving te voegen bij de door J. B l a e u
uitgegeven kaart Territorii Bergensis accuratissima descriptio. N. wordt genoemd
als de verzamelaar der groote Chronijk van Holland, Zeeland en Friesland,
uitgegeven door P i s t o r i u s .
o

Van hem zijn verschenen in 12 : Poematum Juvenilium Liber primvs (Fran. 1634);
Idem, Liber secvndvs (Fran. 1634); Idem, Libri tres (Amst. 1644); Manuale
Philologicum, seu Analecta optimorum authorum, in usum Scholarum Belgicarum
(Amst. 1636); Epistolarum familiarum Liber primvs. Cui addita est Oratio inauguralis
de recte informanda Iuventute, et Oratio triumphalis de liberata ab Hispanorum
tyrannide Alcmaria (Amst. 1639); Idem, Centuriae Tres. Cum libello posthumo
Poematum & Epistolarum Cl. Viri, D. E d o n i s N e u h u s i , Patris (Amst. 1651);
Tyrocinium Eloquentiae, sive habitae Alcmariae orationes; cum Fasciculo Poëmatum
et Epistolarum (Fran. 1642, Amst. 1648); ook als: Suada Alcmariana Sive Tyrocinium
Eloquentiae continens Orationum Centuriam Habit. in Gymnasio Publico. Novissima
Editio Auctior & Emendatior (Amst. 1656); Comici enucleati, sive Electa Plautina et
Terentiana; cum veterum ac recentiorum notis, et indice Thesium Philologicarum in
usum Juventutis (Amst. 1646); Electa Senecana et Sallustiana (Amst.); Synopsis
Etymologica, sive de originibus linguae Latinae libellus cui respondit Examen
Philologicum proxime edendum. Accessit ejusdem Centuria Epigrammatum ad
amicos (Amst. 1652); Epistolarum familiarium Centuriae quatuor, novae (scilicet
sexta, septima, octava et nona) (Amst. 1653 en 1678); Examen Philologicum in
usum illustrium scholarum West-Frisiae. Cui accessit Erotematum libellus in Infantiam
Imperii Romani sub septem regibus (Amst. 1654); In obitum Clar. et Doct. Viri Dr.
Jani Erasmi L.A.M. Gymnasii Alcmariani Pro-Rectore (1658); Florilegium
Philologicum; editio noviss. auctior (Amst. 1658); Thalia Alcmariana. Sive Poematum
posteriorum liber (Amst. 1658); Idem, Editio secunda, altera parte auctior. Cum
elogiis amicorum (Amst. 1661); Idem, Editio novissima libri tres (1678); Suadae
Alcmarianae pars altera, & novissima. Continens Orationes quinquaginta, Habitas
In auditorio Publico Illustriss. Gymnasii Alcmariani (Amst. 1660); Apparatus
Eloquentiae, sive Electa class. Authorum (Amst. 1663); Miscellanea Frisica. Et Otia
Academica Tom. II (Amst. 1669); Exercitatio Eloquentiae. Sive Suada Alcmariana
novissima. Continens Orationes LXV. Cum Fasciculo Poëmatum (Amst. 1671);
Auriacus, sive Suada
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Alcmariana novissima. In qua continentur Septennii proximi Bella Gallo-Belgica;
Cum Fasciculo Epigrammatum ad Amicos (Amst. 1679).
Naar de schilderij van Matthijs v.d. Berg is N.'s portret op 54-jarigen leeftijd (1662)
o
gegraveerd in folio door P. Holsteyn en in 12 . door J. Suyderhoef. Het laatste komt,
vreemd genoeg, reeds voor in het in 1660 verschenen tweede deel der Suada
Alcmariana.
Zie: J.J. d e G e l d e r in Nijhoff's Bijdr. 3e reeks, V, 394-409; B r u i n v i s in
Navorscher LIV (1904) 665, 666.
Bruinvis

[Neyn, Johan de]
NEYN (Johan d e ), geb. waarschijnlijk in den Haag in 1669 of 1670, overl. te
Rotterdam 21 Jan. 1732. In 1697 werd hij te Rotterdam benoemd tot commissaris
van het waterrecht, in 1700 treffen wij hem daar aan als schepen, van 1707-1731
was hij lid van de vroedschap en bekleedde hij in die periode allerlei stedelijke
ambten; o.a. was hij burgemeester in 1711, 1712 en 1725. Verder trok hij tusschen
1708 en 1727 meermalen als gedeputeerde ter dagvaart, behoorde hij van 1713
tot 14 tot de Gecommitteerde Raden, was hij lid van de Staten-Generaal van
1715-1718 en van het college der admiraliteit op de Maas van 1721-1724 en van
1727 tot zijn dood. Bovendien was hij van 1702-1732 voor Rotterdam ontvanger
van de verhooging op het last- en veilgeld. Hij was gehuwd met E n g e l t i e
Hugaert.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Neyn, Mr. Pieter de]
NEYN (Mr. Pieter d e ), volgens zijne opgaaf bij zijne inschrijving te Leiden als student
in de philosophie, 3 April 1663, omstreeks 1643 te 's Gravenhage geb., zoon van
mr. C o r n e l i s d e N e y n , die in 1670 pensionaris van Alkmaar en in 1674
raadsheer in het hof van Holland werd, en C a t h a r i n a L a i g u i e r . Voor het
academisch onderwijs was hij opgeleid te Schoonhoven door Arnoldus Montanus,
die daar in 1657 predikant en rector was geworden. In 1666 en 67, tijdens den
tweeden engelschen oorlog, diende hij als vrijwilliger bij de militie op Texel.
Vervolgens studeerde hij in de rechten onder Gerhardus Feldman, zoo te Duisburg
als te Groningen, naar welks academie deze in 1667 beroepen was, en deed hij
zich 3 October 1668 als student inschrijven te Harderwijk, alwaar hij promoveerde.
In 1671 ging hij als fiscaal naar de Kaap de Goede Hoop, in 1674 naar Batavia, van
waar hij een paar jaren later met een verwoeste gezondheid terugkwam. In 1681,
1697 verscheen van hem te Amsterdam: Lusthof der huwelijken, behelsende
verscheyden seltsame Ceremonien en plechtigheden, die voor desen by verscheyde
Natiën en Volckeren soo in Asia, Europa, Africa, als America in gebruik zijn geweest,
als wel die voor meerendeel noch hedendaegs ghebruykt ende onderhouden werden.
Mitsgaders deszelfs Vrolycke Ueren, Uyt verscheyden soorten van Mengeldichten
bestaande. Zijne gedichten zijn doorgaans niet van stichtelijken aard; niettemin
vereerde Johannes Vollenhove den Lusthof met een lofvers. De latere uitgaven
hiervan missen de Vrolycke Ueren, maar deze zijn afzonderlijk herdrukt te Amst.
1730. Zij bevatten een Geboortedigt, zijnde een levensverhaal tot zijn 23en
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verjaardag. In de voorrede van den Lusthof verdedigt hij zich tegen de aantijging,
dat zijn lichamelijke toestand zou te wijten zijn aan onzedelijk leven in Indië.
Bruinvis

[Nicolaus, Jacobus Paschasius]
NICOLAUS (Jacobus Paschasius), dominicaan, geboortig van Winoxbergen, trad
te 's Gravenhage in het klooster. Tot bemoediging der katholieken, die door de
beeldstormerij waren terneergeslagen, vertaalde hij uit het latijn: Historie.
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ofte waerachtighe beschrijvinghe van de onghenadighe ende grouwsame
vervolginghe der goeden Kerstenen aenghedaen van de vreede wandalen in 't
Lantschap van Afriken (Antwerpen 1568).
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 174.
G.A. Meijer

[Nicolaus a S. Stockio]
NICOLAUS a S. STOCKIO, een pater carmeliet, alleen onder dezen naam bekend.
Geboren te Leeuwarden, ging later naar Mechelen als prior van het klooster, verbleef
verder 14 jaren in Italië en kwam vandaar terug als missionaris in Friesland in het
jaar 1668. De Bibl. Carm. II, 511 geeft van hem 11 werken, o.a. Exercitationes in
Aristotelis Logicam, Physicam, et in libros de Generatione et de Anima; Exercitationes
theologicae in summam D. Thomae et de Incarnatione; Specilegium canonicum,
enz.
C. de Boer

[Nieustad, Cornelis van]
NIEUSTAD (Cornelis v a n ), heer van Sevenhoven, Coppel, enz. zoon van M a t h i a s
v a n N i e u s t a d , geb. te Brielle in 1549, gest. te 's Gravenhage 25 Juni 1606,
zeer bekend rechtsgeleerde. Het meest bekend is hij onder zijn gelatiniscerden
naam C o r n e l i u s N e o s t a d i u s . Zijn hollandsche naam wordt ook geschreven
als v a n N i j e s t a d t . Hij studeerde in de rechten te Douai. In 1575 werd hij aan
de leidsche universiteit verbonden. De eerste ordonnantiën daarvan, van 12 Febr.
1575, zijn mede door hem onderteekend; zijn officieele aanstelling tot hoogleeraar
in de rechten op ƒ 300 is van 17 Juli v.d. jaar. Met Dirk van Egmont van der
Nyenburch en Joost de Menijn was hij de eerste, die te Leiden rechtsgeleerde
colleges gaf. Zij schijnen niet al te best te hebben voldaan; zulks mag althans worden
afgeleid uit een schrijven van een leidsch student van Dec. 1580. Op dat tijdstip
was hij bereids als professor afgetreden (Curatoren verleenden hem 15 Nov. v.d.
jaar ontslag) en opgetreden als advocaat-fiscaal bij het Hof van Holland. Ondanks
dat ongunstig oordeel dichtte Hugo Grotius hem in 1602 toe: ‘Gloria gymnasii
quondam, nunc magna Senatus portio, conspicuum nomen utraque toga’.
De benoeming tot advocaat-fiscaal ter vervanging van Joost de Menijn.
gemotiveerd door den wensch om cumulatie van ambten tegen te gaan, wordt
toegeschreven aan den invloed van den landsadvocaat Paulus Buys, met wiens
dochter O d i l i a hij gehuwd was. Hij deed 28 Oct. 1580 den eed. Eenige jaren later
volgde zijne benoeming tot raadsheer in den Hoogen Raad; als zoodanig deed hij
25 Febr. 1584 den eed. Als eerste raadsheer werd hij in 1602, als opvolger van den
overleden van Banchem, curator der leidsche hoogeschool.
Zijn groote bekendheid als jurist dankt hij voornamelijk aan de door zijn zorg
uitgegeven jurisprudentie van Hof en Hoogen Raad, een meermalen herdrukte en
thans nog zeer waardevolle verzameling onder den titel: Utriusque Hollandiae,
Zelandiae, Frisiaeque, curiae decisiones (H. Com. 1602, herdr. 1644, 1667). Een
behandeling der jurisprudentie met betrekking tot het instituut der
huwelijksvoorwaarden geeft zijn beroemde uitgave: De pactis antenuptialibus rerum
iudicatarum observationes (Lugd. Bat. 1594, herdrukt in 1644, 1667). Een korte,
maar verdienstelijke verhandeling over het leenrecht, in eersten druk verschenen
in 1602, werd uitgegeven als Tractatus de feudi Hollandici, Frisicique Occidentalis
Origine et Successione achter de Decisiones (H. Com. 1667), nog later uitgeg. door
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H. B o x e l i u s (Gorinch. 1670). Daarbij behoort eene uitgave van de jurisprudentie
van het hollandsche Leenhof: Observationum feudisticarum decas prima (H. Com.
1602), later vermeerderd als: Observa-
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tionum feudisticarum Decades sex achter de Decisiones (H. Com. 1667). Deze
laatste posthume uitgave is bewerkt door zijn kleinzoon C o r n e l i s J a c o b s z .
v a n N i e u s t a d . Hollandsche vertalingen van zijn werken verschenen als:
Hollandse Praktijk in Rechten bestaande in vonnissen, observantien van oordeelen
en consultatien door K o r n e l i s v a n N i e u s t a d en J a k o b K o o r e n .... Uyt
het Latijn vertaald door A d r i a a n v a n N i s p e n (Rott. 1655) en Vonnissen, van
den Hoogen, en Provincialen Raad, van Holland, Zeeland en West- Vriesland,
vergaderd door de Heer C o r n e l i s v a n N i e u s t a d .... Daar by gevoegd is een
Tractaat van de Leenen; en een Van de Houwelijkze Voorwaarden, eveneens
vertaald door A.v. N i s p e n (Rott. 1655).
Zijn gegraveerd portret staat o.a. in de Alma Academia Leidensis (1614).
Zijn zoon C o r n e l i u s N e o s t a d i u s werd 16 Juli 1605 te Leiden als student
ingeschreven en promoveerde 29 Oct. 1612 onder Bronchorst tot doctor juris.
Zie: N.C. K i s t , Bijdragen tot de vroegste gesch.... der Hoogeschool te Leiden
(Leiden 1850) 17, 20 v.v.; M. S i e g e n b e e k , Gesch. der Leidsche Hoogeschool
II, T. en B. 7 en 55; Kronijk Hist. Gen. II (1846) 35-36; Diarium E v. B r o n c h o r s t i i ,
o
125, 126; J. d e W a l in hs. der leidsche Maatsch. der Ned. Lett. n . 1170, 93.
van Kuyk

[Nieuwenhoff, Evert]
NIEUWENHOFF (Evert), geb. in 1631, werd 26 Oct. 1652 lid van het amsterdamsche
boekverkoopersgilde; hij werd 9 Aug. 1653 in ondertrouw opgenomen met M a r i a
v a n R a v e s t e y n , dochter van Nicolaas van Ravesteyn, geb. in 1636; zijn huwelijk
(2 Sept. 1653) werd bezongen door zijn achterneef H i e r o n y m u s S w e e r s (Alle
de gedichten (1697) 449). Hij woonde toen te Amsterdam op het Rusland, waar hij
o.m. ook enkele artikels uitgaf, die thans behooren tot de rariora der nederlandsche
americana. Eigenaardig is het, dat hij liet drukken, niet bij zijn schoonvader, die een
eigen drukkerij had, maar bij anderen: in 1654 de twee deelen van de Olipodrigo
bestaande in vrolijke gezangen bij Tymon Houthaak, in 1658 't Leven en bedrijf van
duc d' Albà's hondt en C e r v a n t e s ' Monipodios hol bij Herman Aeltz. beiden te
Amsterdam. In 1655 en 1656 gaf hij den eersten en tweeden druk van A d r . v a n
d e r D o n c k 's zeer gezochte Beschryvinge van Nieuw-Nederland, waarop
Hieronymus Sweers, bovengenoemd, een lofrijm dichtte (t.a. p. 72).
Daar de drukker Aeltsz. roomsch was, is er misschien in verband met het gedichtje
bij Sweers p. 180 aanleiding te gelooven, dat hij eveneens roomsch was en daarom
niet liet drukken op de bijbeldrukkerij der van Ravesteyn's. Na 1658 is mij van hem
als boekverkooper niets meer bekend, in 1693 was hij nog in leven blijkens S w e e r s
t.a. p. 272.
Zie: L e d e b o e r , De boekdrukkers en Alfabetische lijst; T i e l e , Bibliographie;
de artikels Aeltsz. (kol. 12) en Nicolaas van Ravesteyn in dit deel.
Enschedé

[Nieuwenhuis, Coenraad Jacobus Nicolaas]
NIEUWENHUIS (Coenraad Jacobus Nicolaas), 5 Sept. 1813 te Utrecht geb. en 13
Mei 1881 aldoverl., zoon van Jacob N. en Anna Margaretha Elisabeth Clasina Smits
van Pesch (kol. 990). Coenraad ontving zijn eerste opleiding op de kostschool van
André te Zutphen, ging vandaar naar de latijnsche school te Leiden en werd in 1832
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student ald. Drie jaar later legde hij magna cum laude zijn candidaats-examen in
de letteren af en anderhalf jaar daarna, eveneens met grooten lof,
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zijn candidaats in de rechten. In de juridische faculteit stond hij vooral bij Thorbecke
hoog aangeschreven, die hem een zijner beste leerlingen noemde. 9 Apr. 1840
promoveerde Nieuwenhuis op een proefschrift: de Arbitrio et compromisso. Zich als
advocaat te Leiden vestigende, huwde hij 20 Juni van laatstgenoemd jaar met zijne
nicht A u g u s t a N y e g a a r d , uit Sorö op Seeland afkomstig, verhuisde in 't najaar
van 1840 naar Amsterdam, werd in 1846 plaatsvervangend kantonrechter en in 47
kantonrechter te Woerden. 10 jaar later werd hij tot lid der arr. rechtbank te Utrecht
benoemd, terwijl hij in 1866 tot de betrekking van raadsheer in het Prov. Gerechtshof
dier stad geroepen werd. Te Woerden was Nieuwenhuis lid der commissie van
administratie over de strafgevangenis geweest, in welke betrekking hij een bijzondere
studie van het gevangeniswezen gemaakt had, en ook in Utrecht werd hij al spoedig,
op voordracht van den minister van justitie, tot lid eener dergelijke commissie over
de gevangenissen aldaar benoemd. Tevens was hij op beide plaatsen lid van het
afdeelingsbestuur van het Nederl. genootsch. tot zedelijke verbetering der
gevangenen. Van zeer nabij bekend met de praktijk en theorie beide van het
gevangeniswezen, heeft Nieuwenhuis tal van jaren met volle overtuiging op
verbetering van het bestaande stelsel hier te lande aangedrongen. Géén levenslange
gevangenisstraf, evenmin gemeenschappelijke opsluiting wilde hij; celstraf,
afzonderlijke opsluiting, met toepassing van alle mogelijke middelen tot verbetering
van den misdadiger achtte hij het eenige goede stelsel. Verder liet hij met kracht
zijn waarschuwende stem hooren tegen gemeenschappelijke opsluiting van mannen
en vrouwen, jongens en meisjes; zelfs wilde hij geen mannelijke bewaarders of
andere beambten in vrouwelijke gevangenissen, of omgekeerd. Tal van misbruiken
en ondoeltreffende maatregelen in ons gevangenisstelsel, slechts door de sleur
gehandhaafd, werden door N. in woord en geschrift gegispt. Als een zijner
belangrijkste geschriften mag worden aangemerkt een opstel in de Nieuwe Bijdragen
voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving geplaatst: Opmerkingen over de bedreigde
straffen en de wijze van uitvoering, volgens het thans bij de Tweede kamer der
Stat.-generaal ingediend ontwerp-Strafwetboek (1880). Van vroegere dagteekening
is: Mijn verblijf in gemeenschappelijke en afzonderlijke gevangenis en eenige
beschouwingen over die beide inrigtingen, beschreven door een ontslagen
gevangene (1858). De schrijver daarvan had vroeger 14 maanden in de cellulaire
gevangenis te Bordeaux doorgebracht en later 7 jaar in het gemeenschappelijk
tuchthuis te Woerden. Mr. Nieuwenhuis leidde het boekje bij ons lezend publiek in.
't Geschrift is uit een letterkundig oogpunt ook hierom belangrijk, omdat er een
menigte woorden en uitdrukkingen in voorkomen uit het zoogenaamd ‘bargoensch’
(brabbel- of dieventaal). Twee werken van geheel anderen aard door N. geschreven,
zijn: De verandering der Tienden in grondrente, zooals die in het koningrijk
Denemarken op den 1 Januari 1857 geregeld zal zijn (1856) en Het ontwerp van
wet tot regeling van de zamenstelling der regterlijke macht en het beleid der justitie
uit een praktisch oogpunt beschouwd door den bril van een kantonregter.
Ook eenige letterkundige geschriften behooren tot de nalatenschap van
Nieuwenhuis, o.a. een vertaling van een groenlandschen roman van I n g e m a n n
getiteld: Kunnuk en Naja, door Lublink Weddik bij het nederl. publiek ingeleid (1845).
Verder vertaalde hij vertellingen enz. van den sprookjesdichter H.C. A n d e r s e n ,
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o.a. diens Improvisator en de Dryade (1867), verhalen van H a u c h , als Wilhelm
Zabern, of De Hollandsche vrouwen aan het hof van Christiaan II en Robert Fulton's
strijd en zegepraal, benevens een treurspel van A d a m O e h l e n s c h l ä g e r ,
getiteld: De zegepraal van het Christendom over den heidenschen eeredienst in
Noorwegen.
Zijn portret staat in Ned. Patriciaat 1910.
Zie: Levensber. Letterk., 1882, 119 en voor de familie Nieuwenhuis de Stamtafel
van het geslacht Nyegaard - Nieuwenhuis in Jaarb. Vereeniging Ned. Luth.
kerkgeschiedenis 1909.
Zuidema

[Nieuwenhuis, Henricus Hermanus]
NIEUWENHUIS (Henricus Hermanus), geb. te Varseveld onder Ulft 14 Apr. 1822,
overl. te Kampen 6 Apr. 1876. Hij werd priester gewijd 21 Dec. 1844 en in dezelfde
maand benoemd tot kapelaan te Wijnbergen, 17 Mrt. 1845 te Zutphen, tot pastoor
te Netterden 1 Sept. 1854 en te Kampen in 1861. Hij was lid van de Vereeniging
voor Overijss. recht en gesch., en schreef: Een woord naar aanleiding der kwestie
van de betaling der tractementen aan de Predikanten der Herv. gem. te Kampen
(Kampen 1869).
Zijn silhouet is gelith. door F. Schroeder.
van der Heijden

[Nieuwenhuis, Jacob]
NIEUWENHUIS (Jacob), geb. te Alkmaar 26 Oct. 1777, overl. op den huize den
Engh bij Vleuten 7 April 1857, zoon van J a c o b S e v e r i n N. (N y e g a a r d ), oud
deensch koopvaardijkapitein, winkelier in jachtbenoodigdheden en vuurwerken, en
M a r i a G e e r t r u i d a S c h o l l , geb. te Burdscheid, gehuwd te Purmerend 3 Dec.
1775. Zijn vader wilde hem voor den handel opleiden, doch gaf hem, door voorspraak
van den lutherschen predikant N. de Reus, vrijheid om te studeeren. Na de latijnsche
scholen doorloopen en privaat-onderwijs in de wis- en natuurkunde van Govert de
Beer ontvangen te hebben, werd hij door den predikant J.W. Statius Muller gedurende
2 of 3 jaren opgeleid voor de academische studiën. Hij volbracht die te Tubingen,
waar hij zich niet alleen aan die der letteren en godgeleerdheid, maar ook aan die
der wis- en natuurkundige wetenschappen wijdde; keerde tegen het einde van 1798
huiswaarts, werd 29 Maart 1799 proponent en in het laatst van 't volgend jaar
predikant bij de luthersche gemeente te Zutphen. In 1803 naar Utrecht beroepen,
bleef hij daar - in 1811 met een half jaar rust wegens het opgeven van bloed - 13
jaren, in 1805, toen men zijn traktement aanzienlijk verhoogde, een beroep naar
Groningen en in 1809 een naar Rotterdam afslaande. Te Zutphen gaf hij onderwijs
in de wisen natuurkunde aan de cadetten der militaire school, te Utrecht werd hij
lector aan de stichting van Renswoude, om welke betrekking onder Keizer Napoleon
te behouden hij 28 Febr. 1811 op Quaestiones philosophicae den graad van doctor
in de wijsbegeerte verwierf. Hij hield daar uit liefhebberij in 1813 een avondcursus
over de natuurkunde, en voor eenige, inzonderheid duitsche studenten, op hun
verzoek, een cursus over de geschiedenis der bespiegelende wijsbegeerte. 31
Maart 1816 aanvaardde hij den opengevallen leerstoel van Chernac in de wiskunde
en wijsbegeerte aan het athenaeum te Deventer, en 15 Juli 1822 het hem 13 Febr.
opgedragen hoogleeraarsambt in de bespiegelende wijsbegeerte te Leiden. Van
1826 tot 34 nam hij daar als predikant der luthersche gemeente den dienst waar
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met 12 predikbeurten 's jaars. In het academie jaar 1833/34 was hij rector-magnificus.
Van 1826 tot zijn vertrek uit Leiden was hij lid der plaatselijke schoolcommissie. Hij
behoorde tot de door Koning Willem I benoemde commissie tot reorganisatie der
evang.-
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luthersche Kerk, was sedert de instelling harer synode in 1829 lid dezer
kerkvergadering en van hare synodale commissie tot in 1844, en van 1825 tot 46
curator van het evang.-luthersch seminarium te Amsterdam. Na op zijn verzoek 29
Maart 1843 zijn emeritaat als hoogleeraar verkregen te hebben, vestigde hij zich
met zijn gezin op het huis den Engh, behoorende aan zijn zoon mr. H e n d r i k
B e r n a r d N., heer van Schonauwen, ambachtsheer van den Engh en Themaat.
Hij bracht daar zijn tijd door met wijsgeerige bespiegelingen, het uitgeven van
geschriften en het opstellen van gedenkschriften ten dienste zijner kinderen, totdat
hij geheel blind en bijna kindsch geworden was.
N. huwde 18 Sept. 1800 te Zutphen C a r o l i n a W i l h e l m i n a F e r d i n a n d i n e
D o m e l a , geb. 18 Juni 1777, dochter van den opperzegelbewaarder J o h a n
P i e t e r B a r t h o l o m e u s z . D., en na haar overlijden (16 Aug. 1810) 2 Mei 1811
A n n a M a r g a r e t h a E l i s a b e t h C l a s i n a S m i t s v a n P e s c h , geb. 29
Jan. 1789, dochter van den kanunnik van S. Pieter te Utrecht, C o e n r a a d S.v.P.,
die hem overleefde en 17 Sept. 1867 op den Engh overleed. Uit het eerste huwelijk
werden 6, uit het tweede 8 kinderen geboren, van welke 14 acht vóór hem stierven.
N. werd lid van het Prov. Utr. Genootschap 1804, van het Genootschap voor
Proefonderv. Wijsbeg. te Rotterdam 1805, de Holl. Maatsch. van Wetensch. te
Haarlem 1811, de Maatsch. der Nederl. Letterk. 1823, de Holl. Maatsch. van Fraaie
K. en W. 1825, het Bataviaasch Genootschap van K. en W. 1850, en eerelid van
het Natuur- en Scheik. Genootschap te Groningen 1814, het Natuur- en Letterk.
Genootsch. te Alkmaar 1818 en van het Genootschap Diligentia te 's Gravenhage
1833.
Van hem heeft het licht gezien: Op het eerste Eeuwgetijde der bouwing van de
Kerk, ten dienste der Luthersche Gemeente binnen Alkmaar, gevierd den XVI van
Herfstmaand 1792 (Alkmaar); Wiskundig Leerboek (Zutph. 1803, 2 dln.); Het gewigt
van den eed. geschetst in eene leerrede over Jacob V: 12 (Utr. 1803); Handleiding
tot het Catechetisch Onderwijs in den Christelijken Godsdienst (Zutph. 1806); in
den Schouwburg van inen uitlandsche letter- en huishoudkunde 1806-1809:
Verhandeling over de noodzakelijkheid van de beoefening der wijsgeerige
natuurkunde; Gedachten van den wijsgeer Fichte over het Christendom; Korte
verklaring der Schellingiaansche Wijsbegeerte; Het Noodlot (een gedicht); Over het
gewigt eener wijsgeerige beschouwing van de geschiedenis der menschheid; Brief
van J.N. aan den Redacteur; Vertaling des Verslags van den staat der
Wetenschappen, Letteren en Kunsten, met aanteekeningen; Petrarcha; en
beoordeclingen [van E u l e r 's Algebra; J. d e K a n t e r , Nieuwe tafelen ter
berekening van den tijd der watergetijden; v a n B e e c k C a l k o e n , Over den
wiskundigen Scheepsbouw; J.G. F i c h t e , die Grundzügen des gegenw. Zeitalters;
J. d e G e l d e r , Handleiding tot de beschouwende en werkdadige meetkunde; R.
F e i t h , Brieven aan Sophia; J. K i n k e r , Brieven van Sophia aan Mr. Feith;
P e y r a r d , Oeuvres d' Archiméde, avec une Mémoire de M. de Lambre sur l'
Arithmétique des Grecs]; Leerredenen (Zutph. 1808); Geschiedkundig onderzoek
over den uitslag der gemaakte toepassingen van Bovennatuurkundige
Grondbeginsels op de Natuurkunde, in de Verhand. van Teylers Tweede
Genootschap, 16e stuk, 1809; De luisterrijke overwinning der Bondgenooten in den
Veldslag van Belle- Allianee, godsdienstig
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gevierd in eene leerrede over Openb. XI, 15-18 (Utr. 1815); Oratio de varia
philosophandi ratione, cum mentis humanae indole et progressibus comparata,
habita quum in Atheneo Daventriensi math. et phil. professionem auspicaretur (Dav.
1817); Vele artikelen in het Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetensch.
onder toezigt van G. N i e u w e n h u i s , vooral in het 1e deel op letter A, (Zutph.
1820 e.v.); Redevoering over het leven en de wijsgeerige verdiensten van den
Hoogleeraar J.J. Hennert, voor het eerste deel van diens Lessen over de eerste
beginselen der Wijsbegeerte, uit het latijn vertaald door G.C. S p a a n (Leyd. 1822);
Oratio de praestantia Philosophiae theoreticae in dissensu Philosophorum conspicua,
in de Annales Acad. Lugd. Bat. 1822-23; in v. K a m p e n 's Magazijn voor
Wetenschappen, Kunsten en Letteren, 1822-30: Redevoering over het onweder;
Het verband der Wiskunde met eene beschaafde opvoeding; De Geschiedenis der
bespiegelende Wijsbegeerte beschouwd als de geschiedenis der ontwikkeling van
den menschelijken geest, en met H.J. M a t t h e s , Tweetal Leerredenen, gehouden
te Leyden, bij gelegenheid der bevestiging en intrede des laatsten (Leyd. 1828);
Initia Philosophiae Theoreticae (Lugd. Bat. 1831, 33, 2 dln.); Gedachten over het
Akademisch onderwijs der bespiegelende Wijsbegeerte in het Koningrijk der
Nederlanden (Leyd. 1834); Oratio de principiorum pugna in rebus gravissimis caute
dijudicanda, in Annales Acad. L.B. 1834; Herinneringen aan J.W. Statius Muller,
Evangel. Luthersch Predikant, vóór diens vertaling van Het leven en karakter van
den beroemden engelschen Godgeleerde Dr. P. Doddridge (Nijm. 1837); Voorrede
voor S t a t i u s M u l l e r 's naamloos uitgegeven Stemmen uit het graf van eenen
Christen (Dordr. 1839); P h .W. v a n H e u s d e , De Socratische School, 4e deel,
De Metaphysica nader toegelicht en beoordeeld door J.N. (Leid. 1840); Quaestiones
Logicae in usum scholarum (Lugd. Bat. 1842); eenige boekbeoordeelingen in het
Algemeen Letterkundig Maandschrift, o.a. van dr. D. B u r g e r 's werkje over Het
opklimmende deel der wijsbegeerte volgens Krause, naar aanleiding waarvan prof.
S c h o l t e n schreef Over het Godsbegrip van Krause, Brief van den Heer J.
Nieuwenhuis, Doctor en voormalig Hoogleeraar der wijsbegeerte (Leid. 1846);
Vertaling uit het fransch van dr. H. A h r e n s , Grondbeginselen der Mensch- en
Zielkunde, naar de leer van Dr. F.C. Krause, met aanteekeningen (Utr. 1847, 2 dln.);
Voorberigt van eene vertaling uit het deensch van H. M a r t e n s e n 's Grondschets
voor een stelsel der zedelijke wijsbegeerte (Utr. 1849).
In professorale toga is hij afgebeeld op een steendruk van L. Springer, waarnaar
gevolgd is een kleine phototypie in het Jaarboek der Vereeniging voor Nederl. Luth.
Kerkgeschiedenis 1909; en in gewone kleeding op een steendruk door J.P. Berghaus,
naar eene daguerreotype van 1847. Ook staat zijn portret in Ned. Patriciaat 1910.
Zie: J.D. D o m e l a N i e u w e n h u i s N y e g a a r d , Stamtafel van het Geslacht
Nyegaard-Nieuwenhuis, Domela Nieuwenhuis in het Jaarboek der Vereeniging voor
Nederl.-Luthersche Kerkgeschiedenis (Amst. 1909). Ten onrechte wordt daar J a c o b
S e v e r i n N. op bl. 160 en op het portret lid van de alkmaarsche vroedschap
genoemd.
Bruinvis

[Nieuwenhuysen, Dirk]
NIEUWENHUYSEN (Dirk), was 2 Sept. 1662 organist van den Dom te Utrecht
(Bouwsteenen III, 171); niet onwaarschijnlijk is hij dezelfde die in 1658 als
N i e u w h u i s geboekt staat als organist van de St. Pieter aldaar (Tijdschr.
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muziekgesch. II, 212), en de D i r i c k N i e u w e n h u y s e n , die zonder aanduiding
van woonplaats voorkomt onder de debiteuren van wijlen Magdalena Phalesia,
muziekhandelaarster te Antwerpen, overl. aldaar 30 Mei 1652 (G o o v a e r t s ,
Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans les Pays-Bas 102). In 1674
is hij organist van de Sint-Jacobskerk te 's Gravenhage (Navorscher 1865, 142),
wat hij nog was in 1678. Twee jaar later, 8 Febr. 1680 is hij reeds overleden. Zijn
zoon H e n d r i c k , die gehuwd was met J o h a n n a v a n B l o c k l a n d t en 10
Jan. 1694 testeert, was 27 Sept. 1680 organist van de Luthersche kerk te 's
Gravenhage. 18 Sept. 1687, toen hij organist van de Kloosterkerk aldaar was,
adviseerde hij over de nieuwe bellen voor het klokkenspel van de Groote kerk te 's
Gravenhage gegoten (J a n s e n , Het klokkenspel van den haagschen St.
Jacobs-toren 104); 9 Oct. 1710 is hij nog in hetzelfde officie werkzaam. De orthografie
van den familienaam is zeer onvast.
Zie behalve de aangehaalde literatuur nog: D o d t , Archief III, 314, 321;
Oud-Holland VIII, 119; Alg. Ned. Fam.blad XII (1895) 41.
Enschedé

[Nieuwenhuyzen, Jan]
NIEUWENHUYZEN (Jan), de stichter van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
1 Sept. 1724 te Haarlem geb. en 24 Febr. 1806 te Amsterdam overl. Aanvankelijk
opgeleid voor den boekhandel, ging hij later theologie studeeren aan het doopsgezind
seminarie van Amsterdam en werd in 1758 predikant; eerst te Middelharnis, toen
te Aardenburg en daarna in Monnikendam, waar hij woonde toen hij in 1784 op
60-jarigen leeftijd bovengenoemde Maatschappij oprichtte. Hij was gehuwd met
G e z i n a W i j n a l d a , geb. 1722 en overl. 1787, die hem drie kinderen schonk,
waarvan er bij zijn overlijden nog maar één, zijn dochter M a r g a r e t h a , in leven
was. Rijk in levenservaring en nauwgezet voor zich zelf, was N. bezield met grooten
lust om voor zijn medemenschen nuttig te zijn, wat de beweegreden was tot het
stichten van de bekende Maatschappij, die zoo ontzaglijk veel voor het onderwijs
der jeugd en voor de volksbeschaving van ons land in 't algemeen heeft gedaan.
Tot hare instellingen behooren thans (1912) 324 volksbibliotheken, 140 spaarbanken,
50 bewaarscholen en tal van andere nuttige instellingen. De hoofdzetel van het ‘Nut’
was tot 1787 te Edam gevestigd, doch werd in dat jaar naar Amsterdam
overgebracht.
Nieuwenhuyzen heeft een aantal leerredenen en redevoeringen nagelaten,
waarvan die Over de voortreffelijkheid der wijsheid wel het meest bekend is. 's Mans
leven werd uitgegeven van wege de door hem gestichte Maatschappij. Zijn
honderdjarige sterfdag werd in 1906 algemeen herdacht.
Zijn portret is o.a. naar A. de Lelie gegraveerd door L.A. Claessens, R. Vinkeles,
L. Portman e.a. Ook is het door J.B. Tetar van Elven gegraveerd.
Zie: G.W. K e r n k a m p , Jan Nieuwenhuyzen herdacht (1906); Vaderl.
Letteroefeningen 1855, 15 en B r e n d e r à B r a n d i s , Het ware doel der Maatsch.
tot Nut v. 't Alg. (1788).
Zuidema

[Nieuwenhuyzen, Martinus]
NIEUWENHUYZEN (Martinus), zoon van den voorg., werd 9 Dec. 1759 te
Middelharnis geb. en overl. 6 Mrt. 1793 te Haarlem. Hij was te Aardenburg een
schoolmakker van Petronella Moens. Later werd hij gehuisvest bij zijn oom Daniel

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

Hovens, leeraar der Doopsgezinden te Leiden, waar hij de latijnsche school bezocht.
Op zijn 20ste jaar ging hij naar de hoogeschool te Harderwijk en drie jaar later naar
die van Franeker, waar hij 9 Dec. 1784 tot doctor in de medicijnen promoveerde.
Hij vestigde zich te
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Edam, waar hij van den beginne af zijn vader behulpzaam was in de oprichting zijner
Maatschappij, waarvan Martinus Nieuwenhuyzen bijna tien jaar lang de secretaris
was. Bij de verplaatsing van 't hoofdbestuur der Maatschappij in 1787 naar
Amsterdam begaf ook hij zich met der woon naar deze stad. In 1789 trad hij in 't
huwelijk met A n n a M a r i a H e r d i n g , die hem reeds vier jaar later door den
dood ontviel. Kort daarna overleed ook hij. Zijn nagedachtenis werd in de beide
amsterdamsche departementen der Maatsch. door lijkredenen van G. B r e n d e r
à B r a n d i s , en M.C. v a n H a l l geëerd, terwijl zijn zwager A. L o o s j e s P z . een
treffend geschrift tot zijn aandenken uitgaf. Van zijn geschriften noemen wij: Apotheek
in vragen en antwoorden. Voor eerstbeginnenden (1782); Verhandeling over het
kunstmatig lezen (1788; 5de dr. 1800); Schoolboekjen van Nederlandsche deugden,
uitgeg. door de Mij. tot N.v. 't Alg.; met pl. (1788); een gezang De Mensch (1789),
een treurspel Desdemona (1789) en Lettergeschenk voor de Nederl. jeugd, met pl.
(4de dr. 1825).
Zijn portret is door Th. de Roock en door J. Wijsman gegraveerd.
Zie behalve de literatuur bij het voorg. artikel: Rotterdamsche Librye van 1 Mei
1890, 6.
Zuidema

[Nieuwentap, Henricus Antonius van den]
NIEUWENTAP (Henricus Antonius v a n d e n ), heette feitelijk H.A. v a n d e n
E l s h o f en was geboren op de boederij Nieuwentap onder Heino 5 Sept. 1792. Hij
studeerde te Vreden en te 's Heerenberg en werd 2 Aug. 1815 te Munster in
West-falen priester gewijd. Hij was kapelaan te Deventer 1815-1817, te Rotterdam
(Steiger) tot 1820, te 's Gravenhage tot 1823, te Zwolle bij pastoor J. Jaspar tot
1830, pastoor te Hasselt tot 1835, te Kampen van Sept. 1835 tot 1 Juli 1861. Hij
verkreeg eervol ontslag en stierf te Kampen 4 Dec. 1866. In verschillende tijdschriften
schreef hij artikelen ter verdediging van het r.k. geloof en gaf afzonderlijk uit: Leerrede
bij de inwijding der R.C. Kerk te Raalte (Zwolle 1837).
van der Heyden

[Nieuwland, Jakob]
NIEUWLAND (Jakob), geb. 28 April 1825 te Heeg, aldaar overl. 11 Febr. 1900,
zoon van den aalschipper G e r k e N i e u w l a n d en van M a r i a V i s s e r , was
van beroep verver en een bekwaam penteekenaar. Hij huwde 15 Juni 1856 met
A n n a Y k e m a . In 1860 volgde hij Ds. J.W. F e l i x te Heeg op als redacteur van
het Kerkelijk Maandblad (uitgever Bokma); hij deed veel voor de Ned.
Zendingsvereeniging, waarvan hij in 1870 reizend agent werd; hij richtte mede het
friesche Jongelingsverbond op in 1869; was van af 1866 ook reizend agent voor de
Provinc. Friesche Vereeniging; maakte in 1870 met J. van 't Lindenhout de eerste
rondreis door Friesland in het belang van de weesinrichting te Neerbosch; werd
agent van onderzoek voor deze zaak; was een der weinigen te Heeg, die in 1886
niet mee in doleantie gingen, waardoor hij de ned.-herv. Gemeente aldaar voor
ondergang bewaarde. Hij was een bekwaam spreker, maakte goede verzen, kende
het friesche volk als weinigen en heeft in menigen kring grooten invloed uitgeoefend.
Vooral door zijn vertalingen van de preeken van P h i l p o t werd hij ook buiten
Friesland bekend.
Zijn levensschets met portret in: G.A. W u m k e s , It Fryske Réveil yn portretten
(Sneek 1911).
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[Nieuwland, Manta van]
NIEUWLAND (Manta v a n ), geb. 21 Febr. 1847 te Rotterdam, overl. 26 Mrt. 1909
te Amsterdam, beoefende als dilettant reeds vroeg de tooneelspeelkunst en werd
in 1867 door Albregt
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en van Ollefen als acteur geëngageerd. Hij was voornamelijk komiek en
karakter-speler. Tot 1891 bleef hij onder verschillende directies te Rotterdam; den
laatsten tijd als mede-directeur van de ‘Nieuwe Maatschappij onder directie van
Alex. Faassen & Co.’. Daarna verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij, bij de Gebr.
A. van Lier, den grooten revue-tijd medemaakte en later ook bij andere
gezelschappen geëngageerd is geweest. Na een langdurig lijden overleed hij. Hij
is getrouwd geweest met de tooneelspeelster d e K o n i n g .
Mendes da Costa

[Nieuwold, Johannes Henricus]
NIEUWOLD (Johannes Henricus), geb. 17 Nov. 1737 te Gerkesklooster (gem.
Achtkarspelen) en overl. 30 Juni 1812. Zijn vader, ook J o h . H e n r . N. geheeten,
was eerst predikant te Gerkesklooster, later te ten Boer en Hoogezand; zijn moeder,
J i t i a J a n s o n i u s , was een dochter van T o h . J a n s o n i u s , in 1707 als
predikant te Veendam overl. Reeds op zijn 9de jaar werd hij op de latijnsche school
te Appingedam gedaan, studeerde vervolgens te Groningen en Utrecht en werd in
1765 predikant te Heumen (Gelderl.), het volgend jaar te Oldeboorn en in 1772 te
Warrega-Warstiens-Wartena (gem. Idaarderadeel). Hier vooral was hij ijverig
werkzaam om het onderwijs der jeugd in zijn gemeente te verbeteren. Weldra werd
zijn streven ook in wijderen kring bekend, zóó zelfs dat hij in 1799 van hooger hand
werd aangezocht om als ‘agent van nationale opvoeding’ (minister van onderwijs)
op te treden. Die eer was den bescheiden man te groot; de betrekking van
schoolopziener in zijn gewest, hem in 1801 na de regeling van het onderwijs in dat
jaar aangeboden, nam hij echter aan en volijverig heeft hij deze tot zijn dood toe
waargenomen. Met raad en daad stond N. ten allen tijde de onderwijzers en het
schoolbestuur ten dienste, zoodat hij met recht ‘als een der grondleggers van ons
verbeterd schoolwezen’ wordt aangemerkt. Vooral heeft hij veel gedaan voor 't
verkrijgen van een verbeterde spelmethode. In de Groote kerk te Leeuwarden werd
in 1820 een wit marmeren monument te zijner eer gesticht. Groot is het aantal
schoolboeken en kinderleesboekjes door Nieuwold geschreven. De voornaamste
zijn: Handleiding om in korten tijd op een bevallige wijs meer kinderen tegelijk lezen
en schrijven te leeren, en indien men wil, ook de eerste beginselen der rekenkunst;
verder: Iets voor een jong schoolmeester en Over alles een weinig of Kleine
wereldkunde, waarvan in 1861 nog een 16de dr. verscheen; voorts Iets voor een
kind over zijn vader en moeder (20ste dr. 1841); Voor een kind om zich zelven te
leeren kennen (12 dr. 1855); Het is toch goed dat er vele menschen in de wereld
zijn (21ste dr. 1852); Het voorjaar of de Lente (2de dr. 1829); De schoone natuur
en de Heer der natuur. De nazomer en de herfst (8ste dr. 1840); Iets van God, voor
een kind van 5 tot 6 jaar; De eerste geschiedenissen van het volmaaktste kind
hetwelk eens op de wereld geweest is (5de dr. 1837); Het leven van Jezus voor
meer gevorderden (2 dln.; nieuwe uitg. 1822); Spelend onderwijs, misschien het
meest van alle bekend en meer dan een halve eeuw in gebruik gebleven; De
geschiedenis van den godsdienst (2 dltjes; 2de dr. door H.W.C.A. V i s s e r , 1815).
Dezelfde gaf in 1822 ook in 't licht: Nagelaten verhandelingen van J.H. Nieuwold,
2 dln.
Zijn portret is gegraveerd door W. Nieuwhoff.
Zie: H.W.C.A. V i s s e r , Herinneringen aan J.H. Nieuwold (1814) en C.F.A.
Z e r n i k e , Paedag. Woordenboek (1905) in voce.
Zuidema
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[Nisse, Mr. Cornelis van der]
NISSE (Mr. Cornelis v a n d e r ), heer in Heinkenszand, Overzande, Driewegen,
Coudorpe, enz.
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geb. te Goes in 1603, zoon van David (1), die volgt, en Cornelia van Watervliet,
werd 15 Oct. 1622 te Leiden ingeschreven als stud. iur., was in zijn geboorteplaats
commissaris van het landrecht 1630-31-32 en 1635-36 en huwde te Amsterdam
Sept. 1635 met jkvr. E l i s a b e t h v a n A l t e r e n , dochter van S i m o n ,
gecommitteerde van Zeeland ter amsterdamsche admiraliteit en C a t h a r i n a v a n
R u y t e n b u r g , die echter reeds 22 Febr. 1639 te Goes is begraven. Haar
echtgenoot werd te Goes ouderman 9 Juni 1639, burgemeester 1640-41-42,
44-45-46, 47-48-49, 50-51-52 en weesheer 1642-43-44, 46-47 en 52-53. Zijn dochter
E l i s a b e t h , ged. te Goes 13 Febr. 1639, ondertrouwde te 's Gravenhage 24 Jan.
1664 met den befaamden chevalier d'industrie jkhr. Willem Adriaan van Nassau,
heer van Odijk (1 kol. 1368), sinds 22 Oct. 1668 wegens den eersten edele
gecommitteerd in de Staten van Zeeland; zij stierf 12 Dec. 1698. Haar broeder
P i e t e r v a n d e r N. was 1691-1693 schepen te Veere.
Zie: v a n d e r B a a n in Navorscher XIV (1864) 48-49, 348; XV (1865) 187 en
XVI (1866) 27, 91; d e z ., Wolphaartsdijk geschetst (Goes 1866) 550, 52; Zelandia
ill. I (Midd. 1879) 134 en B e t z , Het haagsche leven enz. ('s Grav. 1900) 30-34.
de Waard

[Nisse, Mr. David van der (1)]
NISSE (Mr. David v a n d e r ) (1), of V e r n i s s i u s , heer in Nisse, Ierseke, enz.,
gest. te Goes 26 Sept. 1652, zoon van G e e r a e r t v a n d e r N. (gest. 29 Apr.
1604) en A n d r e a v a n O l t s e n d e (gest. 5 Sept. 1607), promoveerde, denkelijk
buitenslands, in de rechten, ondertrouwde te Goes 15 Mei 1602 met C o r n e l i a
v a n W a t e r v l i e t , dochter van C o r n e l i s en M a r i a v a n C a m p e n , en was
schepen te Goes 24 Juni 1603-4 en commissaris van het landrecht 24 Juni 1605
voor twee jaren. Zijn broeder P i e t e r ondertrouwde er 25 Nov. 1606 met L y s b e t h
B o o m . Hij zelf werd voorts burgemeester 1607-8 en 1608-9, weesheer 1609-10-11.
In 1612 verzetten zich de predikanten Philips en Pieter Lansbergen (kol. 775 en
782) tegen zijne herkiezing tot burgemeester, waarschijnlijk omdat hij verdacht werd
met het katholiek geloof te sympathiseeren; nochtans werd hij opnieuw burgemeester
1612-14, 15-17, 21-23, 25-28, 30-31 (in welk jaar hij ook behoort tot de indijkers
van St. Joosland)-32, 33-35 en 36-38 en weesheer 1617-18, 1620-21 (sinds 29 Jan.
1620 was hij ook dijkgraaf van de Breede Watering bewesten lerseke), 23-24, 26-27,
29-30, 32-33, 35-36 en 38-39-40. Zijn broeder, die stadsrentmeester was, is te Goes
begraven 2 Jan. 1622 David's vrouw 21 Apr. 1622; wellicht huwde hij daarna N.
v a n O l t s e n d e . Zijn zoon Cornelis gaat voor, Gerard en Gilles volgen.
Zijn portret staat op het in 1616 door C. Eversdijk geschilderde schutterstuk te
Goes.
Zie, behalve bovengenoemde artikelen van v a n d e r B a a n ook: Archief
Zeeuwsch genootschap V (Midd. 1862) 98 en VII (1869) 207 en R e i t s m a e n
v a n V e e n Acta V (Gron. 1896) 121, 23, 32, 39.
de Waard

[Nisse, Mr. David van der (2)]
NISSE (Mr. David v a n d e r ) (2), heer van Nisse, Waarde enz., geb. te Goes in
1644, gest. te Middelburg 20 Sept. 1705, zoon van Gilles en Geertruid van Alteren
(kol. 997), huwde te Middelburg Aug. 1669 met C l a r a v a n B o r s s e l e (v a n
d e r H o o g e ), dochter van A d r i a a n , raadsheer in der Hoogen Raad en
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S u s a n n a v a n d e P e r r e . Hij werd te Goes schepen en burgemeester 5 Nov.
1670 - 24 Juni 71, 1671-72, 73-74-75, 76-77-78 tot hij 28 Febr 1678.
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wegens Goes gecommitteerde raad van Zeeland werd, gedurende die functie, die
hij tot zijn dood bekleedde, wonende op een fraai buitengoed buiten de Seispoort
te Middelburg. Als weduwnaar hertrouwde hij aldaar Apr. 1693 met de dochter van
den befaamden A l e x a n d e r d e M u n c k , nl. S a r a , wed. van A d r i a a n v a n
R y m s d y c k , schepen te Middelburg. Zijn eenige, uit het eerste huwelijk gesproten,
zoon Mr. G i l l e s C o r n e l i s v a n d e r N., geb. te Middelburg in 1678,
ingeschreven als stud. iur. te Leiden 8 Oct. 1708, werd te Goes commissaris van
het landrecht 1713-14, schepen 1714-15, 16-17-18, 19-20, raad 8 Juni 1720 en
burgemeester in 1747. Hij mesallieerde zich 4 Dec. 1754 met S u s a n n a
E y e r m e e t en overleed 17 Oct. 1757, bij een andere vrouw nalatende twee later
gewettigde dochters.
Zie: bronnen als boven; Zelandia ill. I (Midd. 1879) 657 en N a g t g l a s , Levensber.
van Zeeuwen II (Midd. 1893) 178-79.
de Waard

[Nisse, Mr. Gerard van der]
NISSE (Mr. Gerard v a n d e r ), heer van Nisse, Kruiningen, St. Philipsland enz.,
geb. te Goes in 1602, gest. in 1669, zoon van David (1) en Cornelia van Watervliet
(kol. 996), broeder van Cornelis (kol. 995) en Gillis (die volgt), werd 15 Oct. 1622
te Leiden ingeschreven als stud. phil. en was daarna te Goes commissaris van het
landrecht 1628-29, 33-34, weesheer 1636-37-38, 40-41-42, 44-45 en in plaats van
Cornelis van Watervliet burgemeester te Goes 17 Febr 1636, 1638-39-40, 42-43-44,
in welk laatste jaar hij gedeputeerde werd der Staten-Generaal. Zijn vermogen werd
op ƒ 800.000 geschat. Daarna is hij wederom burgemeester geweest 1657-58-59
en 1660-61, toen hij 24 Mrt. 1661 wegens Goes gecommitteerde raad van Zeeland
werd. Uit zijn vóór 1635 gesloten huwelijk met de dochter van Mr. C o r n e l i s
B o g a e r t , bewindhebber der O.I. Compagnie ter kamer Delft en S a r a P o u s ,
nl. M a r i a B. (begr. te Nisse in Sept. 1645), sproten drie dochters en een ongehuwd
overleden zoon D a v i d .
Zie: bronnen bij Cornelis; V r e e d e , Inl. gesch. nederl. diplomatie II, 2e st. (Utr.
1860) 142.
de Waard

[Nisse, Gilles van der]
NISSE (Gilles v a n d e r ), heer in Heinkenszand, Overzande, Waarde enz., ged.
te Goes 8 Jan. 1616, gest. aldaar 24 Mrt. 1657, zoon van David (1) en Cornelia van
Watervliet, broeder van den voorgaande, werd te Goes commissaris van het
landrecht 1641-42-43, huwde evenals zijn broeder Cornelis (kol. 995) een dochter
van S i m o n v a n A l t e r e n en C a t h . v a n R u y t e n b u r g nl. G e e r t r u i d
(geb. te Middelburg, getr. te Amsterdam Nov. 1643). Weesheer te Goes was hij
1650-51-52 en werd verder afgevaardigde ter generaliteitsrekenkamer. Tijdens de
onlusten te Goes tusschen den baljuw Barth. Dankaerts en vele leden van de
magistraat, was hij er burgerkapitein en werd in den laten avond door aanhangers
van den baljuw doorschoten. Behalve David (2), liet hij na G e r a r d , C o r n e l i a
en C a t h a r i n a v a n d e r N., welke huwde met den haagschen lichtmis J a n
v a n R u y t e n b u r g , heer van Vlaardingen, alias J a n t j e v a n V l a a r d i n g e n .
Een grafmonument met zijn beeltenis is in de kerk te Waarde.
Zie: bronnen bij Cornelis; P i c c a r d t , Bizonderh. uit de gesch. der stad Goes
(ald. 1866) 83 en B e t z , Het haagsche leven (ald. 1900) 37.
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de Waard

[Nisse, Mr. Nicolaas van der]
NISSE (Mr. Nicolaas v a n d e r ), med. doct., woonde te Goes en wordt in 1474 of
75 vermeld onder de leenmannen en mansmanner van Zeeland
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bewesterschelde met twee vechtenden te voet. Hij liet drie zonen na: Mr. C l a i s
C l a i s z o o n v a n d e r N., schepen te Goes 1477-89 en burgemeester in 1480
en 81; A n t o n i a v a n d e r N., nalatende N i c o l a a s v a n d e r N., wiens vrouw
29 Mrt. 1596 in de kerk te Goes is begraven en W i l l e m v a n d e r N., van wien
zonen C o r n e l i s (begr. te Goes 10 Febr. 1614) en G e e r a e r t (gest. te Goes 29
Apr. 1604).
Zie: bronnen bij Cornelis.
de Waard

[Noet, Johannes de]
NOET (Johannes d e ), ook v a n d e r N o y t en met aanduiding van zijn
geboorteland: N o e t d e B r a b a n t , overl. tusschen 1427 en 1432. Sinds 1378
treft men hem aan de universiteit te. Praag, waar hij doctor decretorum werd en
daarna kanoniek recht doceerde. In 1386 werd hij naar de nieuw opgerichte
hoogeschool te Heidelberg beroepen, waar hij als eerste ordinarius de Decretalen
doceerde. Sinds 1396 was hij vice-kanselier der hoogeschool, in 1394, 1396, 1402,
1407 en 1417 werd hij tot rector gekozen. Het laatst komt hij voor in een akte van
1427. De executeurs van zijn testament schonken 10 Jan. 1432 de door hem aan
de universiteitsbibliotheek gelegateerde boeken aan die inrichting. Daaronder worden
vermeld: Digestum vetus, Inforciatum, Digestum novum en Summa Azonis, te zamen
de eerste belangrijke aanwinst der verzameling over romeinsch recht. Hij was
thesaurier van de H. Geestkerk te Heidelberg en kanunnik der kathedraal van Spiers.
Zie: Monumenta historica Univ. Pragensis I, 2, 10, 65 en 130; G. T o e p k e ,
Matrikel der Univ. Heidelberg I, 3, 608, 694; III, 346; J.F. H à u t z , Gesch. der Univ.
Heidelberg (Mannheim 1864) II, 495.
van Kuyk

[Noman, Dirk van Haren]
NOMAN (Dirk v a n H a r e n ), chef der uitgeversfirma J o h . N o m a n & z o o n te
Zalt-Bommel, werd in 1805 in laatstgenoemde stad geb. en overl. 25 Juni 1870 te
Bellevue bij Parijs. Bij zijn vader zelf in de door dezen gestichte zaak opgeleid, trad
hij bij diens dood in 1833 als hoofd der zaak op, die hij door zijn buitengewonen
ijver en beleid tot steeds grooteren bloei wist te brengen. Meer dan iemand vóór
hem heeft van Haren Noman voor de nederl. boekenmarkt een uitweg geopend
naar Oost- en West-Indië, de Kaapkolonie en andere overzeesche gewesten, waar
de nederl. taal gesproken werd. Gesteund door zijn kapitaal en ondernemingsgeest,
vestigden zich sedert 1829 tal van boekhandelfirma's en drukkerijen in de
voornaamste handelsplaatsen van Oost en West. Jaren lang was het kleine
Zalt-Bommel de stapelplaats, waaruit nederlandsche en europeesche boekwerker
verzonden werden.
Nomans uitgaven bewogen zich hoofdzakelijk op indisch gebied. Behalve de
Indische Staatsbladen (1850 e.v.) publiceerde hij De Indiër, het eerste nederl.
dagblad dat geheel aan de belangen van Indië gewijd was, terwijl hij tot zijn dood
de uitgever was van het Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, onder redactie van
W.R. baron v a n H o ë v e l l (zie I kol. 1128) e.a. Ook in den Atlas van Ned. Indië,
door M e l v i l l v a n C a r n b é e bij zijn broeder W.J. v a n H a r e n N o m a n te
Batavia uitgegeven, had D. van Haren Noman de leidende hard, daar de kaarten
voor dien atlas hier te lande vervaardigd werden. Voorts zagen bij hem het licht de
Koloniale wetboeken en vele andere geschriften, op Oosten West-Indië betrekking
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hebbende. Andere uitgaven in zijn fondscatalogus opgenomen, zijn: Tijdschrift voor
de Mathematische wetenschappen; Tijdschrift voor de Registratie, het Notarisambt
enz.; M a r t i n e t 's Katechismus der Natuur in 6 dln.;
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S t u a r t en K u y p e r 's De Mensch (6 dln.); V o s m a e r 's Natuurkundig kabinet
enz.
Zijn portret bestaat in een anoniemen steendruk.
Bij zijn dood werd van Haren Noman opgevolgd door zijn leerling en vriend P.H.
v a n A l f e n , die sinds 1850 bij hem werkzaam was. Al zijn kinderen waren vóór
hem overleden. De naam der firma bleef.
Zie: A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen II, 595, en Tijdschr. voor Ned. Indië 1870,
II, 145 en 479, waar men tevens een lijst zijner uitgaven vindt.
Zuidema

[Noodt, Gerard]
NOODT (Gerard), geb. te Nijmegen 4 Sept. 1647, overl. te Leiden 15 Aug. 1725 en
begraven te Nijmegen, was de zoon van P e t r u s N o o d t en G y s b e r t a
B i e s m a n , beiden uit oud en aanzienlijk nijmeegsch geslacht stammend. Zij zonden
den reeds spoedig veel belovenden zoon naar de latijnsche school hunner
woonplaats, vanwaar hij in 1663 overging naar de niet lang te voren opgerichte
kwartierschool. Hier was hij de leerling van Jan Schultingh en genoot hij het
rechtsgeleerd onderwijs van Petrus de Greve. Onder deze disputeerde hij de
Transactionibus en later de Adquirenda et retinenda et amittenda possessione.
Aldus reeds academisch onderlegd, werd hij op 21-jarigen leeftijd, 5 Oct. 1668, te
Leiden als student in de letteren ingeschreven. Niet alleen hierop legde hij zich toe,
maar ook de colleges der juridische faculteit werden gevolgd. In het voorjaar van
1669 vertrok hij naar Utrechts hoogeschool, waar hij slechts korten tijd bleef. Wellicht
is het aan de kortstondigheid van dit verblijf toe te schrijven, dat zijn naam in het
academisch album ontbreekt. Hij zette zijn reis voort naar Franeker, waar hij in Juni
1669 werd ingeschreven en 9 Juni onder Taco van Glins tot doctor juris promoveerde.
Over de academiesteden Groningen, Harderwijk en Deventer keerde hij naar zijn
geboorteplaats terug. Zijne beëediging als advocaat schonk hem gelegenheid de
aldus vergaarde kennis in de practijk des rechts te benutten. Mogen wij zijn
lofredenaars gelooven, dan geschiedde zulks met eere. Zij vermelden zijn optreden
in 1671 als verdediger van twee van moord beklaagde personen, van wien de een
werd vrijgesproken, de ander tot de toen lichte straf van twee jaar verbanning werd
veroordeeld. Het is echter niet op dit terrein, dat hij zich blijvenden roem zou
verwerven, maar op een meer vreedzaam, waartoe de toegang hem geopend werd
door zijne benoeming 25 Dec. 1671 tot hoogleeraar aan Nijmegens kwartierschool.
Sinds dien tijd zien wij hem onafgebroken ten nutte van het rechtsgeleerd onderwijs
werkzaam. Kon dit aanvankelijk niet anders dan in zeer bescheiden omvang, de
jaren waarin dit viel waren bij uitstek gunstig om veler aandacht op den jeugdigen
geleerde te vestigen, van wiens hand in 1674 een eerste wetenschappelijke proeve
over romeinsch recht verscheen. Nijmegen toch was destijds door de daar gevoerd
wordende vredesonderhandelingen, die tot den vrede van 1678 zouden leiden, het
verzamelpunt van tal van zeer invloedrijke mannen. Daardoor ontstond voor Noodt
de gelegenheid zich te doen kennen en waardeeren. Dit geschiedde weldra in die
mate, dat de gezant van den keurvorst van Brandenburg hem namens zijn vorst in
1677 een hoogleeraarszetel te Duisburg aanbood. Hiervoor bedankte hij echter.
Van meer beslissenden invloed op zijn latere loopbaan bleek de kennis in dezen
tijd gemaakt met twee leidende persoonlijkheden der Vereenigde Provinciën, Willem
van Haren en Hieronimus van
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Beverning. Door den invloed van den eerste, curator der friesche hoogeschool, werd
hij in 1679 als opvolger van Huber te Franeker beroepen. Dit ambt aanvaardde hij
6 Oct. 1679 met een rede de Civili prudentia, waarin hij het natuuren volkenrecht
naast het romeinsche recht ter studie aanbeval. In dezelfde richting bewoog hij zich
door hierin voor te gaan met een college te wijden aan de uitlegging van de G r o o t s
beroemd werk de Jure belli ac pacis. Spoedig na zijn optreden te Franeker bleek
Utrecht hem als hoogleeraar te wenschen. Een eerste beroep in 1680 en een tweede
in 1683 wees hij van de hand, maar toen hij in hetzelfde jaar ten derden male een
benoeming te Utrecht kreeg, nam hij deze aan en aanvaardde den nieuwen post
12 Febr. 1684 met een oratie de Caussis corruptae Juris-prudentiae (Ultraj. 1684),
zich aansluitend bij zijn vorige inaugurale rede. Door den invloed mede van van
Beverning werd hij twee jaar later tot professor juris publici et privati te Leiden
beroepen, waar hij tot zijn dood werkzaam bleef. In 1698 en 1705 was hij rector
magnificus, in 1699 werd dit ambt neergelegd met een rede: Dissertatio de Jure
summi Imperii et Lege regia (Lugd. Bat. 1699), in 1706 met een rede de Religione
ab Imperio jure gentium libera (L.B. 1706). Deze beide oraties zijn een uitstekend
voorbeeld van zijn methode van onderwijs, welke ons ook uit zijn geschriften blijkt.
Als aanhanger der school van Cujacius heeft hij gebroken met de methode, die van
de rechtswetenschap maakte ‘nil nisi vana atque insana subtilitas,’ terwijl zij heeft
te zijn ‘pulcra et elegans historia rerum civilium, simul officiorum publicorum
privatorumque populi Romani, a ratione naturali cultuque sapientiae minime aliena,
et contra ad vitae societatem, qua carere nequit mortale genus, iure ac legibus, pro
varia rerum, temporum, morum oportunitate regendam adcommodatissima.’ Aldus
schrijft Noodt in de voorrede van een zijner werken; men ziet speciaal in het laatste
de leer van het natuurrecht verkondigd. Vergeleken met vele zijner tijdgenooten,
heeft hij slechts weinig geschreven, maar dit weinige kenmerkt hem als een
scherpzinnigen en ruimen geest. Het verwijt van zich niet te ontzien van anderen
geheele bladzijden letterlijk na te schrijven, wordt reeds van tijdgenooten gehoord
en ook reeds door tijdgenooten ontkend, b.v. door Jean Barbeyrac. Goudsmit, die
hem in zijn Pandecten-Systeem, I, 8 en 11, geleerd en scherpzinnig noemt, maar
vermetel in zijne beweringen en gewaagd in zijne gissingen, houdt het verwijt
staande, speciaal ten opzichte der werken van Donellus. Zijn lof als rechtsgeleerde,
als uitlegger van het romeinsche recht en als hoogleeraar leest men - wat te uitbundig
soms - bij Arntzenius.
Van zijn leerlingen is vooral bekend Hendrik Brenkmann (zie I kol. 460), van wiens
groote vereering voor den leermeester meermalen blijkt, het meest wel uit de
voorrede van zijn Pandectae Juris Civilis, waarin hij zegt aan Noodt alles (omnia)
verschuldigd te zijn. Verder ook de zoon van Noodts nijmeegschen leermeester,
Antonius Schultingh (zie I kol. 1462). Naast vele vrienden, had hij weinig vijanden.
Letterkundige twisten vermeed hij zooveel mogelijk. Bekend is zijn verschil van
meening met Cornelis van Bijnkershoek over de bevoegdheid naar romeinsch recht
om kinderen te vondeling te leggen en te dooden. Als practisch jurist kennen wij
hem uit twee adviezen, een van 1693 te zamen met Johan Voet en een van 1696,
opgenomen in de Utrechtsche Consultatiën III, 119 en 141, met een bijbehoorenden
brief van Alexander Arnold Pagenstecher, die het
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laatste advies overnam in zijn Irnerius injuria vapulans (Gron. 1701) 410 v.v.
In 1686 was hij gehuwd met S a r a M a r i a v a n d e r M a r c k v a n L e u r ,
die in 1699 overleed, en hem eene dochter S a r a A d r i a n a schonk, gehuwd met
den amsterdamschen advocaat J a n H a m v.d. E n d e .
Hij gaf in het licht: Probabilium Juris Civilis Liber primus (L.B. 1674), waarvan in
1679 een tweede en derde boek verscheen en voltooid in vier boeken uitgeg. L.B.
1691; De Foenere et usuris Libri tres (L.B. 1698); Julius Paulus, sive de partus
expositione et nece apud veteres Lib. sing. (L.B. 1700, herdr. L.B. 1710), waartegen
Cornelis van Bijnkershoek zich richtte, wat Noodt aanleiding gaf tot een Amica
responsio ad difficultates Julio Paulo ... nuper motas a viro ampl. Cornelio van
Bijnkershoek; Diocletianus et Maximianus, sive de transactione et pactione criminum
Lib. sing. (L.B. 1704); Observationum Libri II. In quibus complura iuris civilis,
aliorumque veterum scriptorum loca aut illustrantur aut emendantur (L.B. 1706); de
Forma emendandi doli mali in contrahendis negotiis admissi apud veteres liber (L.B.
1709). Verder kleine verhandelingen Ad legem Aquiliam, De usufructu en Ad edictum
praetoris de pactis et transactionibus. Van zijn Commentarius op de Digesten
verscheen in 1716 het eerste deel, omvattend de 27 eerste boeken, naar een dictaat
voltooid door H.U. H u g u e n i n , Scholae in Digestorum libros XXVIII-L (Heerenv.
1842). Als verzameling gaf hij uit: Opera varia quibus continentur Probabilium juris
civilis libri IV. De jurisdictione et imperio libri II. Ad legem Aquiliam lib. sing. (L.B.
1705). Zijn Opera Omnia verschenen L.B. 1713, 1724, 1735, 1760, 1767. De
rectorale oratie van 1699 is in het fransch vertaald door J e a n B a r b e y r a c
(Recueil de Discours I, 12), in het nederlandsch door J o h a n A d a m S c h m i d t
(Leyden 1716), nogmaals in het nederlandsch (Amsterd. 1784); de rede van 1706
eveneens door B a r b e y r a c (t.z.p. I. 119) en in het nederlandsch in 1706 en 1707
o

(Pamflet Knuttel n . 15637; v.d. Wulp, nos. 7971 en 8082).
Zijn anoniem geschilderd portret in het stadhuis te Franeker is afg. in B o e l e s ,
Frieslands Hoogeschool II, 279, en zijn door J.F. Bodecker geschilderd portret in
de Universiteit te Leiden is op steen geteekend door L. Springer. Gegraveerd is het
o.a. door G. Valck.
Zie: J. B a r b e y r a c , Eloge historique de Mr. Noodt in zijn Recueil de Discours
(Amst. 1731) en in het latijn voor zijn uitgaven der Opera Omnia van N o o d t van
1735, 1760 en 1767; H.J. A r n t z e n i u s , Oratio de optima juris romani antecessoris
forma, in Gerardo Noodtio, Noviomago, spectata (Traj. ad Rh. 1787); B o e l e s ,
Friesl. Hoogeschool II, 279-284; V r i e m o e t , Athen. Fris. 587 v.v.; J u g l e r , Beitr.
zur jur. Biogr. II, 365 v.v.; S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogesch. II, T. en B. 157-158;
O.W. S t a r N u m a n , Cornelis van Bijnkershoek (Leiden 1869) 207 v.v.; L o n c q ,
Utr. Hoogeschool 78, 102 en 117; N i c e r o n , Mémoires XVI, 303 v.v.
van Kuyk

[Noordewier, Michiel Jan]
NOORDEWIER (Michiel Jan), verdienstelijk onderwijs- en opvoedkundige, 13 Sept.
1806 te Baflo in Gron. geb. en 9 Nov. 1865 te Assen overl. Voor 't onderwijs opgeleid
op de school van H.J. Nassau, bleef hij als secondant bij dezen mentor werkzaam
tot 1832, toen hij benoemd werd tot rector der pas opgerichte latijnsche school te
Winschoten. In 1835 promoveerde hij te Groningen tot doctor in de letteren op
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een Specimen paedagogico-philosophicum continens brevissimum conspectum
paedagogices. Tot 1851 bleef N. te Winschoten, toen vertrok hij naar Assen, waar
hij de opvolger van Nassau werd. Van zijn geschriften noemen wij: Overzicht der
Noordsche Godenleer (1842); Crito, een dialoog van Plato, vertaald en opgehelderd
(1846); zijne nog altijd waardevolle Nederduitsche rechtstoestanden (1853) en Een
bijna vergeten hoofdstuk uit het leven onzer vaderen (1854). Verder opvoedkundige
geschriften, als: Het tegenwoordige en de School (1849); Voorlezing over
voorbereidende studie (zonder jaar); Over den wil; deszelfs vorming het hoofddoel
der school. Voorlezing (z.j.) en Over de kinderlijke gehoorzaamheid. Voorlezing
(z.j.). Eindelijk opstellen in Bijdragen Ned. gymnasiën, Magazijn van Ned. taalkunde,
Themis e.a. tijdschriften. N. was geheel autodidact. Zijn verdiensten werden erkend
door tal van geleerde genootschappen, die hem tot hun medelid benoemden.
Noordewier was gehuwd, sedert 1832, met J o h a n n a M a r i a M e y b o o m .
Zie: Levensb. Letterk. 1866, 219.
Zuidema

[Noordt, Anthoni van]
NOORDT (Anthoni v a n ), begraven in de Zuiderkerk te Amsterdam 23 Maart 1675,
toen hij woonde in de Bloedstraat (Tijdschr. Muziekgesch. II (1887) 221),
waarschijnlijk een broeder van Jacob van Noordt (die volgt), was organist van de
Nieuwe Zijds Kapel te Amsterdam van 1638 tot 1664, in welk jaar hij in gelijke
betrekking overging naar de Nieuwe kerk aldaar. 23 November 1673 werd hij met
behoud van zijn tractement emeritus verklaard. In 1666 was hij mede-keurmeester
van het Nieuwe-kerksorgel (H e s s , Dispositien 8). 9 Dec. 1659 werd hem octrooi
voor 15 jaar verleend door de Staten van Holland en West-Friesland op zijn
Tabulatuur-boeck van psalmen en fantasyen, dat door hem opgedragen aan
burgemeesteren van Amsterdam in hetzelfde jaar 1659 het licht zag bij Willem van
Beaumont te Amsterdam. Naar het eenig bekende exemplaar in de Koninklijke
bibliotheek te Berlijn werd hiervan in 1896 een critisch-wetenschappelijke herdruk
gegeven door dr. M a x S e i f f e r t in de werken der Vereeniging voor
Noord-Nederlands muziek-geschiedenis (uitgave XIX met verkleind facsimile van
titel en een bladzijde), nadat vroeger reeds door R i t t e r (Zur Geschichte des
Orgelspiels II nr. 35) en door E i t n e r (Monatshefte für Musikgeschichte 1882, 164;
1885, 75) enkele fantasieën gepubliceerd waren geweest. De beteekenis van zijn
Tabulatuur-boeck, dat, m.i. ten onrechte, sedert wel voor clavecimbel-muziek en
niet voor orgelmuziek gehouden is, licht dr. S e i f f e r t uitvoerig toe in Tijdschr.
muziekgesch. V (1897) 85 vlg. Uitwendig is het Tabulatuur-boeck belangrijk als,
voor zoover bekend, de eerste nederlandsche muziekdruk getrokken van, hier
koperen, platen en niet van zetsel, zooals gebruikelijk was. Het is trouwens, wat
daaruit onmiddellijk volgt, de eerste meerstemmige muziek, die hier te lande niet in
stemmen of stemboeken werd uitgegeven. Evenals bij zijn broeder(?) Jacob wordt
zijn naam ook wel gespeld V a n O o r d t .
Zie behalve de aangehaalde literatuur nog: Bouwsteenen reg.; Amsterdam in de
zeventiende eeuw: Muziekleven 36, 75, 78, 89.
Enschedé

[Noordt, Jacob van]
NOORDT (Jacob v a n ), zoon van Sijbrant van Noordt (1), geb. te Amsterdam in
1619, overl. na 1679, werd 1 Jan. 1648 toen hij woonde in de Nieuwe Doelenstraat
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in ondertrouw opgenomen met E l s g e n C o r v e n (Bouwsteenen III, 15). 3 Juni
1665 woonde hij aan den Fluweelen Burgwal (Tijdschr. muziekgesch. II (1887) 220).
Behalve
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klokkenist van den Beurstoren te Amsterdam, was hij aldaar organist eerst van de
Nieuwe Zijdskapel, later sedert 1652 van de Oude kerk tot 21 Oct. 1677, toen hij
wegens ‘indispositie’ emeritus werd verklaard (Oud- Holland 1885, 289). Als expert
trad hij op in 1655 en 1666 bij de keuring van het orgel in de Nieuwe kerk te
Amsterdam (H e s s , Dispositien 8), in 1657 bij de keuring van het orgel in de Nieuwe
kerk te Middelburg (Archief. v.h. Zeeuwsch. Genootsch. VIII: 4 (1901) 42). Zijn
dochter J o h a n n a huwde met den organist Dirk Scholl (zie dit deel); als organist
werd hij in 1679 opgevolgd door zijn zoon Sijbrant (2). In de Bloemkrans van
verscheiden gedichten (Amst. 1859, 553) is van J. D u l l a e r t opgenomen een
lofdicht op zijn carillonneeren (op 't klokkespel), waaruit tevens blijkt dat hij ook
fluitist was. Evenals in de amsterdamsche thesauriersrekening van 1669 (II, 16)
geeft Dullaert de orthografie v a n O o r t . In het tweede deel van 't Uitnement kabinet
vol pavanen enz. door Paulus Matthijsz. te Amsterdam in 1649 uitgegeven zijn van
hem opgenomen variaties op Petite Branles, op Frere Fraper en op Malle Symes.
Zie behalve de geciteerde literatuur nog: Bouwsteenen reg.; Tijdschrift
muziekgesch. V (1897) 87; Amsterdam in de zeventiende eeuw: Muziekleven 36,
38, 109.
Enschedé

[Noordt, Michaelis van]
NOORDT (Michaelis v a n ), organist te Utrecht, zal wel dezelfde zijn als J a n
M i c h a e l v a n N o o r d , organist te Utrecht en M i c h i e l v a n O o r t ,
stadstromper aldaar. In dat geval waren de jaren zijner werkzaamheid 1604 en
1630.
Zie Ned. Muz. Tijdschr. 1844, 148; D o d t , Archief III, 275, 279; Caecilia 1851,
181; 1852, 58; Tijdschr. muziekgesch. II, 212.
Enschedé

[Noordt, Sijbrandt van (1)]
NOORDT (Sijbrandt v a n ) (1) was, blijkens resolutie van den amsterdamschen
Oud-raad van 30 jan. 1645 ‘baierman ende clocksteller van vijf vande capitaelste
thoorens’ aldaar. Anthoni van Noordt (kol. 1002) was denkelijk zijn zoon, Jacob van
Noordt (kol. 1002) was zulks stellig; een derde zoon L u c a s geb. in 1629, voor wien
hij den Oud-raad een plaatsing verzocht als alumnus, waarop 8 Juni 1646 afwijzend
beschikt wordt, werd 11 Sept. 1652 als theoloog in het leidsche album studiosorum
ingeschreven.
Enschedé

[Noordt, Sijbrant van (2)]
NOORDT (Sijbrant v a n ) (2), zoon van Jacob van Noordt (kol 1002) was organist
van 1679-1692 van de Oude kerk te Amsterdam, van 8 Jan. 1692-1695 van de
Groote kerk te Haarlem (Bouwsteenen I, 65). De mededeeling, dat hij sedert weer
terugkeerde naar zijn eerste officie (t.a.p. II, 47) wordt weersproken door Tijdschr.
muziekgesch. I (1885) 46. Zijn haarlemsche bediening schijnt hij niet ten volle met
lof bekleed te hebben naar het oordeel van Quirinus van Blanckenburg in 1722
(E n s c h e d é , Gerardus Havingha 36). Als keurmeester van orgels treedt hij op in
1686 bij het nieuwe orgel in de Westerkerk te Amsterdam (H e s s , Dispositien 9)
en 13 April 1703 en 18 Nov. 1704 bij het orgel in de St. Laurens te Alkmaar
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(H a v i n g h a, Oorspronk en voortgang 169, 170). In een ouden veiling-catalogus
is van hem vermeld:
Melange italien ou sonates a une flute et une basse continue, a un violon et basse
continue, a 2 violons sans basse et a un clavecin seul, op. 1 (Bouwsteenen III, 20),
waarvan thans geen ex. meer bekend is. Zijn portret, zwarte kunst van Petrus
Schenck 1702 met onderschrift van A. Alewijn, is beschreven Bouwsteenen I, 97.
Zie Amsterdam in de zeventiende eeuw: Muziekgesch. 36, 37.
Enschedé

[Noordt, Willem van]
NOORDT (Willem v a n ), was in 1623/4 organist
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te Utrecht. Of hij genealogisch met het organistengeslacht van dien naam in verband
staat blijkt niet.
Zie: Caecilia 1852, 179; Bouwsteenen II, 47.
Enschedé

[Noorduyn, Jacobus]
NOORDUYN (Jacobus), stichter der uitgeversfirma J. N o o r d u y n & Z n . te
Gorinchem, geb. 10 Mei 1795 te Nijmegen en overl. 4 Jan. 1873 ald. Hij ontving zijn
opleiding in den boekhandel bij de firma Joh. Noman & Zoon te Zalt-Bommel, waar
hij in 1818 in het huwelijk trad met E l i s a b e t h K o e k . De oudste zoon uit dat
huwelijk, A d r i a n u s K o e n r a a d N., werd in 1844 in de firma opgenomen en
zette de zaak later voort, gelijk dit na diens uittreden thans de kleinzoon van den
stichter, L.A.W. N o o r d u y n , doet. Als de voornaamste uitgaven der firma kunnen
worden aangemerkt: het Practisch tijdschrift voor de geneeskunde, onder redactie
van M o l l e n v a n E l d i k (1822-44); het Bijvoegsel op het Staatsblad (1838-49);
het Jaarboekje voor het Leger, later onder den titel Naam- en Ranglijst der Officieren
verschenen; v a n d e r A a 's Aardr. Woordenboek der Nederlanden, 13 dln.
(1838-51); B l e e k r o d e 's Jaarboekje voor wetenschappen en kunsten (1850 e.v.);
A l i C o h e n 's Geneeskundig Jaarboekje (1850 e.v.); F o c k 's Etymologisch
Woordenboek voor genees- en natuurkunde (1852-54); G r o t h e 's Mechanische
Technologie (1866); P ü t z - M e h l e r 's Handboek voor de algem. geschiedenis
enz.; D o r n s e i f f e n e n K u y p e r 's Handboek der aardrijksk.; K e m p e e s '
Beginselen der Stelkunst; B r a n d e s ' Landen der Aarde en F e e n s t r a 's Beginselen
der staathuishoudkunde. Van de meeste dezer uitgaven zagen bij herhaling nieuwe
drukken het licht. De aan het hoofd van dit art. geplaatste Jac. Noorduyn trad ook
als schrijver op; o.a. gaf hij in 1836: Herinneringen van een uitstapje naar Brussel
in Augustus van dat jaar, een boekje dat met het oog op den tijd niet onbelangrijk
is.
Zie: A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen II, 610.
Zuidema

[Noorthey, Daniël]
NOORTHEY (Daniël), ged. te Rotterdam 21 Maart 1670, begr. aldaar 10 Juli 1721,
was een zoon van J a c o b N o o r t h e y en M a r i a S c h e p e r s . Hij werd 19 Sept.
1687 student te Leiden (met onjuisten leeftijd in het gedr. Alb. Stud). en promoveerde
aldaar 1 Juli 1692 in de rechten op een diss.: ad Legem Pompejam de Parricidiis.
In 1700 werd hij tot vroedschapslid benoemd in zijn vaderstad, wat hij tot zijn dood
bleef. Sinds 1702 was hij penningmeester van de Groote visscherij, ook herhaaldelijk
gedeputeerde ter dagvaart, van 1708-1711 gecommitteerde raad en viermaal
burgemeester sinds 1715. Van 1704-1721 was hij bovendien hoogheemraad van
Schieland en verder bekleedde hij het ambt van ontvanger-generaal der admiraliteit
van 1713-1722. Hij huwde 8 Juli 1705 te Rotterdam met M a r i a J a c o b a
Schepers.
o

4

Zie Bronnen Gesch. Rotterdam I; Alg. Ned. Familiebl. I, 1883-'84. n . 16 , met
onjuisten geboortedatum.
Moquette

[Nooten, Sebastiaan Eliza van]
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NOOTEN (Sebastiaan Eliza v a n ), boekhandelaar en uitgever te Schoonhoven,
waar hij 15 Dec. 1896 overl. Geb. 26 Nov. 1812 te Lopik (prov. Utrecht), waar zijn
vader burgemeester en notaris was, werd ook hij aanvankelijk voor notaris opgeleid,
doch begaf zich op 21-jarigen leeftijd in den boekhandel, waarin hij zich bekwaamde
bij den nijmeegschen uitgever J.F. Thieme. In 1835 richtte van Nooten een eigen
zaak te Schoonhoven op en was hierin door talrijke relaties al spoedig met succes
werkzaam. De vruchtbaarste schrijver
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werd voor hem de in 1838 te Schoonhoven beroepen predikant C.E. v a n
K o e t s v e l d , met wien hij, ook nadat deze in 1849 naar den Haag vertrokken was,
steeds in vriendschappelijke betrekking bleef en van wien omstr. 75 groote en kleine
uitgaven bij hem het licht zagen. Onder deze nemen de Schetsen uit de Pastorie
van Mastland, waarvan v.N. nog op 83-jar. leeftijd persoonlijk den 10den druk
bezorgde, de eerste plaats in. Verder de Gelijkenissen van den Zaligmaker in 2 dln.;
de Oudejaarsavond (6de dr.); Godsdienstige en zedelijke Novellen (3 dln., 4de dr.);
Snippers van de Schrijftafel (3de dr.), enz. Behalve eenige tijdschriften, als Maria
en Martha, Stads- en Dorpsbibliotheek, Moeders schoot, De beoefenaar der
Rekenkunde en De Volksschool; eenige jaarboekjes, als Almanak voor Holl.
blijgeestigen (ruim 40 jaargangen) enz., gaf v.N. werken in het licht op rechtskundig
gebied van d e W i t t H a m e r , v a n G e u n s e.a.; op genees- en natuurkundig
gebied van D u f l o s e n H i r s c h , G u n n i n g , L u b a c h en L o g e m a n ; op
godsdienstig terrein van W i l l e s , U i l k e n s , A b U t r e c h t D r e s s e l h u y s ,
C l a r i s s e , v a n H e y n i n g e n , Mevr. v a n M e e r t e n , v a n S p a l l en
N i e r m e i j e r ;opletterkundiggebiedvanE l i s e v a n C a l c a r ,H o e k ,H e r m a n
d e R i d d e r , A n d e r s e n en A u e r b a c h ; op 't gebied van kinderlectuur van
C h a r e n t e , d e R o p , L o u w e r s e enz. In later jaren verschenen bij hem
hoofdzakelijk boeken voor het lager-, middelbaar- en gymnasiaal onderwijs: wij
noemen slechts de namen P l u y g e r s , M e h l e r , v a n V l o t e n , K o k , d e
Hollander, van der Pijl, Cosijn, Pické, van der Hoeven, van
D a l e , A n d r i e s s e n , E r h a t z e n B o s m a n , d e V l e t t e r , W i j m a en
S a n d e r . Voor 't meerendeel beleefden deze uitgaven tal van herdrukken, enkele
zelfs meer dan 20. Toen v. Nooten 1 Nov. 1885 zijn 50-jarige loopbaan herdacht,
ontving hij van tal van vakgenooten bewijzen van waardeering, waarbij A.C.
Kruseman als woordvoerder optrad, terwijl C.E. van Koetsveld hem een album
schonk met bijdragen van alle toen nog levende auteurs, wier werken de jubilaris
had uitgegeven. De Vereeniging ter bevordering van de belangen des boekhandels
bood hem in 1892 om zijn uitnemende verdiensten het eerelidmaatschap aan.
Te midden van zijn drukke bezigheden als boekverkooper-uitgever vond v.N. toch
den tijd om in de plaats zijner inwoning ook op ander gebied nuttig werkzaam te
zijn. 50 jaren was hij penningmeester van het ‘Nut’, 40 jaren boekhouder van de
‘Spaarbank’, vele jaren lid van den gemeenteraad, lid van kerkelijke colleges, van
de plaatselijke schoolcommissie, regent van het Weeshuis enz.
De fondsartikelen van v.N. gingen, voor zoover zij niet reeds vroeger door den
eigenaar waren verkocht, in 1897 bij veiling aan andere uitgevers over. 1 Jan. 1865
had hij zijn boekhandel en drukkerij overgedaan aan zijn beide oudste zonen S. en
W.N. v a n N o o t e n , waardoor de oprichter der zaak gelegenheid vond zich
voortaan uitsluitend aan het uitgeven te wijden.
Zie: A.C. K r u s e m a n , Bouwstoffen II, 635; de Amsterdammer, Weekbl. voor
Nederland v. 27 Dec. 1896; De Nederl. boekdrukker 1897, 1ste afl. Nieuwsbl. voor
den Boekh. 1885, No. 87 en 88, en 1896, 101; De Wekker v. 31 Oct. 1885; het
Nieuws v.d. Dag v. 19 Dec. 1896 en de Nieuwe Rotterd. Courant v. 20 Dec. 1896.
Zuidema

[Nortier, Adriaan]
NORTIER (Adriaan), geb. 7 Oct. 1791 te Vlissingen, overl. te Rotterdam 15 Dec.
1845. Op 1
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Aug. 1811 verkreeg hij te Dordrecht de bevoegdheid van stedelijk heelmeester en
vestigde zich als zoodanig te Rotterdam, waar hij 3 jaar later bevorderd werd tot
vroedmeester. Zijn naam als praktisch heel- en verloskundige was weldra, zoowel
bij het publiek als ook bij zijne collega's zeer gunstig bekend, hetgeen hij voornamelijk
dankte aan zijne handigheid en bedaardheid bij het opereeren bij moeilijke gevallen.
In 1817 huwde hij met M a r i a M a g d a l e n a v a n D i j k , welke op 29 Mei 1834
overleed; op 8 Sept. 1838 hertrouwde hij met M a r y M i n t e r , geb. te
Brouwershaven 13 Dec. 1816.
Bij de oprichting van de Klinische school te Rotterdam werd Adriaan Nortier
benoemd tot lector in de verloskunde en als zoodanig werd hij door zijne leerlingen
zeer geroemd om zijne duidelijke voordracht en de aangename wijze van onderwijs
geven en examineeren. Zijne leerlingen werden in de gelegenheid gesteld om onder
zijn toezicht met de stadsvroedvrouwen verlossingen in de stad te verrichten.
Als mede-redacteur van het tijdschrift Hippocrates, Magazijn toegewijd aan den
geheelen omvang van de geneeskunde beschouwd als wetenschap en kunst, leverde
hij de volgende bijdragen: Jaarg. VI, 197, Waarnemingen over de werking der
hyoscyamus op de zich vormende cataract; Ibid. 243, Iets over de roos der
eerstgeborenen (erysipelas neonatorum) en de verharding van het celweefsel
(induratio telae cellulosae); Ibid. 275, Over de inversio uteri; Jaarg. VIII, 29, Over
het gebruik van het Secale Cornutum (moederkoorn) in langdurige verlossingen;
Ibid. 181, Bericht over de patiente met inversio uteri. Over ditzelfde geval komt eene
mededeeling voor in de Alg. Konst- en Letterb. 1821, No. 38, 149.
Zijn portret is in 1846 op steen geteekend door J.P. Berghaus naar J. Kaijser.
Zijn oudste zoon, P e t r u s J o h a n n e s , geb. 20 Mei 1818, studeerde te Leiden
en promoveerde in de geneeskunde 14 Sept. 1842 na verdediging van eene
dissertatie: De quinta partus periodo, werd op 2 Mei 1843 bevorderd tot doctor in
de heel- en verloskunde, en was tot aan zijn dood, 28 Sept. 1891 als geneeskundige
in Rotterdam werkzaam.
Simon Thomas

[Novo Lapide, Johannes de]
NOVO LAPIDE (Johannes d e ), zich zelf noemende en teekenende ‘J a n v a n
d e n N u w e (n)s t e y n , doctoer in loy’, beroemd diplomaat en rechtsgeleerde, dien
wij het eerst ontmoeten onder het eerste rectoraat van Marsilius de Inghen te
Heidelberg (1386-87), wanneer geïmmatriculeerd worden: J o h . en O t t o d e
N o v o L a p i d e , canonici eccl. S. Andree Wormaciensis. Vervolgens was hij leerling
der beroemde rechtsschool te Bologna, waar hij in 1387 als kanunnik te Aken en
scolaris in iure civili tot procurator der germaansche natie verkozen werd en in 1388
herkozen. Daar uitstekend onderlegd, komt hij te Keulen, waar 25 Maart 1392 zijn
naam in de matrikel wordt ingeschreven. Sedert dient hij de stad Keulen als raad,
de hoogeschool als professor, hetzelfde jaar reeds als decaan der juridische faculteit.
Tot rector wordt hij reeds 20 Dec. 1395 gekozen. Als raad der stad maakte hij zich
door zijn diplomatieke talenten onontbeerlijk en vervulde tal van hoogst belangrijke
zendingen. Als leeraar in het nieuwe d.w.z. romeinsche recht maakte hij zich
daarnevens naam. Een belangrijke zending naar Rome vervulde hij in 1394. Uit
Keulen 12 Febr. 1394 vertrokken, kwam hij 25 Maart te Rome aan en bleef daar tot
het einde van het jaar. De opheffing van het over de stad Keulen uitgesproken
interdict en de verwerving van pauselijke voorrechten voor stad en universiteit waren
het resultaat dier zending.
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In 1397 vertegenwoordigde hij Keulen op den grooten rijksdag te Frankfort. Deze
uitstekende diensten der stad bewezen, maakten dat 2 Maart 1403 zijn aanstelling
tot raad en syndicus (‘geschwore Pfaffe’) voor zijn leven volgde tegen een jaarlijksch
salaris van f 350. In dat jaar bezat hij verscheidene belangrijke prebenden als
kanunnik van St. Andreas te Worms, St Martinus te Luik, St. Maria te Aken, St.
Servatius te Maastricht en St. Maria te Mainz. Zijn wensch om daarbij nog een
kanonikaat van St. Salvator te Utrecht te verkrijgen, ging niet in vervulling. Wel werd
hij in later jaren decanus van St. Servatius te Maastricht, als hoedanig ik hem het
eerst in 1422 ontmoette. In 1415 vaardigde Keulen hem af naar het concilie te
Konstanz. In 1429 was hij werkzaam in onderhandelingen namens Keulen met den
hertog van Gelre, waarover wij een afrekening uit het jaar 1432 bezitten. Van zijn
werkzaamheid als jurist getuigen verschillende adviezen; hier dient hij genoemd als
medewerker aan het bekende advies van keulsche rechtsgeleerden over de
Broederschap des gemeenen levens.
Zie: K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln, I, 54-55; K e u s s e n in Westdeutsche
Zeitschrift IX, 366-367; F r i e d l ä n d e r e t M a l a g o l a , Acta nationis German.
Univ. Bononiensis 148-149; K. H ö h l b a u m , Mitth. a.d. Stadtarchiv von Köln, VII
en X (passim); XII, 67 v.v.; XIII, 7, 27, 52, 55, 93; XIV, 19; XV, 7, 22, 72; XVIII, 92,
102; J a c . T r a j e c t i a l i a s d e V o e c h t Narratio, ed. S c h o e n g e n (Werken
Hist. Gen. III: 13) 501-511; F r e d e r i c q , Corpus Docum. Inquis. II, 176 v.v.;
M u t h e r , Zur Gesch. der Rechtsw. u.d. Univ. in Deutschland (Jena 1876) 247-249;
D e l p r a t , Verhandeling over de broederschap v.G. Groote 51.
Van Kuyk

[Nuvel, Thomas]
NUVEL (Thomas) met zijn kloosternaam G o s u i n u s genaamd, geb. te Mechelen
20 Febr. 1675 overl. te Diest 8 Mei 1740, cistercienser monnik der abdij St. Bernard
sinds 1698, werd hij 17 Dec. 1701 priester gewijd. Hij was biechtvader in de abdij
Swijvike O. Cist, toen hij 2 Maart 1724 tot pastoor te Oudenbosch werd aangesteld.
Het volgend jaar 6 Maart werd hij verplaatst naar Oudgastel en 13 Jun.
daaropvolgend aangesteld als landdeken van Bergen-op-Zoom. Omdat zijn
voorganger te Oudgastel niet wilde wijken en gesteund werd door de regeering in
den Haag tegen zijne geestelijke overheid, keerde hij om grootere moeilijkheden te
vermijden naar zijne abdij terug 10 Mei 1727. Daarna werd hij bestuurder der
nonnenabdij St. Bernardsdal, waar hij overleed.
Zie: K r ü g e r , Kerkgesch. v. Breda III, 21, 389; IV, 109; B.v. D o n i n k Obituarium
Loci St. Bernardi (Lérins 1901) 66; Archief der abdij St. Bernard te Bornhem.
Fruytier

[Nyenborgh, Johan van]
NYENBORGH (Johan v a n ), of N y e n b o r c h , N i e n b o r g , N i e u w b u r g ,
N i e u b u r g , te Groningen April 1612 uit een gezin van 10 kinderen, waarvan er in
1659 nog drie leefden, geboren. Zijn vader overleed in 1639. Hij kreeg zijn opleiding
te Beverwijk, was koopman van beroep en kende meerdere talen, waaronder ook
de klassieke. Een half uur buiten Groningen bewoonde hij de door zijn vader in 1634
gebouwde hofstede ‘De Nyenborgh’, die hij, als andere dichters dier dagen, bezong
en waar hij, toen hij zich reeds vroeg uit den handel teruggetrokken had, een soort
letterkundigen kring om zich verzamelde, waartoe o.a. behoorden Sibylle van
Griethuysen, Hendrick Bruno en S.A. Gabbema. In eenige zijner werken komt zijn
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gegraveerd portret voor (van 1653), met onderschrift van Sibylle van Griethuysen.
Zijn spreuk was: ‘Bidt en waeckt, de dach naeckt.’ Verdere
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bizonderheden omtrent hem ontbreken; zelfs is zijn sterfjaar onbekend.
Als dichter was hij niet veel meer dan een rijmelaar, overal stichtend en
moraliseerend. Toch schijnt hij door zijn tijdgenooten graag gelezen te zijn. Als
proza-schrijver is hij beter en herinnert zelfs hier en daar uit de verte aan pater
P o i r t e r s . Zijn, thans zoo goed als vergeten, zeer talrijke werken zijn de volgende:
De Weeck-wercken, der ghedenckwaerdigste Historien, Leer-gedichten, en
spreucken, etc. (Gron. 1657); Het Wondertoneel ofte Lust-Hof der History-paerlen,
van wonderbare Behoudenissen, midtsgaders van de vreemdigheden der gewassen
o

ende gedierten op aarde etc. (z.p. en j., kl. fol.; id. Groeningen 1657, 12 );
Graf-Pyramide, inhoudende verscheyden vermaeckelijcke, historiale en leersaeme
Graf-dichten etc. (Gron. 1657); Tooneel der Ambachten: of den winckel der
handtwercken en konsten etc. midtsgaders het bericht van den Koophandel
o
(Groeningen 1659, kl. 4 .; id. Groeningen 1670, kl. fol.); Het Dach-werck der Historien
en Rymen etc. (Gron. 1659); J.V. N y e n b o r c h s Hofstede met des selfs andere
bedenckingen, gedichten en Historiën (Gron. 1659); Groninger Historijen: of kort
verhael van het gedenckwaerdighste, datter in de Provincie ... Groningen en
Ommelanden geschiedt is, Den vijfden Druck: veel vermeerdert, en verbeetert (Gron.
1660); Variarum lectionum selecta figuris aeneis applicata (Gron. 1660); Het Gulden
A.B.C. ofte Jeugts Deughden-spiegel, inhoudende veel leersame voorschriften en
gedenckwaerdige Spreuken etc. (Groeningen 1661); Schoole der wijsheit: ofte het
lof der Schoolen .. berijmt en voorgestelt door Johan van Nyenborgh (2 dln. Gron.
1662); Den Tempel der heylige Historien of verscheyden Gedenckwaerdige Historien
der H. Schriftuyre en des Nieuwen-Testaments, in den Tempel van Jerusalem
voorghevallen (Gron. 1668); Het Uyrwerck; Sententiae Exempla & Apophtegmata.
Zie: Handel. Letterk. 1883, 75-96; 1884, 3-7; Bibliographische Adversaria IV
(1878-82) 219-229; V (1883-'86) 129; Oud-Holland III (1885) 32 en het ‘Denombre
der oude en nieuwe wercken’ in zijn Toonneel der Ambachten (1659) achter het
register.
Ruys

[Nijhoff, Dr. Dirk Christiaan]
NIJHOFF (Dr. Dirk Christiaan), geb te Gouda 31 Aug. 1838, overl. te Meersen 10
Febr. 1902, zoon van ds. Jacob Louis Nijhoff en Maria Indewey (kol. 1010), werd
na voorbereidend onderwijs te hebben genoten 11 Aug. 1856 theol. student te
Leiden. Na zijn proponents-examen te hebben afgelegd, werd hij in 1863 predikant
te Drimmelen, in 1870 te Culemborg; wegens voortdurende ongesteldheid vroeg
en verkreeg hij 15 Febr. 1875 eervol emeritaat. Hij herstelde evenwel en kon ook
daardoor zich veelvuldig met historische en letterkundige studiën bezig houden.
Terwijl studeerde hij te Utrecht in de nederlandsche letteren; in 1884 deed hij daarin
doctoraal-examen en werd benoemd tot leeraar aan de Kon. Mil. Academie te Breda;
in 1885 volgde hij Ten Brink op als leeraar aan de H.B.S. in den Haag. Den 19.
Maart 1886 promoveerde hij te Utrecht tot doctor in de nederlandsche letteren op
proefschrift Vondel's Hecuba, Gebroeders en Maria Stuart ('s Grav. 1886). Het
onderwijs voldeed hem echter niet, zoodat hij in 1892 zijn ontslag vroeg; hij werd
daarna beroepen tot predikant te Vechel (Maart 1893) en te Meersen (Dec. 1895).
Hijwasin1863gehuwdmetH e l e n a W i l h e l m i n a E l i s a b e t h v a n I t e r s o n ,
uit welk huwelijk in 1864 een zoon, naamgenoot des vaders, geboren werd; en, na
ontbinding van dit huwelijk in 1886, met F. P i e k e m a , welk huwelijk kinderloos
bleef.
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Nijhoff was een man van zeldzame werkkracht en daarbij van algemeene
belangstelling en sterken hartstocht; hij heeft over de meest uiteenloopende
onderwerpen van letterkunde, geschiedenis, godsdienst, zedelijkheid en politiek
geschreven. Reeds 1877/8 redigeerde hij de Stemmen over staatkundige en
maatschappelijke vraagstukken. Veel later gaf hij zijn studie Democratie. Historische
schetsen (Haarlem 1901), waarin hij met warmte op historische gronden de
democratie verdedigt. Maar zijn voornaamste werk was toch historisch. Op grond
van archiefstudiën, ook te Brunswijk, publiceerde hij zijn monographie De Hertog
van Brunswijk. Eene bijdrage tot de geschiedenis van Nederland gedurende de
jaren 1750-1784 ('s Grav. 1889), nog altijd het voornaamste werk over dezen
veelgesmaden vorst en zijn tijd, maar waarin de zucht naar rehabilitatie al te duidelijk
spreekt. Van breeder opzet was zijn merkwaardige Staatkundige geschiedenis van
Nederland (Zutphen 1891, 1893, 2 dln.), als geheel zorgvuldig bewerkt, in
aangenamen vorm geschreven, maar ook sterk onder den invloed van persoonlijke
sympathieën en antipathieën van den auteur. Vermeld moeten ten slotte nog worden
zijn bewerking van m i s s R u t h P u t n a m 's Willem de Zwijger ('s Grav. 1897, 2
dln) en zijn met warmte geschreven De Stadhouders en Koningen uit het Huis
Oranje-Nassau (Amst. 1898).
Zie: B o e l e v a n H e n s b r o e k in Levensb. Lett. 1905, 48 vlg.
Brugmans

[Nijhoff, Mr. Isaäc Anne]
NIJHOFF (Mr. Isaäc Anne), geb. te Arnhem 26 Juli 1795, overl. aldaar 20 Juni 1863,
zoon van P a u l u s N. en diens tweede vrouw, M a r i a S o p h i a B r o u w e r . Door
zijn vader en anderen werd hij opgevoed in wetenschap en handel; in 1812 kwam
hij in den boekhandel van zijn vader, waar hij ook gelegenheid vond zich aan zijn
lievelingsvak, de geschiedenis, te wijden. In 1817 trad hij als deelgenoot in de zaak.
Als boekhandelaar en uitgever had hij weldra een gevestigden naam; hij was een
der eerste wetenschappelijke uitgevers in Nederland, in wiens fonds zoo goed als
uitsluitend belangrijke werken werden opgenomen. Naast zijn boekhandel verkreeg
hij al spoedig andere werkzaamheden; reeds den 6. Aug. 1816 werd hij aangesteld
tot opzichter van het oud-archief van Gelderland; later werd hem de titel van
provinciaal archivaris geschonken. Als archivaris heeft hij zeer veel gearbeid; talrijk
zijn de door hem bewerkte inventarissen. Van evenveel beteekenis is zijn werk als
historicus. In 1837 begon hij de uitgave van de Bijdragen voor vaderlandsche
geschiedenis en oudheidkunde, waarin hij zelf ook tal van historische studiën en
publicatiën opnam; daaronder verdienen afzonderlijk vermelding de Onuitgegeven
stukken betrekkelijk de geschiedenis der Spaansche heerschappij en die van den
opstand tegen Spanje, bijzonder in Gelderland (in dl. III-IX). In 1849 nam hij den
Gelderschen Volksalmanak van de firma Thieme over, dien hij uitgaf en redigeerde
tot zijn dood. Reeds veel vroeger, in 1826, was bij hem verschenen de Statistieke
Beschrijving van Gelderland, uitgegeven door de Commissie van Landbouw in dat
gewest; hij zelf had het voornaamste aandeel gehad aan het opstellen van dat werk,
dat als een grondige omwerking van den ouden Tegenwoordigen Staat van
Gelderland (1741) kan worden beschouwd. Maar Nijhoff's levenswerk, dat hem
terecht grooten naam bezorgde en ook altijd zijn waarde en beteekenis zal behouden,
was de Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland, waarvan het
eerste deel in 1830 door en bij hem werd uitgegeven. Zich aansluitend bij
B o n d a m 's Charterboek en v a n S p a e n 's Geschiedenis,
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wilde hij de voornaamste documenten van en over de historie van Gelderland met
uitvoerige inleiding publiceeren. Niet geheel, maar wel grootendeels heeft hij het
werk voltooid; hij zelf heeft uitgegeven dl. I-VI: 2 (1830-1862), waarin de geldersche
geschiedenis wordt gebracht tot den vrede van Gorinchem in 1528. Een dergelijke
uitgebreide bronnenpublicatie bestaat voor geen ander gewest; de waarde ervan
wordt verhoogd door de uitnemende inleidingen, die Nijhoff voor ieder deel schreef
en waarin de geheele geschiedenis van Gelderland naar de bronnen wordt
beschreven. Ter erkenring van zijn groote verdiensten werd hem den 24. Mei 1850
door de Groningsche universiteit honoris causa het doctoraat in het romeinsch en
hedendaagsch recht verleend. Hij was in Dec. 1817 gehuwd met M a r t i n a
Cornelia Houtkamp.
In het Adresboek v.d. Nederl. boekhandel voor 1864 staat zijn gesteendrukt portret.
Zie: P.C. M o l h u y s e n in Levensb. Lett. 1864, 107 vlg.; G.H.M. D e l p r a t in
Jaarb. Kon. Akad. 1864, 104 vlg.; F. M u l l e r in Bijdr. t.d. gesch. v.d. Ned. boekh.
I, 108 vlg.
Brugmans

[Nijhoff, Jacob Louis]
NIJHOFF (Jacob Louis), ged. 14 April 1782 te Arnhem, overl. 18 Dec. 1844 te
Gouda, zoon van P a u l u s N. en diens eerste vrouw, A l d e g o n d a d e G a s t .
Hij was predikant eerst te Druten, daarna te Oosterbeek (1805) en ten slotte, sedert
1817, te Gouda. Zijn nalatenschap bestond uit verschillende, in druk verschenen,
leerredenen. Hij huwde met A l e t t a B r o u w e r , daarna (in 1836) met M a r i a
Indewey.
Zie: v. A l p h e n , Nieuw Kerk. Handboek naamlijsten; Boekz. der Gel. Wereld
1845, 93.
Huges

[Nijhoff, Martinus]
NIJHOFF (Martinus), boekhandelaar en uitgever, geb. 26 Dec. 1826 te Arnhem,
overl. 24 Sept. 1894 te 's Gravenhage, zoon van Mr. I.A. Nijhoff, en van Martina
Cornelia Houtkamp (kol. 1009). Hoewel de naam N. reeds gedurende meerdere
geslachten in Arnhem als boekhandelaar en uitgever bekend was, gaf N. er de
voorkeur aan zich in den Haag te vestigen. Hij leerde het vak bij Frederik Muller te
Amsterdam, daarna bij Franck te Parijs en stichtte zijn zaak op 1 Jan. 1853.
Hij heeft zich steeds bij voorkeur op het gebied der oude boeken bewogen, doch
van den beginne af ingezien dat de ideale boekhandelaar zoowel van de oude als
van de nieuwe boeken op de hoogte behoort te zijn. Vandaar dat hij den nieuwen
handel - in aansluiting met zijn antiquariaat - er bij opnam, al beperkte hij zich
voornamelijk tot werken van wetenschap en kunst. Toen zich daarbij een zich
langzamerhand uitbreidend fonds van wetenschappelijke werken, van uitgaven van
geleerde genootschappen enz. aansloot, ontstond een harmonisch doch veel
omvattend geheel. In 1853 verscheen zijn eerste catalogus van oude boeken welke
bij hem voorhanden en tegen vaste prijzen te verkrijgen waren. Dit was de eerste
catalogus van dien aard die hier te lande verscheen. Langzamerhand werd hem de
verkoop van eenige zeer belangrijke bibliotheken toevertrouwd, wat, gepaard met
de uitbreiding zijner buitenlandsche relaties, zijn naam en zijn firma in wijden kring
bekend deed worden. Hield hij aan den eenen kant steeds het oog gevestigd op
buitenlandsche werken welke voor Nederland van beteekenis waren, omgekeerd
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was hij er steeds op uit, de nederlandsche wetenschap in het buitenland bekend te
maken, en aan zijn onvermoeide pogingen in die richting is het dan ook te danken,
dat de belangrijkste nederlandsche werken in geen der groote buitenlandsche
bibliotheken ontbreken. Een der middelen
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daartoe was de uitgave van de Nederlandsche Bibliographie, die in 1856 door hem
begonnen en achtereenvolgens door Beyers, Brinkman en Sijthoff voortgezet, tot
op heden verschijnt. In 1860 begon N. de uitgave van den Nederlandschen Spectator,
eerst onder redactie van zijn zwager M.P. L i n d o , later met medewerking van R.G.
B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , M.F.A.G. C a m p b e l l , C. V o s m a e r en vele
anderen. Van dit weekblad was hij zelf tot zijn dood de bezielende kracht. Op
bibliographisch gebied gaf hij o.a. uit de Monuments typographiques des Pays-Bas
au 15e siècle, het model voor alle andere landen, C a m p b e l l 's Annales, en
redigeerde hij de Bibliographische Adversaria, waarin verschillende artikelen van
zijn hand werden opgenomen. Een van zijn voornaamste ondernemingen was Het
Woordenboek der Nederlandsche Taal, een onderneming, welke hij met zijne
vrienden D.A. Thieme en A.W. Sijthoff ondernam en waaraan later V e r d a m 's
Middelnederlandsch Woordenboek werd toegevoegd. Op zijn initiatief bewerkte
prof. F r a n c k diens Etymologisch Woordenboek.
Geschiedenis lag hem steeds het naast aan het hart. Nijhoff's Bijdragen voor de
Vaderlandsche Geschiedenis werden dan ook, na den dood van Is. An. Nijhoff en
P. Nijhoff, door hem voortgezet en mede daardoor werd de grondslag gelegd voor
den band tusschen hem, de Jonge, Fruin, Bakhuizen van den Brink, Rogge, Acquoy,
Blok e.a., waarvan een reeks uitstekende geschiedkundige uitgaven het gevolg
was.
Vooruitstrevend en vurig liberaal stichtte N. in 1869 Het Vaderland, het eerste
liberale dagblad in de residentie. Zijn vak had hij lief als weinigen en in de
Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels was hij meermalen
bestuurslid en nam hij zitting in commissiën van advies. Waar het ging om de
intellectueele belangen van den boekhandel stond hij steeds vooraan, wat zich o.a.
reeds vroeg openbaarde in het door hem met zijne vrienden L o m a n , K i r b e r g e r
e.a. geredigeerde Weekblad van den Boekhandel, dat van 1857-1859 verscheen
en als vakblad hooger stond dan eenig boekhandelsblad van lateren tijd.
Op den inhoud van de auteurswet van 1881 was zijn woord van grooten invloed.
Behalve de reeds genoemde artikelen in de Bibliographische Adversaria verschenen
van zijn hand levensbeschrijvingen van Frederik Muller (Nieuwsblad van den
Boekhandel, 1881) van G.T.N. Suringar (Levensb. Letterk. 1886) en van P.A. Tiele
(aldaar 1889).
12 Juni 1861 is hij gehuwd met E m m a J o h a n n a H e n r i e t t e C o o l . Zijn
portret werd, na zijn dood, op steen geteekend door J. Veth.
Zie: Levensb. Letterk. 1894, 121; Ned. Spectator 1894, 311; Nieuwsblad v.d.
Boekhandel 1894, 410; Eigen Haard 1892, 845 (met portret) en A.C. K r u s e m a n ,
Bouwstoffen II, 674.
Zuidema

[Nijhoff, Paulus]
NIJHOFF (Paulus), geb. te Arnhem 9 Aug. 1821, overl. aldaar 29 Nov. 1867, zoon
van Mr. Isaäc Anne Nijhoff en Martina Cornelia Houtkamp (kol. 1009). Na het
gymnasium te hebben afgeloopen kwam hij in 1839 in de zaak van zijn vader. Van
1842 tot 1846 was hij werkzaam bij Joh. Müller te Amsterdam, daarna weer bij zijn
vader, wiens deelgenoot hij in 1853 werd. Evenals zijn vader was hij ook
geschiedvorscher; evenals bij dezen stond bij hem het onderzoek der geldersche
geschiedenis op den voorgrond; in verband daarmede staat ook zijn benoeming tot
adjunct-archi-
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varis der provincie Gelderland in 1849. Na den dood van zijn vader werd hij in 1863
provinciaal archivaris, een jaar daarna ook archivaris der gemeente Arnhem; behalve
dit archief inventariseerde hij ook die van Nijmegen, Hattem, Doesburg en
Doetinchem, benevens tal van familiearchieven. Sedert 1853 was hij bovendien
bibliothecaris der door hem gevormde stedelijke boekerij. Als historicus heeft hij
zeer veel gepubliceerd in de door zijn vader gestichte en later ook door hem
geredigeerde Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde (sedert
1837); ook heeft hij medegewerkt aan de groote uitgave van zijn vader, de
Gedenkwaardigheden uit de Geschiedenis van Gelderland. Hij was in 1850 gehuwd
met C h a r l o t t e A b r a h a m i n a C a r o l i n a v a n G o o r .
In het Adresboek v.d. Nederl. Boekhandel voor 1868 staat zijn gesteendrukt
portret.
Zie: L.E. L e n t i n g in Levensb. Lett. 1868, 262 vlg.; F. M u l l e r in Bijdr. t.d. gesch.
v.d. Ned. boekh. I, 171 vlg.
Brugmans

[Nijhoff, Samuel]
NIJHOFF (Samuel), zoon van J a n N. en C h r i s t i n a E l i s a b e t h H a g e d o o r n ,
geb. te Arnhem 6 Juli 1767, overl. te Utrecht 3 Nov. 1847, Groen's leermeester toen
deze te Utrecht vertoefde, was een der meest bekende rectoren der
Hieronymusschool, die hij tot grooten bloei wist te brengen. Na daartoe op de
latijnsche school zijner vaderstad te zijn voorbereid bezocht hij, voornemens om
zich op de rechten toe te leggen, eerst de harderwijksche en daarna de utrechtsche
hoogeschool, waar de hoogleeraar Bondam hem aanried liever de letteren, als meer
voor zijn aanleg geschikt, te kiezen. Nog vóór zijn promotie (9 Juni 1790) verbond
hij zich dan ook aan de latijnsche school te Tiel en zes maanden later aan de
Hieronymusschool te Utrecht, van welke hem, na het overlijden van J.F. Reitz, daar
zijn aanspraken ouder waren dan die van den conrector H. Karsten, het rectoraat
opgedragen werd.
In 1804 naar Zierikzee beroepen, werd hij, omdat hij voor die benoeming bedankt
had, door de curatoren der academie, tot lector in de grieksche taal aangesteld. Bij
het herstel der academie in 1815, toen A. van Goudoever tot hoogleeraar in de
letteren benoemd was, staakte Nijhoff die werkzaamheid en legde in 1832 ook zijn
rectoraat neder. Sedert door de gevolgen van een val, dien hij kort daarna deed,
aan zijn huis of legerstede gebonden, en door een oogziekte aangetast, bleef hij
nochtans, zooals zijn biograaf zegt, in het vertrouwen op Gods wijze beschikking,
welgemoed en tevreden, totdat de dood hem op 80-jarigen ouderdom aan zijne
kinderen ontnam.
Hij schreef: Diatribe Critica in Livium in Acta Literaria Societatis Rheno-Trajectinae
III (1801) 194-208; IV (1803) 300-317.
In 1791 was hij gehuwd met R e i n i r a J o h a n n e S c h u s l e r van Arnhem,
die hem in 1841, ontviel. Van de drie zonen en twee dochters welke hij bij haar
verwekte, hebben de laatsten hem overleefd.
Zie: E k k e r , De Hieronymusschool te Utrecht. II, 41 die den naam van zijn werk
over Livius verkeerd opgeeft.
de Savornin Lohman

[Nijkamer, Matthias, Matthaeus, Matthijs]
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NIJKAMER (Matthias, Matthaeus, Matthijs), ook N i j c a m e r of N i j e c a m e r , gest.
1504, was in de jaren 1496 en 1497 drost te Emden. Door graaf Edzard I, voor wien
hij in Aug. 1498 te Sneek een, aanvankelijk geheim, verbond had helpen sluiten
met W.v. Schaumburg tegen Groningen, werd hij naar Leeuwarden gezonden, toen
die stad voor de tweede maal door de Saksers
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belegerd werd. Hij wist de Leeuwarders er toe te brengen, dat zij zich op accoord
aan overste Schaumburg overgaven (20 Oct. 1498). Volgens eene der bepalingen
zou Nijkamer in naam en vanwege den graaf van Oostfriesland 500 gewapende
knechten in de stad houden en deze bewaren tot nut van den hertog van Saksen;
tot dit doel mocht hij een huis oprichten, en naar verkiezing versterken. Voor die
bescherming van zijne rechten zou Albrecht de 500 man betalen. Maar meer diensten
bewees N. den hertog, doordat deze hem, die reeds in 1485 muntmeester was van
den graaf van Oostfriesland, ook in Friesland als zoodanig aanstelde; Albrecht deed
hem in Aug. 1498 te Sneek de eerste munt slaan. De omstandigheid, dat hij sinds
24 Oct. Leeuwarden bezet hield, behoeft hiertegen niets te bewijzen, noch op grond
van den tijd, noch van zijne positie, (gelijk Sperling schijnt te meenen); het een en
ander bewijst alleen maar de hooge beteekenis van het muntmeesterschap in dien
tijd. Zijn oostfrieschen heer is hij daarom niet vergeten; integendeel, we vinden van
Nijkamer, ‘drost te Overemden’ en van H.v. Schleinitz vermeld, dat zij eene afspraak
maakten, volgens welke Edzard het stadhouderschap van Friesland op zich zou
nemen voor 3 jaar, van 1 Mei 1503 af. Hij, Nijkamer, was toen nog geen rentmeester
aldaar, hetgeen hij bij de regeling van 1504 geworden is. Hij schijnt, wegens ziekte,
dat ambt evenwel niet meer te hebben uitgeoefend; zijn dood viel immers in het
laatst van dit jaar voor.
Dat hij vijf onmondige kinderen achterliet, weten we uit berichten over zijne
nalatenschap, op wier beleening S. L ü t t i c h , ook een der in die jaren in Friesland
aanwezige, aanzienlijke Saksers en B. van Metsch aasden. Nijkamer, die
vermoedelijk niet al die jaren sinds 1498 onafgebroken dat ambt heeft uitgeoefend,
werd in 1505 door zekeren H e r a V o y d e s opgevolgd als muntmeester; als
rentmeester ging het eerst tusschen J o h a n R a t a l l e r en F r a n s M i n n e m a .
Vermoedelijk is deze Matthijs of Matthias (Matthaeus), die van aanzienlijke
oostfriesche familie schijnt geweest te zijn, niet te vereenzelvigen met M a r t i n u s
N i j k a m e r , die in 1492 voorkomt als secretaris van graaf Edzard; mogelijk is deze
een vader of een broeder. Een later voorkomende M a r t i n u s N., in 1533
burgemeester te Emden, die het huis ‘de oude Munte’, waarin Albrecht v. Saksen
gestorven is, heeft overgedaan aan gravin Anna en hare beide zoons is, zoo niet
dezelfde als de zoo even vermelde, dan vermoedelijk toch van één der beide
bovengenoemde Nijkamers een zoon. In elk geval is de M e r t t e n (M a r t i n u s )
N i j k a m e r , met wien de regeering van Kampen op 28 Nov. 1524 een contract
sloot

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1014
(v.d. C h i j s , Munten d. steden v. Overijssel 322; Reg. Charters en Bescheiden
o

Oud-archief Kampen II n . 1722) een andere dan de onze. Deze schrijver, wien v.d.
Aa hier volgt, houdt dezen Matthaeus wel voor denzelfden als dien gelijknamigen
Nijkamer, dien hij in posten van rekeningen vermeld vond als muntmeester te
Dordrecht ± 1478. Deze dordtsche muntmeester, dien ik als zoodanig elders niet
genoemd vond, schijnt, wegens allerlei tekortkomingen jegens den graaf, uit Holland
de vlucht te hebben moeten nemen.
Vgl. van de oude kronieken vooral E. B e n i n g a , Historie v. Oostfriesland ed.
E.F. H a r k e n r o t h (Emden 1723) 387, 410, 462; J. D i r k s , Bijdragen tot de
Penningkunde van Friesland (Workum 1843) I, 162, 175, en de daar aangehaalde
werken van v.d. C h i j s . Zie verder J.L. B e r n s , Verslag aangaande een onderzoek
o
naar archivalia uit het tijdperk der saksische hertogen n . 247, 270, 272, 273; O.
S p e r l i n g , Herzog Albrecht der Beherzte von Sachsen als Gubernator Frieslands
20, 24, 25-26; W. E e k h o f f , Inventaris van het Archief der stad Leeuwarden 91-92;
W. Z u i d e m a , Wilhelmus Frederici 62; J.S. T h e i s s e n , Centraal Gezag en
Friesche Vrijheid (Gron. 1907) 67; H. R e i m e r s , Edzard der Grosze 34, 35.
Kooperberg

[Nijs, Johannes]
NIJS (Johannes), ook N i j s v a n B o r s e l e n , overl. in 1489. Bij acte van 14 Juli
1464 werd hij begiftigd met de kosterij der parochiekerk van Westkapelle, terwijl hij
30 Sept. 1468 gemachtigden benoemde om daarvan afstand te doen. Hij was
inmiddels deken van St. Pieter te Utrecht geworden, en trad in 1471 op als proost
van St. Jan. Spoedig geraakte hij met dit kapittel in oneenigheden over het beheer
der proosdijgoederen, welke eindigden door een 12 Dec. 1474 getroffen
overeenkomst, waarbij de verhouding tusschen proost en kapittel opnieuw geregeld
werd. Daarna voerde hij een langdurig proces met bisschop David van Bourgondië,
die hem de hooge jurisdictie der proosdijlanden betwistte, uit welk proces Nijs in
verschillende instantiën als overwinnaar te voorschijn trad. Paus Innocentius VIII
benoemde hem in 1486 tot nuntius en collector der Camera Apostolica in het bisdom
Utrecht en 11 Jan. 1487 tot pauselijk notaris. Hij was bovendien doctor juris en had
te Leuven gestudeerd.
Zie: Versl. en Med. O. Vad R. IV, 254 v.v.; D o d t , Archief III (1843) 117 v.v.; R.
F r u i n , Archief O.L.V. Abdij te Middelburg ('s Grav. 1902) register; G. B r o m ,
o

Archivalia in Italië, I, n . 229, 230, 499, 1717, 1719; S. M u l l e r F z ., Regesten
o
archief der stad Utrecht (Utrecht 1896) n . 942, 985, 1062; Oude Vad. Rechtsbr. II:
14, 454 v.v.; E. R e u s e n s , Matricule de Louvain I, 156.
van Kuyk
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O.
[Obreen, Herman]
OBREEN (Herman), notaris te Leiden, 7 Febr. 1810 te Rotterdam geb. en 9 Oct.
1880 in eerstgenoemde stad overl., zoon van H e r m a n O. (1768-1815) (schepen
van de ambachten Kool, Beukelsdijk en Blommersdijk, ontvanger der extra-ordinaire
verponding te Rotterdam) en E l i s a b e t h H e n r i e t t e C o s t e r m a n . Hij had
hier van 1828-32 gestudeerd, had deelgenomen aan den Tiendaagschen veldtocht
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en was in laatstgenoemd jaar gepromoveerd op een dissertatie de Insinuatione
instrumentorum authenticorum et privatorum in acta publica. Na als Mr. in de rechten
eerst op het kantoorvan notaris Boomer te Rijswijk werkzaam geweest te zijn, werd
hij in 1836 gemeente-ontvanger, weldra ook secretaris, der gemeente Alfen a.d.
Rijn. In 1837 zag hij zich benoemd tot notaris te Leiden, waar hij door zijn groote
kennis,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1015
zijn edel karakter, zijn onkreukbare trouw al spoedig in het bezit geraakte van een
uitgebreide praktijk. Ook in het maatschappelijk leven genoot O. de achting zijner
medeburgers: hij was diaken en ouderling der Waalsche gemeente, bestuurslid der
leidsche Maatschappij van Weldadigheid, penningmeester van de Gustaaf
Adolfvereeniging, medebestuurder van het Bijbelgenootschap (afd. Leiden), regent
van het Minneof Oudemannen- en vrouwenhuis, commissaris der Leidsche
Spaarbank, en in al deze en nog vele andere betrekkingen voortdurend nuttig
werkzaam. Hoezeer door bezigheden overstelpt, wist de ijverige man toch tijd te
vinden óók voor 't schrijven van enkele bijdragen in rechtsgeleerde tijdschriften, als
Themis (VII, 329, en VIII, 257) e.a. Ook schreef hij: Het geloof de eenige weg tot
de waarheid (z. pl. [Leiden] 1846). Hij stelde veel belang in kunsten en
wetenschappen, teekende en schilderde niet onverdienstelijk en was lid v.d. Mij.
der Ned. Letterk. te Leiden.
o

Obreen was gehuwd: 1 . in 1834 met A u g u s t i n e G e r a r d i n a W i l h e l m i n a
o

B e s i e r (overl. 1840); 2 . in 1842 met A d r i a n a L o u i s a P e t r o n e l l a N o b e l
(ov. 1884). In Maart 1880 legde hij zijn openbare betrekkingen neer. Zijn zoon en
opvolger: Mr. H e r m a n L o u i s A d r i a a n O b r e e n geb. 1846, overl. 1891, was
behalve notaris te Leiden verscheidene jaren voorzitter der Ned. Mij. van Tuinbouw
en Plantkunde en bekleedde vele openbare betrekkingen in zijn geboortestad. Deze
was uit het 2e huwelijk.
In het Jaarboek v.h. notarisambt voor 1881 staat zijn door C. Bos op steen
geteekend portret.
Zie: Levensber. Letterk., 1881, 51; Nederl. Patriciaat 373.
Zuidema

[Obreen, Jacques Arnould]
OBREEN (Jacques Arnould), zoon uit het eerste huwelijk van den voorg., geb. 30
Nov. 1838 te Leiden en overl. ald. 29 Jan. 1877. Hij bezocht eerst het gymnasium
zijner geboorteplaats, vervolgens een kostschool te 's Heerenberg en werd in 1855
cadet aan de Militaire Academie te Breda, waar hij na voltooide studie in 1859 tot
2den luit. bij het 3de regiment infanterie benoemd werd; reeds twee jaar later zag
hij zich tot 1sten luitenant bevorderd. In 1865 als leeraar bij de destijds aan de Mil.
Acad. verbonden Applicatieschool geplaatst, werd hij in den loop van datzelfde jaar
tot leeraar in het nederlandsch en de alg. geschiedenis aan de Mil. Academie zelve
benoemd. Hij ondernam in 1871 een reis naar Noord-Amerika en gaf nog in datzelfde
jaar een geschrift uit, waarin hij met groote ingenomenheid op de amerikaansche
maatschappelijke toestanden wees en met geestdrift ontevreden landgenooten
aanspoorde om aan gene zijde van den oceaan een ruimer veld voor hun
werkzaamheid te zoeken, ‘vrij van standenvooroordeelen, van slender- en
jansaliegeest’. Teruggekeerd van deze reis, vroeg Obreen zijn eervol ontslag uit
den krijgsdienst, dat hem met toekenning van den kapiteinsrang verleend werd, en
scheepte zich in Mei 1872 met zijn gezin naar de nieuwe wereld in, waar hij zich
vestigde te Santa-Rosa in een vallei van Californië, Sonoma. Teleurstelling werd
hier, helaas, zijn deel. Na een driejarigen harden strijd tegen tal van ongunstige
omstandigheden, zag hij zich genoodzaakt zijn landbouwonderneming op te geven
en naar Nederland terug te keeren. Einde Dec. 1876 bereikte hij, uitgeput naar
lichaam en geest, de ouderlijke woning te Leiden en stierf hier 29 Jan. 1877 in den
ouderdom van nog geen 40 jaren. In de Santa Rosa Democrat van 26 Febr. 1877
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verscheen een necrologie, die getuigde van de groote toegenegenheid, welke de
overledene zich onder zijn
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nieuwe landgenooten had weten te verwerven. Behalve uit onderstaand levensbericht
leert men O. kennen uit de volgende geschriften van zijne hand: Beknopt overzicht
van de oorlogen van 1789 tot op onzen tijd (1869); De Noord- Amerikaansche oorlog
van 1861-65 (1871); Opwekking tot landverhuizing naar de republiek der Vereenigde
staten van Noord- Amerika (1871) en een brief in Het Vaderland van 21 Maart 1873.
Een reeks van opstellen schreef hij ook in den Militairen Spectator van genoemde
jaren.
Hij huwde 1865 M a r i a M a g t e l d v a n H e r w e r d e n , waaruit o.a. een dochter
A u g u s t i n e H e r m i n e O b r e e n , geb. 1866 en in 1890 gehuwd met den
letterkundige J o h a n d e M e e s t e r .
Zie: Levensber. Letterk. 1878, 49; F r e d e r i k s e n v a n d e n B r a n d e n ,
Biogr. Woordenb. i.v.; Nederlandsch Patriciaat 1911, 373.
Zuidema

[Obyn, Rolandus]
OBYN (Rolandus), dominicaan, te Utrecht in 1551 geb., overl. 1624 te Antwerpen.
Hij nam in 1569 in zijn geboorteplaats het ordekleed aan. Daar hij geweigerd had
‘seeckere eed’, vermoedelijk van de afzwering des konings, af te leggen, was hij uit
de stad verbannen en naar den Bosch uitgeweken. In 1598 trok hij over Arnhem
naar Utrecht, bezocht verschillende steden in Holland, om bij particulieren
godsdienstoefening te houden, totdat hij in het voorjaar van 1599 te Utrecht werd
gevangengenomen en veroordeeld om binnen 24 uren, op poene van lijfstraf, het
Sticht te verlaten. Van Utrecht drong hij in Holland door, en bleef daar heimelijk
werkzaam tot 1610 of 1611, toen hij ook hier verbannen werd en hem de terugkeer
op doodstraf verboden. Hij vond nu een toevluchtsoord in het klooster te Antwerpen,
waar hij in 1624 stierf.
Zie: A.J.J. H o o g l a n d , De Dominicanen te Utrecht in Archief Aartsb. Utrecht IX,
204.
G.A. Meijer

[Ockerse, Willem Antony]
OCKERSE (Willem Antony), geb. te Vianen 16 April 1760, overl. te 's Gravenhage
19 Jan. 1826, zoon van den notaris R u d o l p h u s O c k e r s e , en van A l i d a
J o o r m a n . In 1776 werd hij te Utrecht als student in de godgeleerdheid
ingeschreven. Vooral hechtte hij zich daar aan den ouden Gijsbert Bonnet, die veel
tijd en moeite voor zijne leerlingen over had. Studievrienden van hem waren o.a.
Hieron. v. Alphen, Herm. Royaards; ook was hij nauw verbonden aan den
dichterlijken vriendenkring, van welken van Gogh, J.P. Kleyn (die later Ockerse's
zwager zou worden), Uitenhoven, en wat later Bellamy, Rau, en Hinlópen, de
voornaamste sieraden waren. Van dien kring gingen uit de Poetische Spectator en
de Proeven voor het Verstand, den Smaak en het Hart. De laatsten hebben voor
verreweg het grootste gedeelte niet Bellamy, maar Ockerse tot schrijver. Samen
met Bellamy gaf hij een klein geschrift uit, getiteld: Reisfragmenten en Anekdoten,
en nog een, genaamd Bardietjes.
In Aug. 1781 werd hij te Utrecht proponent, in Feb. 1782 predikant te Baarn en
Eembrugge, in 1784 te Wijk bij Duurstede. Aldaar huwde hij 17 April 1787 met
A l i d a B a u d i n a T i t i a B r u y n , jongste dochter van den burgemeester zijner
standplaats. Hier begon hij de aandacht te trekken door het uitgeven der twee eerste
stukken van zijn Ontwerp tot eene algemeene Characterkunde. In 1795 noodzaakte
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en anderen letterkundigen arbeid; daarna kwam hij in volksvergaderingen en werd
daar gaarne gehoord.
Reeds vroeger had hij door het uitgeven van eenige geschriften voor zijne
patriotsche beginselen propaganda gemaakt, o.a. de Constitutie der Franschen
verdedigd (1793). Hij was echter van gematigde gevoelens, en de uitspattingen
zijner geestverwanten vervulden hem met deernis. Eene omwenteling verlangde
hij niet, hoeveel hem ook in de bestaande orde mishaagde. Toen de omkeering
intusschen eenmaal had plaats gehad, stelde hij gaarne zijne beste krachten in
dienst van 't vaderland. Ten zeerste ijverde hij voor eene wettige
volksvertegenwoordiging. Toen deze er was gekomen, werd O. als van zelve in de
staatszaken betrokken: van de Tweede Nat. Vergadering was hij een ijverig,
onpartijdig en bezadigd lid, zoodat men hem in verschillende gewichtige commissiën
gebruikte. In het besef, dat de ondergang des lands alleen voorkomen kon worden
door eene gevestigde grondwet, deed hij veel om deze tot stand te helpen brengen.
De wet kwam er, doch de verlangde orde niet. Eindelijk, bij de contrarevolutie van
12 Juni 1798, werd hij op het Huis ten Bosch gevangen gezet. Maar hij ontving
spoedig zijne vrijheid terug, waarna hij zich uit het politieke leven terugtrok, en te
Amsterdam, samen met zijn academievriend Willem Antony van Vloten, een handel
in effecten grondde. De zaak ging eerst goed, maar naderhand slecht. Een uitkomst
was het voor O., toen hij in 1810 als predikant te Limmen bij Alkmaar beroepen
werd. Dan, verergering zijner borstkwaal noopte hem andermaal tot ontslag. Toen
werd hij benoemd tot tweeden secretaris der kort voordien opgerichte Maatschappij
van Weldadigheid. Als zoodanig redigeerde bij het maandschrift De Star. In 1825
woonde hij als afgevaardigde der kerkelijke commissie tot de O. en W. Indische
Kerkzaken, de Algem. Synode der herv. Kerk bij. Doch allengs werd zijne gezondheid
slechter, en eene langzaam verteerende ziekte maakte een einde aan zijn leven.
Ockerse was een man van schrander inzicht, juist oordeel, diepe menschenkennis.
Streng was hij tegenover zich zelven, eenigszins stroef in den omgang; doch
niettemin een liefhebbend en zorgzaam echtgenoot en vader, een trouwe vriend;
een man, wiens innige vroomheid en menschenliefde niet geschokt konden worden
door vele rampen en tegenspoeden.
Puntig en toch los en gemakkelijk te schrijven schijnt hij zich reeds vroeg tot taak
te hebben gesteld. Ook zijn temperament en vlug verstand deden hem bij voorkeur
den satyrieken schrijftrant beoefenen, waarin hij uitmuntte. Zoo schreef hij:
Redevoeringen der bekende Nederl. Staatsregeling (1796 en 97). Zijne
Napoleontische Redevoeringen (Amst. 1814 en 15) zijn een viertal philippicae tegen
Napoleon, dien hij daarom vooral zoo streng veroordeelde, omdat deze des schrijvers
droom had kunnen verwezenlijken, doch de vervulling voor jaren, misschien voor
eeuwen, achteruit had gezet. Hiertoe behoort ook zijne Lijkrede aan het graf van
Napoleon Buonaparte (Amst. 1821). Andere redevoeringen gaan meestal over
letterkundige onderwerpen; vele plaatste hij in den Rec. ook der Rec., waarvan hij
een tijd lang redacteur was. Na zijn dood zag een bundel Nagel. Redev. het licht
(Amst. 1826). Welsprekendheid was een zijner eigenschappen: als kanselredenaar
werd hij geprezen, en als spreker in volksvergaderingen wist hij het vertrouwen der
menigte te winnen. Onder de hekelschrijvers beoefende hij, evenals Bellamy, het
liefst Sterne, wiens invloed op hem groot is geweest.
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Voorts schreef Ockerse vele recensies van nederlandsche of vertaalde romans in
den Recensent ook der Recensenten, in welk orgaan hij ook vele gedichten plaatste.
Deze laatsten zijn meestal van erotischen, romantischen, of didactischen aard, gelijk
hij er vroeger in de Bardietjes enz. geschreven had. Veel beteekenen deze
voortbrengselen niet. Uitvoerig handelt hierover v.d. A a in zijn Nieuw Biogr., Anthol.,
en Critisch Wdbk. Ook vindt men in den Rec. eenige taalkundige opstellen van zijn
hand, als: Aanm. omtrent de oorspr. en algem. beteekenis de Wortelklanken in de
Nederd. Taal (Rec. VII, 433); Hulpmidd. om zich den geest der Fransche Taal eigen
te maken (ib. VI, 397).
Godsdienstige geschriften heeft hij van tijd tot tijd ook in den Rec. geplaatst.
Leerredenen zijn van hem niet bewaard. Blijkens eenige brokstukken, in de nader
te noemen Levensbeschr. medegedeeld, waren zijne preeken hartelijk en
welsprekend, rechtzinnig en toch verlicht. Als bestrijder van bijgeloof en vooroordeel
trad hij in zijn standplaats Wijk bij Duurstede op door het uitgeven eener leerrede,
getiteld Het begraven der Dooden buiten de Kerk en Stadspoorten aangeprezen
(Amst. 1792), op verzoek van de regeering van genoemde stad uitgegeven. Eene
poging tot hervorming van het catechetische onderwijs deed hij met eene Katech.
Verhand. in den Rec. (X, 354). In 1817 gaf hij een Gedenkschrift van de groote
Kerkhervorming in de zestiende Eeuw uit (Amst. 1817).
In de Vad. Letteroef., in de Star, en in Lectuur van Smaak schreef hij mede vele
verhandelingen over allerlei onderwerpen.
Samen met zijne zuster, Mevr. A. Kleyn - Ockerse, gaf hij een Gedenkzuil op het
graf van Bellamy uit (Haarl. 1822). Eene levensbeschrijving van Kleyn plaatste hij
in Rec. II, 71. Een groot aantal werken werd door hem uit het duitsch vertaald, o.a.
romans van S a l t z m a n n .
Het meest is Ockerse bekend gebleven als zielkundig wijsgeer. In zijn tijd werd
zijn optreden als zoodanig toegejuicht, wijl men dusverre nagenoeg alles in dit vak
aan het buitenland verschuldigd was geweest. Montaigne, La Bruyère, Pope, Swift,
Fielding, Sterne, Richardson, en Joh. Timoth. Hermes moeten in dezen bezielend
op hem gewerkt hebben. In de Proeven beweegt hij zich meer dan eens op dit
terrein; ook in zijne Redevoeringen. In den Rec. ook der Rec. is eveneens menige
psychologische verhandeling van hem te vinden, zooals: Iets over het Briefwisselen
(I, 155), De zucht der menschen, om groot te zijn in kleinigheden (VII, 534), enz.
Zijn hoofdwerk in dit vak is zijn meergenoemd Ontwerp tot eene Algemeene
Characterkunde (3 dln., 1788, 1790, en 1797), dat in het Duitsch, en misschien ook
in het Fransch is vertaald geworden. Meer dan dit alles zijn bekend zijne Vruchten
en Resultaten van een zestigjarig leven (1e en 2e deel, Amst. 1825; 3de deel, na
des schrijvers dood uitgeg., 1826), een soort autobiographie, waarin evenwel de
weinige verhaalde feiten slechts dienen als aanknoopingspunten voor, soms zeer
uitvoerige, zedekundige beschouwingen en karakterteekeningen.
Het derde deel (dat door meer gevolgd zou zijn, had de schrijver langer geleefd)
verscheen te zamen met een Beknopt Levensberigt, door H.W. T y d e m a n en J.
C l a r i s s e , waarin eene nauwkeurige aanwijzing van 's mans geschriften.
Zijn portret is gegraveerd door R. Vinkeles en door Ph. Velijn.
Zie ook Pamfl. Knuttel nr. 23457 en 24020; H a s e b r o e k , Een Dichter-Album
van voor honderd jaren.
Margadant
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[Oever, Wilhelmus van den]
OEVER (Wilhelmus v a n d e n ), alias a R i v o , Ord. S. Crucis, geb. te Maastricht,
overl. 17 Jan. 1528 te Londen; hij schijnt een zeer begaafd, welsprekend en energiek
man te zijn geweest, die echter in zijn bestuur meer rekening hield met de wereld
dan met zijn omgeving en de regelen en gebruiken zijner orde; hij trad in de orde
der Kruisheeren te Hoei (België) en werd reeds spoedig prior van het klooster te
Coolen bij Borgloon (België) en na eenigen tijd prior te Luik; hier rezen echter naar
aanleiding zijner plannen tot vernieuwing der kloostergebouwen zooveel
moeilijkheden, dat hij zijn ontslag indiende en verkreeg; hij was daarna supprior te
Dinant. In 1512 koos het kapittel hem tot 28sten magistergeneraal der Orde; in die
hoedanigheid bevorderde hij op bijzondere wijze de tijdelijke belangen zijner orde,
doch schijnt niet voldoende voor de onderhouding der tucht te hebben gewaakt,
zoodat het kapittel in 1521 hem noopte af te treden. Hij trok zich terug te Londen,
waar hij, van wereldsche zorgen bevrijd, een heilig leven leidde. Vermelding verdient,
dat hij als mag. gen. voor zich en zijn opvolgers 20 Aug. 1516 van Paus Leo X den
beroemden kruisheerenaflaat ontving.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis, I:2, 5 vv.; III, 14 vv.; H.P.A.
v a n H a s s e l t , Gesch. v.h. klooster der Kruisheeren te Maastricht in Publ. Limbourg
XXXIX (1903) 44, 64.
Brandsma

[Ohrig, Georgius Gerardus]
OHRIG (Georgius Gerardus), hoofd van het huis Klijn en Co. te Amsterdam, die
zich veel moeite gegeven heeft om handelsbetrekkingen tusschen Nederland en
de Emigranten Boeren die zich in Natal hadden gevestigd en toen nog van Groot
Brittanje, geheel onafhankelijk waren, tot stand te brengen, werd in 1817 te
Amsterdam geboren.
Opgewekt door een ingezonden stuk van den bekenden Jacob Swart, die in zijn
jonge jaren eenige maanden aan de Kaap had vertoefd, opgenomen in het Algemeen
Handelsblad van 22 April 1840, verspreidde hij in Aug. 1841 onder zijn vrienden
een geschrift: De Emigranten te Port Natal, waarin hij wees op het groote belang
voor den nederlandschen handel, om, nu de Kaap een engelsche bezitting geworden
was, weder voor de vloot eene veilige haven op de reis naar O.-Indië te hebben,
waarvan het gemis in 1832 gevoeld was, toen Engeland bij het embargo onze
O.-I.-vaarders in beslag genomen, en onzen handel aanzienlijke schade toegebracht
had. Het gelukte hem voldoenden steun te vinden en 6 Jan. 1842 vertrok een door
hem uitgerust schip, de ‘Brazilië’, een schoener ter grootte van twee honderd achttien
tonnen bemand met twaalf koppen onder bevel van kapitein J.J. Reus en geladen
met veertig duizend gebakken steenen, honderd gros aarden tabakspijpen, vijftien
honderd kan jenever, tweeduizend tweehonderd twee en dertig pond kaas,
vierduizend pond steenkolen, twee honderd flesschen wijn, eenig borstel- en
glaswerk, boter, kramerij, manufacturen, modewaren, tabak, verfstoffen, stichtelijke
lectuur en bijbels naar Natal, terwijl als supercargo J.A. Smellekamp (zie dit deel)
dienst deed. Om concurrentie te vermijden, die men vooral van Amerika vreesde,
was alles zeer geheim behandeld; had Ohrig zijn brochure niet in den handel
gebracht, maar slechts onder zijn vrienden verspreid en was in de zeetijdingen
vermeld, dat het schip voor Madagaskar bestemd was, wat later, schoon geheel
ten onrechte, de engelsche regeering in den waan bracht, dat eene tegen haar
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Maart
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1842 werd door de Boeren met groote vreugde begroet en een gedeelte van hen,
datlater onder den commandant Andries Hendrik Potgieter naar het noordelijk. deel
der Transvaal trok, gaf ter eere van Ohrig en van hunnen aanvoerder het door hen
daar gestichte dorp den naam Andries Ohrigstad. In 1851 vertrok hij zelf naar de
Kaap de Goede Hoop en schijnt daar te zijn overleden.
de Savornin Lohman

[Okon, Johan Carl Friedrich]
OKON (Johan Carl Friedrich), zich ook enkel C. O k o n schrijvende, was geb. te
Wezel 23 Jan. 1820 en overl. 11 Apr. 1898 te Rijen bij Tilburg. Hij was van 1867 tot
1890 leeraar in het duitsch aan de rijks hoogere burgerschool te Zwolle; korten tijd
te voren was hij leeraar a.d.H.B.S. te Zaandam geweest. Hij schreef verscheiden
leer- en leesboeken voor de hoogduitsche taal, waarvan wij noemen: Fibel, erstes
Lesebuch (1869; 2de dr. 1877); Methodisch geordnetes Aufgabenbuch zur Erlernung
der Deutschen Sprache (1868; 3de dr. 1882); Deutsche Sprechübungen für
Niederländer (1870); Sammlung Deutscher Homonymen und Synonymen nebst
kurzfasslichen Erklärungen (1871); Leitfaden beim Unterrichte in der Deutschen
Sprache (1871); Vademecum bei der Erlernung und dem Gebrauche der Deutschen
Sprache (1873); Deutsches Lese-, Sprech- und Sprachbuch für Unterrichtsanstalten
und zum Selbstgebrauch (1875); Die Niederländischen und Deutschen Zeitwörter.
Als Hülfsbuch beim Uebersetzen aus dem Niederländischen ins Deutsche (1881)
en Regels der nieuwe Hoogduitsche Spelling enz. (1882). Voorts bewerkte hij met
J. S n i j d e r Campagne's Duitsch- Nederl. woordenboek (1873).
Zuidema

[Oldenbarnevelt, Helias van]
OLDENBARNEVELT (Helias v a n ), geboren te Amersfoort omstreeks 1563,
overleden te Rotterdam 20 Juli 1612, was een zoon van G e r r i t v a n
O l d e n b a r n e v e l t en D e l i a n a v a n W e e d e . 1 Mei 1581 werd Helias ab
Oldenbarneveld student te Leiden, waar hij 26 Apr. 1584 op Theses ex l. Admonendi
Dig. de Jureiur. tot Dr. in de rechten promoveerde. In 1586 werd hij pensionaris te
Rotterdam in de plaats van zijn broeder Johan en bleef dit tot zijn dood, zonder een
groote rol te spelen. Hij was heer van Middelharnis en door koning Jacobus van
Engeland ter gelegenheid van een missie, die ten doel had om den koning tot
deelneming in de kleefsche twisten en tot gunstiger bepalingen over de visscherij
over te halen, in 1610 tot ridder geslagen.
V a n d e r A a vermeldt als zijn huisvrouw N. v a n K r i m p e n , welk huwelijk
echter nog niet gevonden is. De Navorscher (1876, 623) noemt zijn eerste vrouw
J o h a n n a d e C e r f f . In ieder geval werd hij 2 Nov. 1597 te Rotterdam in
ondertrouw opgenomen met P e t r o n e l l a v a n G r o o t v e l d t , zonder dat hij als
weduwnaar vermeld werd. Hij huwde te Amersfoort, waar de bruid woonde.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, en P e t i t , Repertorium 1439.
Moquette

[Olislagher, Joannes]
OLISLAGHER (Joannes), dominicaan. Hij behoorde tot het haarlemsche klooster,
werd lector in de godgeleerdheid in het klooster te Utrecht en in 1509 baccalaureus
te Keulen, waar hij ook den graad van magister behaalde. In 1514 was hij prior te
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Haarlem en procedeerde tegen den onderpastoor Reynerus van Enkhuizen in zake
de begrafenisrechten.
Zie: A.J.J. H o o g l a n d , De Dominicanen te Haarlem in Bijdr. Gesch. Haarlem
XV, 105.
G.A. Meijer

[Omaten, Joannes van]
OMATEN (Joannes v a n ), dominicaan. Hij behoorde tot het klooster van Zutphen,
was in
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1475 student te Keulen, waar hij tot doctor in de godgeleerdheid werd bevorderd.
In 1498 werd hij benoemd tot inquisiteur voor het bisdom Utrecht; in 1499 was hij
prior te Utrecht. Aan het geloofsgeding van Herman van Rijswijck, die in 1502 te 's
Gravenhage tot levenslange kerkering werd veroordeeld, nam hij een werkzaam
deel.
Zie: P. F r e d e r i c q , Corpus Inquis. Neerl. I, 494.
G.A. Meijer

[Ondaatje, Pieter Philip Christiaan Ortmaer]
ONDAATJE (Pieter Philip Christiaan Ortmaer), geb. 18 Jan. 1804 te Utrecht, overl.
6 Nov. 1841 te Soerabaja, zoon van den bekenden patriot P.P.J. Q u i n t
O n d a a t j e , kwam in 1816 met zijne ouders in Indië, trad dit jaar als cadet bij de
infanterie in dienst, werd in 1818 geplaatst op de cadetten-school te Semarang, in
1822 benoemd tot 2en luit. der genie, in 1828 tot 1en luit., in 1832 tot kap., in 1837
(bij keuze) tot maj. Hij nam deel aan den Java-Oorlog (1826-30), aan het ontwerpen
der vestingwerken op Java (1833-34) en aan de verovering van Bondjol, Sum. W.K.
(1837). De citadel ‘Prins Hendrik’ te Soerabaja is grootendeels door hem gebouwd;
daarvóór staat een monument, door de genie-off. te zijner eere opgericht. Hij was
Ridder M.W.O. 4e kl. (1828), 3e kl. (1840).
Zie, voor zijne medewerking tot den val van Bondjol, H.M. L a n g e , Het Ned. O.I.
leger ter W.K. van Sumatra II ('s Hertogenb. 1852) 186 en vlg.
Kielstra

[Oomen, Willem]
OOMEN (Willem), geb. te Teteringen Dec. 1783, overl. te Breda 3 Aug. 1852; werd
priester gewijd 16 Mei 1809, ben. tot kap. te Halsteren 7 Juni 1809, te Etten 26
Maart 1810, assistent te Roosendaal 19 Dec. 1812, kap. aldaar 10 Sept. 1813,
pastoor te Breda (Brugstraat) 21 Jan. 1818. Hij was schoolopziener in het 6e distr.
van N.-Brab., en curator der lat. scholen in Breda.
Bij zijn dood verscheen Dahliaas, gestrooid op het graf van den weleerw.
rijkbegaafden heer W. Oomen, een gedicht met aanteekeningen van F.J.
H o p p e n b r o u w e r s (Breda 1852).
G.C.A. Juten

[Oonselius, Wilhelmus]
OONSELIUS (Wilhelmus), dominicaan, geb. te Antwerpen 9 Aug. 1571, trad te Gent
in het klooster 19 Maart 1593. Hij studeerde de godgeleerdheid aan de universiteit
van Leuven, werd licentiaat en verwierf in de Orde den graad van magister. Te
Maastricht was hij supprior, te Gent en te Brugge achtereenvolgens prior. Hij schreef
verschillende werkjes van ascetischen aard en eenige handboeken en verzamelingen
ten dienste der gewijde redenaars.
Hij schreef: Consolatio animae hinc migrantis (Gandavi 1616); Enchiridion
concionatorum (Antverpiae 1619); Syntaxis instructissima (Antv. 1623); Officina
sacra biblica locupletissima (Duaci 1624); Libellus precum ex intimis ad Deum
soliloquiis Sacrae Scripturae (Gandavi 1626); Victoria ac triumphus Sponsae Christi
Apostolicae Catholicae ac Romanae Ecclesiae (Gandavi 1625); Perspectiva
Christianae nobilitatis, qua vera imago virtutis ac probitatis et umbella vanitatis
gloriae mundanae in propria forma et advivum perspicitur. Quadruplici idiomate,
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latino, hispanico, gallico et belgico (Antverpiae 1626); Hieroglyphica Sacra (Antverp.
1627); Tuba Dei (Gandavi 1629); Concionum moralium breve et succinctum
compendium (Duaci 1630); Clavis cellarii divinae et humanae Sapientiae (Duaci
1613); Paradisus concionum (Antv. 1613); Pratum floridum (Antv. 1617).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 84; P a q u o t , Mémoires II, 386.
G.A. Meijer
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[Oordt, Gregorius van]
OORDT (Gregorius v a n ), geb. 3 April 1759 te Rotterdam, overl. aldaar 15 Nov.
1842, was een zoon van H e n d r i k v a n O o r d t en W i l l e m i n a v a n
C h a r a n t e . In 1786 treffen wij hem aan in de regeering van zijn vaderstad en wel
als commissaris van het waterrecht. Hij opende de rij der verschillende van Oordts,
die te Rotterdam in een stedelijk college gezeten hebben. Van 1787-1795 was hij
vroedschapslid en bekleedde hij nog andere stedelijke ambten. Zijn politieke
gevoelens maakten hem in het omwentelingsjaar ambteloos burger. Nadat evenwel
de tijden veranderd waren, vinden wij hem terug in de regeering in 1813 als
provisioneelen raad, van 1813-1820 en in 1824 was hij burgemeester, daarna nog
een jaar wethouder. In 1825 trok hij zich terug uit het openbare leven. Hij huwde 22
Juni 1784 te Utrecht H i l l e g o n d a M a r g a r e t h a A d r i a n a G o b i u s , in 2de
huwelijk 30 Jan. 1811 te Rotterdam J o h a n n a M e e s .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Rott. Historiebl. II, 179, waar ten onrechte zijn politieke
loopbaan in 1813 wordt afgesloten.
Moquette

[Oordt, Jan Willem Gerbrandt van]
OORDT (Jan Willem Gerbrandt v a n ), geb. te Utrecht 15 Jan. 1826, overl. te
Kaapstad 25 Mei 1904, zoon van Johan Frederik (kol. 1023) en Henriette Jacoba
Bakker. Hij genoot zijne eerste opleiding te Groningen, waar zijn vader 20 Febr.
1829 als hoogleeraar in de godgeleerdheid was opgetreden, en daarna te Leiden,
toen deze 11 Dec. 1839 daarheen vertrok. 5 Juli 1843 werd hij daar student en
promoveerde 11 Juni 1852 tot doctor in de letteren op een dissertatie: Observationes
Chronologicae in Herodotis et Thucydidis locos nonnullos. Eenige jaren later vertrok
hij naar Kaapstad, waar hij verbonden werd aan de latijnsche school van dr.
Changuion, maar ging in 1860 naar Nederland terug, om eene betrekking te
aanvaarden aan het haagsch gymnasium. 1 Dec. 1875 echter legde hij die neder
en keerde weer naar Kaapstad terug, waar hij eerst redacteur werd van Het Volksblad
en later van De Zuid-Afrikaan, als hoedanig hij werkzaam bleef, toen dit in 1884 met
Ons Land, het orgaan van den Bond (de Boeren), vereenigd geworden was. Met
J.H. Hofmeijer, F.W. Reitz en prof. J.J. Marais begon hij in Febr. 1878 opnieuw de
uitgave van Het Zuid- Afrikaansche Tijdschrift, die in 1843 gestaakt was, en schreef
daarin vele artikelen. Bovendien gaf hij uit: De uitwendige politiek van Griekenland
gedurende het tijdvak van Xenophon's Hellenica (1852); De Godsdienst der Grieken
en hunne Volksdenkbeelden (1863); Constantijn de Groote en zijne voorgangers
(1868); Grieksche Mythologie (1874); De Transvaalsche gebeurtenissen en de
toekomst van Zuid-Afrika (1881); Sir George Grey in Zuid- Afrika in Ons Tijdschrift
1889; Plato and the Times he lived in (1895); Slagtersnek. Een bladzijde uit de
voorgeschiedenis der Zuid- Afrikaansche Republiek (1897); Zuid- Afrika zooals het
thans bestaat in de Gids, Sept. 1897; Wereldgeschiedenis tot den val van Napoleon
I (1903).
Hij huwde te Kaapstad 7 Sept. 1855 S u s a n n a M a g d a l e n a C h a n g u i o n ,
geb. Kaapstad 29 Nov. 1836, overl. 29 Sept. 1873.
Zie: N. M a n s v e l d , De betrekkingen tusschen Nederland en Zuid- Afrika 41-43
en De Zuid-Afrik. Post van 23 Juni 1904.
de Savornin Lohman

[Oordt, Jan Willem Louis van]
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OORDT (Jan Willem Louis v a n ), geb. te Rotterdam 6 April 1806, overl. te 's
Gravenhage 30 Aug. 1884, zoon van J a n W i l l e m v a n O o r d t en M a r i a
L o u i s a G o b i u s . Zijn
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opleiding genoot hij voornamelijk op de artillerieen genieschool te Delft. In 1826
werd hij als adspirant-constructeur geplaatst op 's rijks-marinewerf te Rotterdam
aan de school van scheepsbouw. In 1828 volgde zijn aanstelling tot leeraar aan het
Kon. Inst. voor de Marine te Medemblik; in 1832 kwam hij aan de rijkswerf te
Rotterdam terug als onder-constructeur der marine. In 1843 bevorderd tot ingenieur
1ste klasse der marine, werd hij in 1844 gedetacheerd aan het departement der
marine te 's Gravenhage en in deze periode heeft hij onderricht gegeven aan
kroonprins Willem. Met zijn medewerking is in 1847 het Kon. Inst. van ingenieurs
tot stand gekomen. De financieele toestand der Ned. Stoomvaart Mij. is door hem
geregeld en men wist hem toen in 1849 te bewegen directeur dezer maatschappij
te Fijenoord te worden. Tot 1875 heeft hij te Rotterdam gewoond en daar de belangen
van handel en nijverheid bevorderd. Van 1851-1853 was hij aldaar lid van den Raad.
Hij is directeur geweest van het Bat. Gen. te Rotterdam, directeur der Mij. van
Nijverheid, voorzitter der commissie voor de wereldtentoonstellingen, in 1861 te
Londen gehouden en in 1867 en 1873 te Parijs en Weenen. Bij Kon. Besl. van 16
Febr. 1864 werd hij benoemd tot lid in den Raad van State en in datzelfde jaar
vestigde hij zich te 's Gravenhage. Op het gebied van scheepsbouw had hij grooten
naam. Van hem verschenen slechts enkele bijdragen in de uitgaven der Kon. Acad.
v. Wetenschappen, waarvan hij sinds 1855 lid was. Hij huwde in 1833 met W.G.T.E.
Clarion.
Zijn portret werd gelithografeerd door Berghuis naar Springer.
Zie: Gedenkboekje der familie (1906), uitgegeven door de Vereeniging der familie
van Oordt, 18de jaarversl. 22-30.
Moquette

[Oordt, Johan Frederik van]
OORDT (Johan Frederik v a n ), geb. te Rotterdam 23 Nov. 1794, gest. te Leiden
11 Dec. 1852, een van de grondleggers der groninger school, zoon van J a n
W i l l e m v a n O o r d t en M a r i a L o u i s a G o b i u s .
Na in zijne vaderstad de latijnsche school te hebben bezocht, kwam hij in de
klassieke talen uitnemend ervaren, naar Utrecht. Het was in 1812, jaar waarin Utrecht
nog slechts had eene école secondaire, waarin bovendien de toekomst voor
predikanten zóó donker was, dat maar weinig theologen aankwamen. Toch vond
van Oordt in de leden van ‘Utile dulci’ ook enkele studiegenooten van goede beloften.
Hij heeft er de lessen gevolgd van zijn oom Gabriël van Oordt, van Jean Henri
Pareau, den vader van zijnen lateren groningschen ambtgenoot, van Hendrik
Rooyaards, van den bejaarden Jod. Heringa en in het bijzonder den invloed
ondergaan van Phil. Willem van Heusde, den grooten Platokenner, die door zijne
opvatting van de geschiedenis als eene ontrolde kaart van de voortgaande
ontwikkeling der menschheid ook voor een deel de groningsche school heeft
beheerscht. Maar van Oordt was eene te beweeglijke natuur om genoeg te hebben
aan het studeervertrek: in 1815 trok hij te velde als sergeant bij de
studentenjagercompagnie, die echter alleen garnizoensdienst heeft verricht. In 1819
werd hij predikant te Nederlangbroek en 3 April 1821 promoveerde hij op een
proefschrift de Religione christiana ad conjunctionis et societatis studia alenda et
promovenda cum aptissima tum efficacissima. In September 1822 vertrok hij naar
Alkmaar; 26 October des volgenden jaars naar Utrecht, terwijl hij 10 Oct. in het
huwelijk was getreden met H e n r i e t t e J a c o b a B a k k e r , de dochter van den
groninger hoog-
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leeraar in de geneeskunde Gerbrand Bakker, eene fiere, rijzige vrouw, even
beminnelijk als sterk van geest, haren echtgenoot tot grooten steun. Te Utrecht
heeft van Oordt als kanselredenaar opgang gemaakt, maar ook de wetenschap niet
verloochend en toen te Groningen Eelco Tinga was overleden, bood men hem diens
katheder aan. Hij inaugureerde 20 Febr. 1829 met eene rede de Eloquentiae sacrae
natura, gelijk hij naast de ethiek de theologia practica met liefde doceeren zou. Drie
maanden na hem deed Hofstede de Groot intrede (zie kol. 530) en in 1831 zou
Pareau zich bij hen voegen: het bekende driemanschap, dat de groninger school
gesticht heeft. Maar vooraf trok van Oordt nog eens weder voor het vaderland te
velde, deze maal als officier bij de groninger flankeurs, 25 Oct. 1830, nadat hij 17
Oct. te voren in eene vermaard geworden leerrede over ps. LX 14a (‘In God zullen
wij kloeke daden doen’) had opgewekt aan de oproeping ter volkswapening gehoor
te geven.
Tien jaren heeft Groningen hem bezeten. Hier heeft hij met Pareau en de Groot
die theologische en godsdienstige denkbeelden ontwikkeld, die de groninger school
en de evangelische richting zouden doen ontstaan (waarover nader in kol. 531),
totdat hij geroepen werd om te Leiden de plaats van L. Suringar in te nemen. Hij
aanvaardde zijn ambt 11 Dec. 1839, sprekende de Vero in theologia unice sectando,
keuze van onderwerp, geheel passend bij den man, in wien het waarheidsgevoel
zoo sterk was ontwikkeld. Hij mag dan ook alleen in zooverre een ‘Groninger’ heeten
als hij uitging van de beginselen en de methode dier school, maar hij heeft bij de
toepassing ervan altijd zijne zelfstandigheid bewaard. Te Leiden heeft hij o.a. die
geprezen colleges gegeven over pastoraal, die ‘waren als een mondelinge
tegenhanger van de pastorie van Mastland’; tegelijk ook als prae-adviseerend lid
in de Synode der hervormde Kerk ijverig gestreden voor leervrijheid (1835) en
medegewerkt aan de voorbereiding van het Alg. Regl. van 1851; als ouderling der
leidsche gemeente zich bij geschrift verzet tegen het vonnis der rechtbank, waarbij
in zake het Huiszittenhuis de kerkeraad in het ongelijk was gesteld. 8 Febr. 1842
bij het nederleggen van het rectoraat sprak hij de Perfecta institutoris specie in J.C.
conspicua. Maar buiten de theologie had de begaafde man ook de fraaie letteren
lief, schreef vaardig enkele moderne talen, gaf letterkundige studies b.v. over Eugène
Sue en dichtte verzen. 27 Nov. 1851 overleed zijne voortreffelijke vrouw. Voor van
Oordt was dat een verpletterende slag. Zij was hem altijd tot krachtigen steun
geweest, ook toen hij, de beweeglijke, spontane, onergdenkende man het slachtoffer
was van wat zijn biograaf, op goede gronden, schandelijken laster noemt. Bovenal:
haar leven was met het zijne zoo samengegroeid, dat haar dood ook de zijne was:
hij overleed 11 December 1852.
Zijn portret is op steen geteekend o.a. door J. Ensing, door P.W.M. Trap en door
F. Schroeder.
Zie: H.M.C. v a n O o s t e r z e e , Het beeld van J.F. van Oordt J. Wzn. ('s
Hertogenb. 1853), waarachter ook een lijst van 's mans geschriften; L.G. P a r e a u
in Levensber. Letterk. 1853, 15-21; G l a s i u s , Godg. Ned. III, 13-22; J.B.F.
H e e r s p i n k , De godgeleerdheid te Groningen (Gron. 1875) II, 229-268; C. S e p p ,
Proeve pragm. Gesch. sparsim.
Knappert

[Oort, Arent Jan Petrus]
OORT (Arent Jan Petrus), geb. te Rotterdam 2 Aug. 1821, overl. te Alkmaar 5 Mei
1907, zoon van den predikant H e n r i c u s O. en P e t r o -
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n e l l a E v e r h a r d a L e m k e r . Hij werd 8 Oct. 1838 te Leiden ingeschreven als
student in de theologie en was sedert Febr. 1844 achtereenvolgens predikant te
Eemnes-buitendijks, Broek in Waterland en Alkmaar, in de laatste plaats van Mei
1851 tot Mei 1891, toen hij emeritus werd. Hij was een begaafd en gaarne gehoord
redenaar, die zich in den strijd tusschen orthodoxie en modernisme onzijdig heeft
gehouden. Bij de oprichting van het Huis van verbetering en opvoeding voor jongens
in 1857 werd hij belast met het catechetisch onderwijs der gereformeerde
verpleegden; hij bleef altijd groot belang stellen in deze stichting, werd in 1895 lid
en in 1900 voorzitter der commissie van regenten over dit huis en de gevangenissen.
Hij huwde 28 Juni 1848 te Baarn met A n n a M a r i a L a a n , geb. 23 Dec. 1823,
op reis te Coblenz overl. 23 Sept. 1878, dochter van A l b e r t W i l l e m L.,
gemeente-ontvanger, en M a r i a J o h a n n a v a n E w i j k . Uit dit huwelijk zijn
geboren 8 kinderen, waarvan 3 op jeugdigen, een zoon, reeds student in de rechten
te Leiden, op 17- en eene dochter op 16-jarigen leeftijd overleden. Drie dochters
liet de vader na waarvan eene de weduwe is van dr. J.D. B o e k e .
Van Oort heeft het licht gezien: Handleiding voor het Patronaat der Armen.
Bekroonde prijsvraag der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (Amst., Dev., Leid.
1857); Een woord over het Verbeterhuis te Alkmaar, in het tijdschrift ...? 1860; Aan
de Oud-leden van ‘Physika’ [herinneringen aan het collegiaal samenzijn] in de
Feestgave ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van het Natuur- en
Letterkundig Genootschap te Alkmaar 1882; Afscheidsrede, uitgesproken in de
Groote Kerk te Alkmaar, op den 26. April 1891.
Bruinvis

[Oosterbaan, Heere]
OOSTERBAAN (Heere), geb. 3 Jan. 1736 te Harlingen, overl. 18 Sept. 1807 aldaar,
zoon van den koopman E v e r t O. en G r i e t j e S i m o n s S t i n s t r a . Ten gevolge
van roodvonk was hij sinds zijn 8e jaar doof, hetgeen evenwel hem niet belette een
uitstekend kanselredenaar te zijn. Aanvankelijk opgeleid door zijn ooms Joannes
en Gooitjen Stinstra (doopgezind leeraar en geneesheer), bezocht hij de Iatijnsche
school en het athenaeum te Franeker, en studeerde vervolgens bij prof. Tjerk
Nieuwenhuis te Amsterdam. In 1759 tot proponent bevorderd, aanvaardde hij het
leeraarsambt bij de doopsgezinden te Makkum (Jan. 1760) en trad in 't huwelijk met
A a g j e D o u w e s H a n e k u i k , bij wie hij een zoon verkreeg E v e r t , advocaat
te Leeuwarden, die met P i e t j e O o s t e r b a a n huwde. In 1761 werd hij benoemd
tot hoogleeraar in de godgeleerdheid en wijsbegeerte aan de doopsgezinde
kweekschool te Amsterdam, en aanvaardde hij dit ambt 4 Nov. 1761 met een oratie:
de Evidentiae gradu, qui in religione olim revelata locum habere potest. Tot 1766
werd het onderwijs in de natuurkundige wijsbegeerte aldaar gegeven door den
leeraar Klaas de Vries. Na zijn dood nam Oosterbaan ook deze taak op zich. In
1786 deed hij wegens de wankele gezondheid van zijne echtgenoote, die verlangde
naar Friesland terug te gaan, vrijwillig afstand van zijn professoraat en volgde hij
zijn oom Joannes als leeraar der harlingsche gemeente op (21 Mei 1786). Zijn
talenkennis was zeer groot, waarvan hij gebruik maakte om werken uit 't Engelsch
en Fransch te vertalen.
Zijn leerling en Harlinger ambtgenoot, Freerk Hoekstra, gaf over hem uit: Lijkrede
(Amst. 1807) met portret. De oprichting van het weduwfonds voor friesche
doopsgezinde leeraars in 1805 werd
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krachtig door hem bevorderd. Herhaaldelijk was hij een der gecommitteerde mannen
der friesche Sociëteit (in 1788 voorzitter). Zijn werkzaamheid te Harlingen en zijn
vredelievende houding bij een in de gemeente ontstaan en hoogloopend geschil
over het bestuur der z.g.n. twaalf mannen wordt door P. Cool behandeld in Doopsg.
Bijdr. 1880, 1-38. Hij was de opsteller der Missive van de Friesche Doopsg. Sociëteit
aan de Doopsgezinden in Rusland op verzoek van den heer Trapp, gevolmagtigde
van Keizerin Catharina II (afgedrukt bij S. B l a u p o t t e n C a t e , Friesland,
354-368). In 1795 werd hij door de friesche volksrepresentanten benoemd in de
commissie tot het ontwerpen der constitutie. Toen de Dictionnaire Encyclopédique
(ed. Parijs) in 1769 een gebrekkig bericht over de Mennoniten opnam, werd door
zijn bemoeienis een verbeterd bericht geplaatst. Hij schreef in de Bibl. Hagana IV
(1769) 133-150: Epistola de Mennonitis; verder Leerrede ter aanprijzing van het
instituut tot onderwijzing van dooven en stommen (Harl. 1792); Ontwerp van eenige
schikkingen raakende den openb. godsdienst (ib. 1796).
Zijn silhouetportret is 1782 gegraveerd door D. Veelwaard.
Een familielid E v e r t C l a a s e n O o s t e r b a a n was tusschen 1695-1700 een
der gecommitteerde mannen der friesche Sociëteit. E v e r t H e e r e s O. was
tusschen 1744 en 1752, C l a a s E v e r t s O. tusschen 1744 en 1747 lid van den
Harlinger doopsg. kerkeraad.
Vgl.: S. B l a u p o t t e n C a t e , Gesch. Doopsg. in Friesland (Leeuw. 1839) 186
v.v., 221, 228, 230, 236; i d ., Gesch. Doopsg. in Holland (Amst. 1847) II, 102; C.
S e p p , Johannes Stinstra en zijn tijd (Amst. 1866) II, 289-296; Jaarboekje Doopsg.
Gemeenten 1850, 113-121.
Vos

[Oosterik, Gerhardus Johannes]
OOSTERIK (Gerhardus Johannes), geb. te Saasveld, gem. Weerselo, 15 Juli 1809,
overl. te Oldenzaal 30 Sept. 1879. Nadat hij 22 Dec. 1832 te Munster priester was
gewijd, werd hij als kapelaan gezonden naar Groenlo en in 1836 naar de St.
Walburgkerk in Arnhem. In 1842 werd hij pastoor te Hulhuizen, welke parochie hij
in 1844 verplaatste naar Gent (Gelderl.). Van 1861 was hij pastoor te Oud-Zevenaar,
de laatste jaren van zijn leven emeritus te Oldenzaal.
Hij schreef: De Katholieke wegwijzer, ten dienste van vrienden der waarheid
(Rijsenburg 1863-1865, 2 dln.); Een woord over den modernen strijd tegen
godsdienst, kerk en staat ('s Hertogenb. 1874); De rots der kerk, of zekerheid, dat
de kerk Gods nooit overwonnen zal worden (Arnhem 1874); Een hartelijk woord in
het belang der kinderen tot hunne ouders en vrienden gericht (Utrecht 1877). Verder
tallooze artikelen in de Kerkelijke Courant.
Zie: Archief Aartsb. Utrecht II, 309.
de Groot

[Oostkamp, Jan Antonie]
OOSTKAMP (Jan Antonie), godsdienstonderwijzer te Zwolle, waar hij 12 Juli 1778
geb. werd en 18 Mrt. 1845 stierf. Hij gaf tusschen 1814 en 1836 een 30-tal boeken
uit over godsdienst-, algemeene-, bijbelsche- en vaderl. geschiedenis, natuurkunde,
aardrijkskunde enz., die vroeger veel gelezen werden. Wij noemen: Geschiedenis
der stad Zwolle (1817); Aardrijkskundig schoolboek van de prov. Overijssel (1818);
Id. van Drenthe (1822); De maan een bewoonbare en door levende en redelijke
schepselen bewoonde wereldbol (1819); Aardrijks- en geschiedk. beschrijving van
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Deventer. Met een kaartje (1825); Het leven en de daden van M. Hz. Tromp en J.
Wassenaar van Obdam, Met pl. en portr. (1825); De merkwaardigste Nederl.
Zeereizen sedert 1594 (2 dln. 1825); Bijbelsche land- en zeereizen. Met pl. (1826);
Het leven,
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de daden en lotgevallen van den kommandeur Jan van Galen. Met pl. (1830); Id.
id. van Witte Kornelisz. de With. Met pl. (1831); De Noord-Nederl. zeeheld onzer
eeuw J.C.J. van Speijk voor Antwerpen (1831); Tafereel van ons zonnestelsel
volgens de nieuwste ontdekkingen tot op het eind van 1832, naar S c h r ö t e r ,
H e r s c h e l , B o d e e.a. (1824); Korte levensbeschrijving van eenige der
voornaamste Nederl. landhelden en heldinnen. Met pl. (1834) en Het leven, de
voornaamste daden en lotgevallen van Gerrit Verdooren van Asperen (1826).
Zuidema

[Oostveen, Willem Frederik]
OOSTVEEN (Willem Frederik), bekend schrijver voor de jeugd, geb. te Leiden 11
Jan. 1849 en overl. ald. 11 Febr. 1890. Onderwijzer van beroep, werkte hij in en
buiten de school met meer dan gewonen ijver aan de ontwikkeling van het kind. De
voornaamste zijner werkjes, meerendeels bij herhaling herdrukt, zijn: Ons eerste
boek, Een trapje hooger, Leest prettig, Veel genoegen, In 't hoekje van den haard
(uit een serie van schoolboekjes in 10 dln., 1875-78); Pas op school (1887;
voorlooper van ‘Ons eerste boek’). Verder: Kijkjes in het boek onzer historie; Een
zwerveling; Op een dwaalweg; De gelukzoeker; De schatgravers; Niet gezocht en
toch gevonden; Een oproer te Amsterdam; Toon de veerman en Ons genoegen,
Tijdschr. voor jongens en meisjes (1855-90). Eindelijk: Don Quichot. Met gekleurde
pl. (1882); Robinson Crusoë. id. (1883); Avonturen van Baron van Münchhausen.
id. (1884); Een katten-concert. Berijmde vertelling (1886); Het vogelnestje. Plaatjes
en versjes voor 't jonge volkje (1886); en Oranje-Nassau. Schetsen en tafereelen.
Feestgeschenk voor 't jonge Nederland (1889).
Zuidema

[Ophovius, Michaël]
OPHOVIUS (Michaël), geb. te 's Hertogenbosch 1571, overl. te Lier 4 Nov. 1637
en te Antwerpen in de St. Pauluskerk begraven, was de zesde bisschop van 's
Hertogenbosch. In 1586 trad hij te Antwerpen in de orde der dominicanen. Zijn
overheid zond hem naar Leuven, waar hij in het beroemde dominicanenklooster de
wijsbegeerte aan de jeugdige kloosterlingen onderwees. Van Leuven trok Ophovius
later naar Bologna's universiteit, waar hij in de godgeleerdheid studeerde. Uit Italië
teruggekeerd, promoveerde hij te Leuven tot licentiaat in de theologie, en verwierf
kort daarna (1610) den doctorstitel in zijne orde te Leuven. Weldra volgde nu zijne
aanstelling tot prior der dominicanen te Leuven en kort daarna te Antwerpen, waar
hij viermaal als prior herkozen werd. Hij herbouwde het klooster in deze stad, dat
door de beeldstormers gedeeltelijk verwoest was. In 1611 tot provinciaal der
dominicanen bevorderd, werd hij in 1614 tot hoofd der missie in de Nederlanden
aangesteld, om in de geestelijke belangen dezer provinciën te voorzien. In 1623
werd Ophovius te Heusden gevangen genomen en naar den Haag vervoerd. Na
18 maanden alhier gevangen gezeten te hebben, wisselde men hem uit tegen
nederlandsche onderdanen, die zich te Duinkerken in hechtenis bevonden. In 1625
door den koning van Spanje tot bisschop van den Bosch voorgedragen, ontving hij
2 Juli 1626 zijne aanstelling van paus Urbanus VIII, en werd 17 Sept. d.a.v. tot
bisschop gewijd in de kathedraal van Antwerpen. Bijna twee maanden na de
inneming van 's Hertogenbosch door Frederik Hendrik verliet Ophovius (12 Nov.
1629) de stad, waarin hem het verder verblijf ontzegd was.
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Van 's Hertogenbosch vertrok hij naar Nieuw-Herlaer, later naar Geldrop, en
eindelijk naar Postel, Floreffe en Lier, waar hij als balling overleed in het klooster
der dominicanen, dat hijzelf daar gesticht had.
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Hij schreef een zeer belangrijk Diarium (Aug. 1629-1632), een Tractatus de
blasphemia (Antverpiae 1603) en eene apologie van het katholieke geloof, welker
titel echter niet bekend is.
Rubens, die ook zijn portret geschilderd heeft (Mauritshuis te 's Gravenhage),
maakte het ontwerp voor Ophovius' praalgraf. Hij had dit kunstwerk geheel vrijwillig
en uit dankbaarheid jegens Ophovius ontworpen.
Vgl.: J.A. C o p p e n s , Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch
I, 252-58; L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijk Geschiedenis van het Bisdom 's
Hertogenbosch II, 122; C.F.X. S m i t s , De Kathedraal van 's Hertogenbosch
(Amsterdam-Brussel 1907) 225-226.
Smits

[Opittere, Christianus van]
OPITTERE (Christianus v a n ), dominicaan. In 1435 was hij prior te Maastricht en
sinds 1440 belast met het theologisch onderricht. Hij overleed 10 Febr. 1452.
Verschillende werken liet hij in hs. na: De celebratione missae, 2 t.; De interdicto
ecclesiastico; Alphabeticum narrationum et exemplorum opus; Alphabeticum
auctoritatum, proverbiorum seu parabolarum opus. Verder eenige kleine theologische
verhandelingen, welke alle in de 18de eeuw in het klooster van Maastricht werden
bewaard.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon abbreviatum Conv. Mosaetraj. Ord. Praed. bew.
d. G.A. M e i j e r in Publ. Limbourg XLVI (1910) 39.
G.A. Meijer

[Oppenraaij, Joannes Matthias van]
OPPENRAAIJ (Joannes Matthias v a n ), geb. te Bemmel 9 Jan. 1828, overl. te Velp
(bij Arnhem) 2 Mei 1904, werd 15 Aug. 1852 te Warmond tot priester gewijd en was
achtereenvolgens kapelaan te Eibergen, Terborg, Utrecht en Arnhem en daarna
pastoor te Winterswijk. 20 Sept. 1876 volgde zijne benoeming tot deken en pastoor
te Zutphen. Op zijn verzoek werd hij 13 Sept. 1896 uit laatstgenoemd ambt eervol
ontslagen. Voor zijne gezondheid vestigde hij zich toen te Velp. 15 Mei 1903 legde
hij ook zijne functie van deken neer.
In het Archief Gesch. Aartsbisd. Utrecht XXVIII plaatste hij eene uitvoerige studie
over de geschiedenis der R.K. gemeente te Zutphen na de Reformatie.
Gimberg

[Oprode, Joachim van]
OPRODE (Joachim v a n ), omstreeks 1515 geb. te Antwerpen, overl. 2 Juli 1576
te Utrecht. Hij studeerde te Leuven en verwierf daar later het doctoraat in de
theologie. 28 Maart 1542 werd hij lid van den senaat dezer universiteit. Na 10 jaar
werd hij pastoor van St. Andries te Antwerpen. In 1561 treffen wij hem aan als
pastoor der Buurkerk te Utrecht, terwijl hij daar ook was kanunnik van den Dom. 20
Juni 1571 werd hij benoemd tot bisschop van Hebron, wijbisschop en vicaris-generaal
van aartsbisschop Fred. Schenck van Toutenburg. Hij ontving tegelijkertijd een
jaargeld van 200 dukaten, met behoud van zijn kanonikaat in den Dom. Zijn
wapenspreuk luidde: ‘Virtutem nummis praeponito’. Op last van Philips II vertaalde
hij het werkje van P e t r u s C a n i s i u s : Summa doctrinae christianae per
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quaestiones tradita et in usum pueritiae edita. Ook liet hij enkele traktaatjes in
handschrift na.
o
Zie: D o d t , Archief II, 54 e.v.; III, 235 en 243; B r o m , Archiv. in Italie n 2050;
F o p p e n s , Bibl. Belg. I, 558; P a q u o t , Mém. III, 375; G l a s i u s , Godgeleerd
Nederl. sub voce.
Gasman

[Opstall, Frans Willem Hendrik van]
OPSTALL (Frans Willem Hendrik v a n ), geb. te Roermond 10 Juli 1824, overl. te
's Hertogenbosch 13 Nov. 1877, was de zoon van een kolonel der infanterie. Hij
werd in Sept. 1843 student aan de Kon. academie te Delft, en werd met ingang van
1 Oct. 1847 benoemd tot adspirant-ingenieur-surnumerair van den waterstaat.
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De eerste jaren diende hij in subalternen rang in Noord-Brabant, te 's Hertogenbosch.
1 Apr. 1849 werd hij adspirant-ingenieur, 1 Juli 1853 ingenieur te Roermond.
Hier heeft hij o.a. de ontwerpen voor het uitwateringskanaal van de Noordervaart
naar de Maas bij Kessel gemaakt. 1 Oct. 1856 werd hij arrondissements-ingenieur
te Maastricht. Hier heeft hij zeer veel gewerkt, o.a. in de Maaskwestie, waarover bij
het artikel ‘van der Kun’ (kol. 738) gesproken is. In Apr. 1858 werd hij lid en secretaris
van eene commissie tot onderzoek van de door de belgische regeering gedane
voorstellen betrekkelijk de regeling der aftappingen uit de Maas in de
Zuidwillemsvaart.
In Apr. 1859 werd hem opgedragen, gezamenlijk met een belgisch ingenieur, een
algemeen plan tot verbetering der Maas op te maken. Van 1858 tot 1861 assisteerde
hij de internationale commissie tot regeling der bedoelde aftappingen, en in 1863
was hij eenige malen te 's Gravenhage om de ministers van binnen- en van
buitenlandsche zaken bij te staan bij de discussiën in de Kamers over het
Maastractaat, dat door de volksvertegenwoordiging in laatstgenoemd jaar was
goedgekeurd. De werken, die ingevolge het genoemde tractaat gemaakt moesten
worden, werden onder zijne leiding uitgevoerd. Toen zij gereed waren (behalve de
rivierverbetering, die langer tijd in beslag nam), werd van Opstall 1 Oct. 1867 met
het zeer belangrijke arrondissement Gorinchem belast, waarbij de vorming der
Nieuwe Merwede met bijbehoorende werken toen in vollen gang was. 1 Mei 1870
werd hij hoofdingenieur in Gelderland, en 1 Apr. 1873 werd hij naar Noord-Brabant
verplaatst, en hier, waar hij zijne vier eerste dienstjaren had gesleten, bracht hij ook
de vier laatste door. Hij verrichtte ook in deze periode belangrijk werk, in het bijzonder
wat betreft reglementeering van waterschappen, waarbij in Noord-Brabant steeds
zeer vele moeilijkheden voorkomen.
Hij wordt over zijn werk terecht hoog geprezen door P.T.A. S p r e n g e r s ,
Historisch-staatsrechtelijk overzicht der waterschappen in Noord-Brabant, 1,
voorwoord, 1.
Gedeputeerde Staten waren niet met hem ingenomen, en hieraan is toe te
schrijven, dat de provincie besloot, met ingang van 1 Jan. 1875 een afzonderlijken
provincialen waterstaatsdienst in te richten.
Hij huwde 13 Juni 1854 M.S.F. v a n D o o r e n , geb. te Tilburg in 1822, overl.
aldaar 17 Mrt. 1911; hij had bij haar geene kinderen.
Men heeft van zijne hand: Een levensbericht van den hoofdingenieur, lid der
Eerste Kamer, L. Rijsterborgh, in Not. K. Inst. v. Ing. 1864/5; eene beschouwing
over rivier- en waterloopkunde, ibid. 1868/9.
Ramaer

[Opwijrda, Robartus Johannes]
OPWIJRDA (Robartus Johannes), apotheker en leeraar in de scheikunde aan de
H.B.S. en het gymnasium te Nijmegen, waar hij 28 Mei 1828 geb. werd en 2 Jan.
1891 overleed. Hij ontving zijn opleiding in de apotheek van zijn oom E.F. Visser in
genoemde stad en werd later provisor in die zaak. Sedert 1849 dreef hij haar voor
eigen rekening, doch in 1867 associeerde hij zich met D. Wildschut en sedert stond
de apotheek bekend onder den naam van O p w i j r d a e n W i l d s c h u t . Als
chemicus en pharmaceut had Opwijrda een goeden naam. Onverdroten was hij
bezig zijn kennis in die vakken uit te breiden. Een lange reeks van jaren was hij lid
van den Geneeskundigen Raad voor de provincies Gelderland en Utrecht; verder
lid van het hoofd-
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bestuur der Nederl. Maatschij. ter bevordering van de pharmacie, voorzitter van het
departement Gelderland dier maatschappij, lid van de examencommissies voor
apothekers, hulp- en leerlingapothekers; lid en secretaris der Gezondheidscommissie
te Nijmegen enz. Hoezeer zijne verdiensten gewaardeerd werden, bleek vooral in
1889, toen het door hem opgerichte Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland 25
jaar bestond en hem als redacteur van dat blad uit alle oorden van het land hulde
werd gebracht. Tot zijn dood heeft hij de belangen der nederl. pharmacie in dat
orgaan naar vermogen behartigd. Bij de oprichting der hoogere burgerschool te
Nijmegen in 1865 werd Opwijrda tot leeraar in de scheikunde daaraan benoemd en
sedert 1878 was hij dat ook aan het gereorganiseerde gymnasium aldaar. Hij was
gehuwd, sedert 1853, met M a r i a S o p h i a B r u c k w i l d e r , die hem een viertal
kinderen schonk.
De lijst der geschriften van Opwijrda is vrij uitgebreid. Enkele ervan zijn: Algemeene
en bijzondere recepteerkunst enz. (1871; 6de dr. 1896); Rationeele prijsbepaling
der recepten enz. (1875; 5de dr. 1892); Korte inhoud der Pharmacopoea Neerlandica
(1876; 2de dr. 1892); Latijnsch-Nederlandsch woordenboek op de Pharmacopoea
Neerl. (1874); Aard en samenstelling van een aantal dusgenaamde geheimmiddelen
(1867; 2de dr. 1882) en Vervalschte levensmiddelen. Handboek tot erkenning enz.
(1870).
Zie: het feestnummer van 't Pharmaceutisch Weekblad voor Nederland, uitgeg.
bij 't 25 jarig bestaan daarvan in Mei 1889. Met bibliografie.
Zuidema

[Ort, Johannes Apollonius]
ORT (Johannes Apollonius), geb. te Woudrichem 2 Mei 1842, overl. te 's Gravenhage
8 Febr. 1908, zoon van dr. W.F. O r t e n S.G. H a n e g r a a f f , genoot zijn militaire
opleiding aan de Kon. Mil. Academie te Breda. 22 Juni 1861 werd hij benoemd tot
2en luitenant bij het 5e reg. dragonders. Hij was leeraar aan den hoofdcursus der
cavalerie te Haarlem (1870-1872), 1e luit. adj. bij het 2e reg. huzaren (1874-1877),
ritmeester (1877), majoor en hoofd van onderwijs in de cavalerievakken aan de
Kon. Mil. Acad. (1880-1887), luit. kol. en instructeur aan de rijschool (1887-1895),
kolonel-kommandant van het 1e reg. huzaren (1895-1899) en werd April 1899
gepensionneerd. Naast militaire studiën zijn het vooral archaeologische
onderzoekingen, die hem hebben bezig gehouden. Vooral de topographische
toestand van Nederland vóór en tijdens de romeinsche heerschappij trok in steeds
sterkere mate zijn aandacht. Het eerst heeft hij Limburg uit dat oogpunt onderzocht;
hij publiceerde als vrucht van dat onderzoek: Plaatsen in de gemeente Blerick
(Limburg), waar vóór-geschiedkundige, Germaansche en Romeinsche voorwerpen
zijn gevonden (Roermond 1882) en vooral Oude wegen en landweren in Limburg
en aangrenzende gewesten (Leiden 1884), dat als een aanvulling kan worden
beschouwd van P l e y t e 's Nederlandsche Oudheden. Deze onderzoekingen zijn
vervolgens uitgebreid over geheel Nederland, waarvan de resultaten zijn neergelegd
in zijn Oudheidkundige aanteekeningen, meest betrekking hebbende op Nederland
en zijne bewoners (Deventer, 's Grav. 1899-1904, 5 st.), waarin over de veldtochten
der Romeinen in ons land, de woonplaatsen van verschillende germaansche
stammen, hun goden en over de romeinsche wegen gewichtige resultaten worden
verkregen. Eindelijk gaf hij in Lugdunum ('s Grav. 1903) zijn meening over de ligging
van deze plaats, die hij te Leiden bleef zoeken. Ort was een man van groote
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werkkracht en scherpzinnigheid, daarbij zelfstandig van oordeel en origineel van
opvatting; het ontbrak hem evenwel soms aan wetenschappelijke methode en critiek.
Hij was in Oct. 1876 gehuwd met H e l e n a C a t h a r i n a G r o b b e e .
Zie: G.J.W. K o o l e m a n s B e i j n e n in Levensb. Lett. 1908, 114 vlg.
Brugmans

[Ortt, Jhr. Jacob Reinier Theodoor]
ORTT (Jhr. Jacob Reinier Theodoor), geb. te Amsterdam 30 Nov. 1817, overl. te 's
Gravenhage 16 Juni 1887, was de zoon van jhr. H.J. O r t t kapitein ter zee,
inspecteur over het loodswezen, en jkvr. A.M. W a r i n . Hij werd in 1836 cadet voor
den waterstaat aan de Militaire Academie te Breda, en met ingang van 1 Oct. 1840
benoemd tot aspirant-ingenieur. Hij werd in Zuid-Holland werkzaam gesteld, ten
einde een ontwerp tot kanaliseering van den Hollandschen IJsel te maken, en
vervolgens in Mrt. 1842 bij de droogmaking van het Haarlemmermeer, onder J.A.
Beijerinck. Hij was daar bij den bouw der stoomgemalen te Spaarndam en de
Leeghwater (bij de Kaag) geëmployeerd tot 1 Oct. 1844, afgewisseld door eene reis
naar Portugal, ten behoeve van openbare werken aldaar, met zijn broeder (die
volgt), van 1 Oct. 1842 tot 1 Jan. 1843.
1 Oct. 1844 werd hij naar Sas van Gent verplaatst, waar hem ontwerpen voor
afwatering van een deel van Zeeuwsch Vlaanderen werden opgedragen. 1 Jan.
1846 werd hij ingenieur en 1 Febr. 1846 naar Zuid-Holland verplaatst, alwaar zijn
dienst hoofdzakelijk bestond in de waarneming van een deel van den provincialen
dienst van den ziekelijken ingenieur Boerrigter te 's Gravenhage. Toen de ingenieur
M. Beijerinck 2 Febr. 1847 overleed, werd aan Ortt, die uitstekende getuigschriften
uit Breda had medegebracht en die ook in de praktijk zeer bekwaam gebleken was,
aangeboden, diens leerstoel in de waterbouwkunde aan de delftsche academie in
te nemen. Hij bedankte, en toen de ingenieur Storm Buysing (I kol. 525) (die vroeger
reeds jaren aan de militaire academie, waar tot 1845 de ingenieurs opgeleid werden,
leeraar was geweest) hetzelfde aanbod aannam, volgde Ortt hem met ingang van
1 Apr. 1847 op te Maastricht. Hier werd hij 1 Dec. 1847 belast met den aanleg van
het kanaal van Maastricht in de richting naar Luik op nederlandsch gebied. Het
kanaal, dat wegens de groote bebouwing, in het bijzonder bij den Pietersberg, die
nabij de Maas gelegen is, veel moeilijkheden opleverde, is eenvoudig en goed
aangelegd. In het bijzonder de bruggen zijn van een goed doordacht stelsel. Het
kanaal is geheel met belgisch geld aangelegd. Toen het gereed was, werd Ortt met
1 Maart 1850 weder met den arrondissementsdienst te Maastricht belast. Tijdens
hij hier werkzaam was, ontving hij in 1852 het aanbod, achtereenvolgens door Storm
Buysing, Beijerinck en zijnen broeder afgewezen, om directeur der openbare werken
in Nederlandsch Indië te worden. Dit aanbod werd ook door hem afgewezen, en de
regeering benoemde als zoodanig een indisch genieofficier.
Met 1 Mei 1853 werd Ortt benoemd tot directeur van de hoofdzakelijk met engelsch
geld opgerichte maatschappij ‘tot indijking der Ooster-Schelde’, en verkreeg hij verlof
als rijksingenieur. Hij vestigde zich eerst te Bath, daarna te Bergen-op Zoom, en
dirigeerde de bedijking van den 1en Bathpolder. Het ging deze maatschappij niet
voordeelig en het gevolg was ongenoegen met haren directeur, die in het begin van
1855 verzocht, weder in rijksdienst te mogen treden.
Ortt ontving in het voorjaar van 1855 het aanbod om in plaats van F.W. Conrad,
die toen met zijne gezondheid sukkelde, directeur der
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Hollandsche Spoorwegmaatschappij te worden, maar ook dit, als zoovele andere
aanbiedingen, werd door hem afgeslagen. Hij werd 1 Apr. 1855 te Kampen als
arrondissements-ingenieur geplaatst. Een bijzondere arbeid in deze standplaats
betrof Schokland. Dit eiland, dat zeer laag gelegen is, en op twee plaatsen eene
vrij groote bevolking (ongeveer 700 zielen) had, had geen behoorlijke havenruimte;
de Schokkers waren zóó verarmd, dat men reeds vroeger eene fabriek op het eiland
gevestigd had om hen des winters aan werk te helpen. Maar zij waren nog veel
armer geworden, steeds werd in het geheele land voor hen gebedeld, en er moest
iets gedaan worden. Ortt stelde den radikalen maatregel voor, alle woningen op het
eiland te onteigenen en daardoor de inwoners te dwingen, op het vasteland te gaan
wonen. Aan dit voorstel werd in 1858 gevolg gegeven, en de uitvoering werd aan
Ortt opgedragen.
Met ingang van 1 Nov. 1859, dus na 19 jaren dienst, werd Ortt tot hoofdingenieur
benoemd. Ziet men af van hen, die dit werden vóór 1830, dan is hij degene, die
dezen rang in het kleinst aantal jaren dienst bereikt heeft. Hij werd geplaatst in de
zeer belangrijke provincie Zeeland, en deed spoedig een voorstel tot het instellen
eener commissie over de oeververdediging in die provincie, daar het hem voorkwam,
dat hierin geen behoorlijk stelsel betracht werd. Op 9 Juni 1860 werd zulk eene
commissie ingesteld, van welke Ortt lid werd; haar verslag is een van de beste van
dien aard. Een staat omtrent de calamiteuse polders in Zeeland en den oever, die
door het rijk te Ter Neuzen onderhouden moet worden, loopende van 1830 tot 1860,
werd door hem uitgegeven.
In Zeeland ontplooide hij ook op ander gebied groote werkkracht. Terwijl overal
de aanleg der staatsspoorwegen met hetgeen daardoor noodig was geworden,
streng van den waterstaat gescheiden bleef, werd het ontwerpen van het kanaal
door Zuid-Beveland en het doen der daarvoor noodige onteigeningen aan Ortt
opgedragen. Waarom geschiedde zulks niet ook met het kanaal door Walcheren,
hetwelk geheel door spoorwegingenieurs aangelegd werd? Waarschijnlijk om den
ingenieur te Middelburg, iemand, die jaren lang gepasseerd was voor hoofdingenieur
en voor wien Ortt gewoon was, het werk te doen. Dit ging zoover, dat hij zelfs de
verrekeningen met de aannemers opmaakte. Hierbij beging hij de fout, dat hij zonder
vergunning des ministers een bedrag voor herstel van een rijks zeilvaartuig
aanwendde, dat voor iets anders bestemd was. Hierover werd hij door genoemden
ingenieur, J.A. van Dorth, bij minister Thorbecke aangeklaagd, en tot straf werd Ortt
naar Groningen verplaatst met ingang van 1 Mei 1864.
Toen de hoofdingenieur P. Kock met ingang van 1 Mei 1866 gepensionneerd
werd, werd de dienst in Drente tegelijk met dien in Groningen aan Ortt opgedragen.
Met 1 Mei 1867 wachtte hem een zeer gewichtige werkkring, namelijk die van
hoofdingenieur in Noord-Holland, ter standplaats Haarlem. In hetzelfde jaar werd
hij lid der commissie tot onderzoek der Zuiderzeeplannen van Beijerinck, en zeer
vele waren zijne bemoeiingen met het Noordzeekanaal. Ook werd hij 8 Mei 1870
in de plaats van F.W. Conrad benoemd tot lid der Koninklijke Academie van
Wetenschappen, waaruit de wetenschappelijke naam, dien hij had, duidelijk wordt.
Uit dit oogpunt zijn zeer merkwaardig zijne onderzoekingen over opwaaiing.
Sedert zijne komst te Haarlem begon eene

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1033
rheumatische ziekte Ortt te kwellen, waarschijnlijk het gevolg daarvan, dat hij zijn
lichaam nooit had ontzien in het dienen van het rijksbelang. Zij verergerde steeds,
en zeker was het bij een zoo eerzuchtig man als Ortt, wien het vroeger in den dienst
altijd zoo fortuinlijk gegaan was, niet bevorderlijk tot herstel, dat zijn zooveel jongere
ambtgenoot Caland hem voor inspecteur voorbijging. Nog geen twee maanden
later, 23 Mei 1873, ontstond er eene vacature als inspecteur in de 2e inspectie en
het duurde tot 1 Apr. 1874, eer deze werd aangevuld. Van twee andere
ambtgenooten overleed de eene in Jan. 1874, de ander werd met 1 Apr. 1874
gepensionneerd, en dientengevolge was Ortt de oudste hoofdingenieur; hij werd
met laatstgenoemden datum inspecteur, en wel voor de provinciën Noord-Brabant,
Utrecht, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland; zeer gewichtige werkzaamheden
wachtten hem, al waren de groote rivieren aan zijne inspectie ontnomen. Onder die
werkzaamheden was de verbinding van Amsterdam met den Rijn. Ware hij nog een
gezond man geweest, hij zou zich aan het hoofd hebben gesteld van de commissie
voor die verbinding. Maar nu liet hij alles aan de hoofdingenieurs over, en gaf hun
slechts eenige wenken van geen beteekenis.
Had hij zich maar (gelijk hij toch na zijn pensioen deed) metterwoon te 's
Gravenhage gevestigd 1 Maar hij meende verstandig te doen, te verzoeken te
Haarlem te mogen blijven wonen, welk verzoek werd ingewilligd. Hij werd 1 Juli
1875 belast met de tijdelijke waarneming der 1e inspectie, zoodat hij nu de inspectie
over het geheele land behalve den algemeenen dienst en de rivieren onder zich
had. Hem werd een ingenieur tot hulp toegevoegd, en hij koos als zoodanig P. Loke,
die jaren lang onder hem gediend had, een bekwaam ingenieur, doch die geen
stukken kon afdoen. Ook hierdoor, en door dat Ortt groote gedeelten van het jaar,
aan zijne legerstede gekluisterd was, verminderde zijn invloed zeer. Toen de Minister
Klerck den waterstaat wilde reorganiseeren, was Ortt, die nog den leeftijd, waarop
hij recht had op pensioen, niet bereikt had, naar het schijnt op Klerck's verzoek,
bereid, zich voor den dienst te laten afkeuren, en zoo werd hij met 1 Apr. 1881 op
verzoek eervol ontslagen, terwijl hem de rang van hoofdinspecteur toegekend werd.
Ortt huwde 25 Juni 1850 L.L.J. d e R a i k e m . Zij hadden 7 kinderen.
Van Ortt's werken zijn de belangrijkste: Waarnemingen en opmerkingen over het
opwaaien van water in Verh. en med. K. Akad. v. Wet., Afd. Nat., 2e reeks, VI (1872);
Iets over kwel en verdamping, ibid. XIII (1877).
Ramaer

[Ortt van Schonauwen, Jhr. Johan]
ORTT VAN SCHONAUWEN (Jhr. Johan), geb. te Amsterdam 30 Juni 1810, overl.
te Arnhem 16 Oct. 1898, broeder van den voorg., werd als cadet voor het vak van
den waterstaat op de artillerie- en genieschool te Delft toegelaten in 1826, ging,
toen die inrichting in 1828 werd opgeheven, omdat men de opleiding van alle
militairen meer in het midden des lands wenschte (de regeering dacht dus niet aan
eene mogelijke scheiding), als cadet naar de Militaire Academie te Breda, en werd
met ingang van 1 Nov. 1830 benoemd tot élèveaspirant bij den waterstaat. Daar
intusschen de belgische opstand was uitgebroken, meldde hij zich als vrijwilliger
aan en trad hij bij het 2e bataillon jagers in dienst. Hij heeft den Tiendaagschen
veldtocht medegemaakt, en werd in Juni 1833 als militair buiten dienst gesteld. Met
1 Jan. 1834 werd hij aan den inspecteur Goekoop toegevoegd en, terwijl hij met 1
Apr. d.a.v. tot aspirant-
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ingenieur benoemd werd, zien wij hem reeds met 1 Mei van hetzelfde jaar bij
verschillende werken onder den ingenieur van Asperen te Amsterdam, en van 1
Mei 1835 onder den ingenieur van Gendt te Alkmaar werkzaam. Met 1 Nov. 1838
werd hij arrondissements-ingenieur te Utrecht, hoewel nog aspirant; eerst 1 Jan.
1840 werd hij ingenieur 2e kl., terwijl hij tegelijk naar Alkmaar verplaatst werd. Hier
had hij een zeer omvangrijken dienst, daar er nog geen arrondissement Hoorn
bestond, en daardoor, behalve het grootste deel van het Noordhollandsch Kanaal
nog de eilanden Vlieland, Terschelling en Wieringen tot dezen dienst behoorden.
De werken op Texel behoorden meest tot den dienst van den toen afzonderlijken
provincialen waterstaat, hoewel die door rijksingenieurs werd bediend.
Hij was tijdens den ijsgang van het begin van 1841 in Gelderland werkzaam. Te
Heteren werd onder zijn toezicht de dijk, die dreigde te bezwijken, op 17 Febr.
opgekist, en hij redde te zamen met den ingenieur Blaauw door energiek optreden
de Betuwe voor doorbraak (Zie Aanteekeningen betrekkelijk ijsbezettingen en
overstroomingen, behoorende bij het rapport der inspecteurs van 27 Sept. 1861,
230).
Daar hij een der ingenieurs was, die het best stonden aangeschreven, werd hem
in 1842 aangeboden een groot portugeesch grondeigenaar, den markies de Fayal,
van advies te dienen over eene kanalisatie van den Taag boven de groote baai,
aan welke Lissabon gelegen is. Hij begaf zich daarvoor in Oct. 1842 ter plaatse, en
werd vergezeld door zijn broeder; of er iets van het door hem opgemaakt plan
gekomen is, is onbekend. Wel is een hem tijdens zijn verblijf in Portugal van
regeeringswege opgedragen ontwerp tot verbetering van een droogdok, dat driemaal
vergeefs beproefd was, door hen gemaakt en met volledig succes uitgevoerd.
Terwijl hij te Alkmaar was, werd hem de directie van de bedijking van den polder
Waard-Nieuwland op Wieringen, groot 460 H.A., opgedragen; deze werd van 1846
tot 1848 uitgevoerd. Verder werd hij in 1848 uitgenoodigd, de in 1847 begonnen,
doch weder gestaakte bedijkingswerken van den Prins-Hendrik polder op Texel,
groot 490 H.A., tot een einde te brengen; dit was in 1849 geschied.
Op zijn voorstel werd goedgevonden, dat de geheele kust van het
noordhollandsche vasteland zou worden getrianguleerd, en dat om de 1000 M.
strandpalen geplaatst zouden worden, met de bedoeling, dat daaruit jaarlijks de
afstanden van die palen tot de laagwaterlijn, tot de hoogwaterlijn en tot den duinvoet
gemeten zouden worden; de triangulatie werd door Ortt verricht, de palen werden
in 1843 geplaatst, en sedert zijn elk jaar de genoemde afstanden gemeten, ten
gevolge waarvan men zich thans eene goede voorstelling van de afneming van het
strand kan maken, terwijl men hieromtrent vroeger in den blinde tastte. Vroeger of
later heeft men ook elders langs onze geheele zeekust, ook op de eilanden, dezen
maatregel genomen, zoodat thans overal elk jaar strandmetingen plaats hebben.
Met 1 Nov. 1849 werd Ortt belast met de waarneming der betrekking van
hoofdingenieur in de provincie Utrecht; daar hij de 15e ingenieur in de ranglijst was,
was dit eene groote onderscheiding, al was Utrecht slechts in tijden van hoog
opperwater of ijsgang eene belangrijke provincie. Hij had hier tijd voor allerlei
commissiën, en werd daarin ook geroepen, als: vanwege Amsterdam om na te
gaan, of de aanleg van een kanaal voor de groote scheepvaart door Holland op zijn
smalst
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mogelijk was; vanwege de ministers van binnenlandsche zaken en oorlog tot het
aan het fort Honswijk nemen van proeven ter bepaling van het vermogen van
overlaten; van rijkswege: voor de verbetering der afwatering van de Geldersche
Vallei in verband met de praamvaart; voor den bouw van vaste bruggen over onze
hoofdrivieren; ter beoordeeling der plannen tot verbouwing der schipsluis van het
droge dok aan het Nieuwediep; later nog voor de beoordeeling van de andere
plannen met genoemd dok; voor de verbetering van het Noordhollandsche Kanaal;
voor de verbetering van den Rotterdamschen Waterweg.
Hij werd 1 Jan. 1855 effectief hoofdingenieur. In 1852 was hem, nadat Storm
Buysing en J.A. Beijerinck zich onttrokken hadden, aangeboden om directeur van
openbare werken in Nederlandsch Indië te worden; ook Ortt sloeg dit aanbod af.
Tijdens de watersnooden van 1855 en 1861, bij den eersten waarvan de
Grebbedijk, bij den tweeden de dijken van Maas en Waal en van de Bommelerwaard
doorbraken, heeft Ortt zich door zijne activiteit zeer verdienstelijk gemaakt. Met
ingang van 1 Apr. 1858 werd hij als hoofdingenieur naar Gelderland, ter standplaats
Arnhem, verplaatst. Kort te voren was hem aangeboden, Conrad als
ingenieur-directeur van den Hollandschen Spoorweg op te volgen, hetwelk door
hem werd afgeslagen. Te Arnhem zijnde, werd hij nog in 1859 van rijkswege in de
commissie tot het opmaken van een plan voor de doorgraving van Holland op zijn
smalst benoemd, hetzelfde jaar vanwege de provincie Noord-Holland in eene
commissie over het afnemen der zeeduinen, en in 1866 van rijkswege in eene
commissie ter beoordeeling van het Zuiderzee-plan van Beijerinck.
In al deze commissiën was hij een gewaardeerde kracht, al gingen er geen
grootsche denkbeelden van hem uit, als van van der Kun, van Gendt en verscheidene
anderen van een oudere generatie.
Met ingang van 1 Mei 1870 werd hij benoemd tot inspecteur in de 1e inspectie,
bestaande uit de 6 oostelijke provinciën. Hij bleef te Arnhem woonachtig. De invloed
van Ortt, die vroeger groot geweest was, was in de laatste jaren van zijn ambtelijk
leven sterk gedaald. Al was zijne gezondheid nog goed (hij was van eene bijzonder
sterke constitutie), zijn werkkracht verminderde, en onaangenaamheden werden
hem niet gespaard.
Met 1 Apr. 1873 werden, daar minister Geertsema meer eenheid in het rivierbeheer
noodig achtte, de rivieren onder den met dien datum benoemden inspecteur in
algemeenen dienst gebracht, wien daarvoor een hoofdingenieur werd toegevoegd,
en dus werden de rivieren in zijne inspectie aan Ortt's bemoeiingen onttrokken. Veel
was er ook, waarover zijn ambtgenoot in algemeenen dienst gehoord werd, dat
eigenlijk Ortt aanging. Hij diende de laatste jaren niet met de opgewektheid van
vroeger, en verzocht daarom met ingang van den dag, volgende op dien, waarop
hij 65 jaren oud werd, 1 Juli 1875, zijn eervol ontslag. Hij had de teleurstelling, dat
zijne betrekking niet vervuld, doch de waarneming opgedragen werd aan zijn broeder.
Nog vele jaren na zijn pensioen bleef hij, steeds in alles wat op den waterstaat
betrekking had, belang stellende, als ambteloos burger te Arnhem wonen. In 1890
werd hij tot eerelid van het Kon. Inst. van Ingenieurs benoemd.
Ortt huwde 19 Mei 1841 met C.M. A l e w i j n , overl. 7 Jan. 1881, en had bij haar
13 kinderen waarvan 4 zonen; een aantal stierven jong, slechts één zijner zonen,
jhr. H.J. Ortt van Schonauwen, heeft den mannelijken leeftijd bereikt en is direc-
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teur eener koolzuurfabriek en lid van den gemeenteraad van Loosduinen.
Ramaer

[Os, Ignatius Anthony van]
OS (Ignatius Anthony v a n ), geb. te Wilnis 29 Nov. 1847, priester gewijd te Utrecht
15 Aug. 1871, promoveerde 21 Juli 1874 te Würzburg in de godgeleerdheid op het
proefschrift: de Abolitione ordinis Templariorum (Herbipoli 1874). Kapelaan te Arnhem
(St. Walburg) 25 Sept. 1874, werd hij 30 Sept. 1887 benoemd tot rector, 5 Juni 1891
tot pastoor der nieuwe parochie St. Joseph te Groningen. 26 Juni 1896 volgde de
benoeming tot president van het seminarie Rijsenburg en hoogleeraar in het kerkelijk
recht, 2 Juli van hetzelfde jaar de benoeming tot kanunnik van het metropolitaan
kapittel. Het presidentschap bleef hij bekleeden tot 10 Sept. 1903, toen hij, wegens
gezondheidsredenen, eervol werd ontslagen. Overleden te Rijsenburg 14 Jan. 1904
werd hij begraven op het kerkhof van het seminarie.
Knuif

[Osdorpius, Franciscus]
OSDORPIUS (Franciscus), of O s d o r p , geb. in 1584, gest. te Amsterdam in 1634,
is geweest conrector aan de latijnsche school te Delft, vervolgens rector aan die te
Alkmaar, waar hij als weduwnaar huwde met N e e l t j e P i e t e r s , j.d. uit ‘De
Wachter’ te Amsterdam en sinds 1613 rector van de school te Amsterdam, waar
zijn neef Ludolf (zie ondér) hem sinds 1632 terzijde stond; hij overleed in het
negentiende jaar van zijn rectoraat. Een brief van Caspar van Baerle aan hem dd.
31 Dec. 1630 is in C. B a r l a e i Epp. I (Amst. 1661) 363.
Zie: Nijhoff's Bijdragen 3e R., V. (1889) 387.
de Waard

[Osdorpius, Johannes]
OSDORPIUS (Johannes) gest. te St. Eustatius 27 Aug. 1699, zoon van den volg.
en Margaretha Seullijn, was vlootpredikant en werd in 1694 predikant te Zoutelande
op Walcheren. Hij huwde daar, ‘zijner ouderen raad niet willende hooren, tot smerte
van het gansch geslagt’, met M a a t j e L a n s uit dat dorp en vertrok in 1699 naar
St. Eustatius, waar hij na eene ziekte van zes dagen overleed.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (Vliss. 1758) 173, 74, 371.
de Waard

[Osdorpius, Lucas]
OSDORPIUS (Lucas), of O s d o r p , geb. te Amsterdam 13 Nov. 1639, gest. te
Vlissingen 29 Sept. 1704, zoon van den volg. en Eva Ambrosius, studeerde te
Groningen onder Sam.
Maresius en Abdias Widmarius in de theologie. Daar 23 Sept. 1661 proponent
geworden, duurde het zes jaren voor hij een plaats kreeg, waarom hij een beroep
naar Curaçao aannam; gereed staande om te vertrekken, predikte hij in 1668 in
den Hoorn op Texel, waarop hij aldaar werd beroepen. Aldaar gehuwd met de
weduwe van den predikant te Leymuiden, K a s p a r t e r H a a r , nl. M a r g a r e t h a
S e u l l i j n (zuster van S a r a S e u l l i j n , gehuwd met den vlissingschen
burgemeester J a c o b v a n H o o r n ) zal hij daardoor Sept. 1677 een beroep naar
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Vlissingen hebben ontvangen. Na aanvaarding daarvan huwde hij daar wederom
30 Apr. 1701 met de in 1642 te Biervliet geborene M a r i a d e l a P a l m a , dochter
van M i c h i e l en A n n a V e r o n , en toen weduwe van kapitein P i e t e r
B o r r e n d a m m e en nogmaals van kapitein J u s t . Z u y d l a n d . De L u c a s O.
die als j.m. van der Hoorn op Texel 18 Aug. 1703 te Vlissingen ondertrouwde met
E l i s a b e t h v a n d e r B u s s c h e j.d. uit Vlissingen was wel een zoon van hem;
een andere Johannes gaat boven.
Zie: V r o l i k h e r t a.w. (Vliss. 1758) 170 e.v., 270.
de Waard

[Osdorpius, Ludolf Pietersz.]
OSDORPIUS (Ludolf Pietersz.), of O s d o r p woonde in zijn jeugd tien jaren ten
huize van zijn
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oom, den amsterdamschen rector Franciscus en verkreeg in 1632 als opvolger van
Joh. de Bruyn, door zijn voorspraak het praeceptoraat in de zesde klasse der
latijnsche school. Hij nam deze bediening waar tot 1668, toen hij emeritus werd. Hij
was gehuwd met de dochter van een amsterdamschen predikant L u c a s
A m b r o s i u s , nl. E v a , waaruit in 1639 als oudste zoon Lucas O., die voorafgaat.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (Vliss. 1758) 370.
de Waard

[Osenbruggen, Carel van]
OSENBRUGGEN (Carel v a n ), conrector aan het stedelijk gymnasium van den
Haag, in welke stad hij 22 Aug. 1809 geb. was. Hij studeerde te Leiden in de letteren
(ingeschreven 1828) en promoveerde in 1834 op een Disp. lit. de Senatu
Atheniensium. In 1833 tot praeceptor aan de toenmalige latijnsche school zijner
geboortestad benoemd, bleef hij hieraan werkzaam tot 1873, toen hij eervol ontslag
ontving. Sedert 1865 was hij conrector dezer in 1838 in een gymnasium veranderde
inrichting. Het jaar van zijn overlijden kon ons niet worden meegedeeld; in 1886 uit
den Haag naar Weimar vertrokken, is hij kort daarna in den vreemde gestorven. Als
geschriften vonden wij van van Osenbruggen vermeld: De eenzijdige rigting van
onzen tijd (1850); Schets der Oude geschiedenis. Naar het Duitsch van T h . D i e i t z
(1853) en De Hermocrate Syracusano libertatis vindice (1862).
Zuidema

[Ottema, Jan Gerhardus]
OTTEMA (Jan Gerhardus), conrector van het gymnasium te Leeuwarden en schrijver
van een aantal letterkundige werken, geb. 1 Dec. 1804 te Doetinchem en overl. 19
Mrt. 1879 in eerstgenoemde stad. Van zijn opleiding is ons weinig bekend; hij had
reeds te Groningen zijn candidaatsexamen in de letteren gedaan, toen hij zich in
1824 te Utrecht als student liet inschrijven. 13 Juni 1828 promoveerde hij hier op
een diss. de Sophoclis Antigone. In 1830 werd hij conrector te Harlingen, vier jaar
later praeceptor aan het gymnasium te Leeuwarden en in 1855 conrector ald. In
1872 ontving hij zijn eervol ontslag, bleef echter in Leeuwarden wonen, waar hij als
secretaris van het Friesch Genootsch. v. geschied-, oudheid- en taalkunde, waarvan
hij sinds 1833 lid was, veel tot den bloei dier vereeniging heeft bijgedragen. Behalve
opstellen in het tijdschr. de Vrije Fries, in de Symbolae Literariae, waarvan hij een
tijdlang mederedacteur was, in het Algem. litt. maandschrift voor Latijnsche taal- en
oudheden, in de Jaarb. voor wetensch. theologie, in de Bijdr. t.d. kennis d. Ned.
Gymn. en in de Verhandelingen van het Wisk. genootsch. te Amsterdam, schreef
Ottema de volgende werken: De evangeliën van Mattheus en Markus in hunne
oorspronkelijke overeenstemming hersteld (1865); Kores. Historisch-chronologisch
onderzoek naar den tijd der Babylonische ballingschap (1850); De jubelperiode
aangewend bij de tijdrekening van de geschiedenis der Israëlieten (1853);
Geschiedenis der Joden gedurende het tijdvak der Babyl. ballingschap onder de
overheersching der Perzen (1855); Opschrift der grafzuil van Psamtik. Bijdrage tot
de chronologie der Babyl. ballingschap (1859); en Gelegenheidsrede bij de oprichting
van het monument voor Dr. Simon Stijl te Harlingen (1860).
Voorts gaf hij op last en ten behoeve van het Friesch Genootschap o.a. uit:
Verhandeling over den loop der rivieren door het land der Friezen en Batavieren
(1845); Redevoering over het ontstaan der Zuiderzee (id.); Die olde Freesche
chronike, met aanteekeningen van E. Epkema, en de Gesta Frisiorum enz. (1853).
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Eindelijk schreef hij: Thet Oera Linda Bok, naar een handschrift uit de 13de eeuw.
Met vergunning van den eigenaar, den heer C. over
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de Linden aan den Hetder, bewerkt, vertaald en uitgegeven (1872; 2de dr. 1876);
De Koninklijke Akademie en het Oera Linda Bok (1874); Geschiedkundige
aanteekeningen en ophelderingen bij Thet Oera Linda Bok (1873; 2de dr. 1878) en
De Deventer courant en het Oera Linda Bok (1876).
Men zie over dit O.L.B., dat in de jaren 1871 e.v. zooveel pennen in beweging
heeft gebracht (er werd over geschreven tot in buitenlandsche bladen toe, o.a. in
de Göttinger gelehrte Anzeigen, 1874, 112), doch waarover nog altijd niet het volle
licht is opgegaan: Ned. Spect. v. 1871-77; Navorscher, 1871-75; B e c k e r i n g
V i n c k e r s , De onechtheid van het Oera Linda Bok (1876); d e z ., Wie heeft het
Oera Linda Bok geschreven? (1877) en J.H. G a l l e e in de Gids 1878, I, 1. Voorts:
het opstel van F. B e z e m e r in Noord en Zuid 1903, 404, getiteld Letterkundig
bedrog, herdrukt in Nieuws uit oude boeken van denzelfden schrijver, met de hier
aan dat opstel toegevoegde Toelichting (bl. 155-159), benevens de artt. van C.P.
B u r g e r jr. en J.T. E e k h o f f in het Tijdschr. voor Boek- en Bibliotheekwezen van
1907, 275 en 1908, 237. Ottema, die weinig critisch aangelegd was, geloofde vast
in de echtheid van het boek.
Zuidema

[Otto I, graaf van Gelre en Zutphen]
OTTO I, graaf van G e l r e e n Z u t p h e n , overl. 1207, zoon van graaf Hendrik en
Agnes van Arnstein (a.d. Lahn), volgde zijn vader op in 1182, nadat hij reeds voor
dien tijd herhaaldelijk een rol had gespeeld in de omgeving des keizers, b.v. in 1180
bij het beleg van Brunswijk. In 1187 geraakte Otto in oorlog met den bisschop van
Utrecht, waarbij hij ondersteund werd door Brabant, Munster en Keulen; terwijl hij
Deventer belegerde, werd er een wapenstilstand gesloten, welke tot een vrede
leidde, bevestigd op den rijksdag te Mainz (27 Maart 1188). Het volgend jaar nam
Otto met den keizer en de graven van Vlaanderen en Holland deel aan den derden
kruistocht en woonde het beleg van Ptolemaïs bij; twee jaar later (1191)
teruggekeerd, verleende hij stadsrechten aan Zutphen. In 1195 werd Gelre
aangevallen door Brabant (zie I kol. 1072), dat zich benadeeld achtte door de tollen,
welke op de geldersche rivieren geheven werden; bij het vredesverdrag te 's
Hertogenbosch werden mildere tolrechten voor de wederzijdsche onderdanen
ingesteld en Oosterbeek brabantsch leen gemaakt. Kort daarna kwam Otto in oorlog
met Dirk VII van Holland (zie I kol. 720) over de keuze van een bisschop van Utrecht;
Otto werd bij den Heimenberg verslagen en sloot een vrede, waarbij Dirk's dochter
Aleid (I kol. 71) verloofd werd aan Otto's zoon Hendrik, die echter kort daarna stierf.
De vrede met Brabant bleef evenwel niet van langen duur; twisten, waarin ook
Holland en Utrecht zich mengden, leidden wel tot verdragen te Maastricht (Jan.
1201 en Juli 1202), maar, als de oorlog tusschen Holland en Brabant ontvlamde,
hielp Otto Dirk VII; deze werd verslagen en gevangen genomen, terwijl Otto, die
Nijmegen in brabantsche handen moest zien overgaan (Sept. 1202), hetzelfde lot
te beurt viel. Eerst voor 2500 mark losgeld liet hertog Hendrik I van Brabant hem
los en dwong hem een vrede af (tusschen April en Juni 1203), waarbij Otto zijn zoon
Gerhard aan 's hertogen dochter moest beloven en de bepalingen van den vrede
van 's Hertogenbosch uitgebreid en bevestigd werden. Met den Loonschen oorlog
schijnt Otto zich weinig of niet te hebben bemoeid; hij overl. 1207 en werd begraven
in het klooster Kamp (in het oude Gelre). Zijne vrouw was Richardis, dochter van
Otto van Schiren-Wittelsbach, hertog van Beieren (zie haar naam in dit deel); zij
had haar man acht kinderen
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gebaard: 1. H e n d r i k . als boven gezegd in 1198 verloofd aan Aleid van Holland,
jong overl. en begr. te Rijnsburg; 2. Gerhard (kol. 467); 3. O t t o , bisschop van
Utrecht; 4. Lodewijk, domproost te Utrecht (kol. 833); 5. Aleid (I kol. 70) huwt Willem
I van Holland; 6. M a r g a r e t h a , de vrouw van L o t h a r graaf v a n H o c h s t a d e n ;
7. I r m e n g a r d e , de vrouw van A d o l f graaf v a n A l t e n a ; 8. M a c h t e l d , huwt
H e n d r i k d e n R i j k e , graaf v a n N a s s a u ; zij werden de ouders van Walram
en Otto, de stichters der beide takken van dit huis.
Zie: v. S p a e n , Inl. tot de hist. v. Geld. II, 176; S l o e t , Oork. v. Gelre; G o u d a
Q u i n t , Bibliogr. v. Geld. 14 en 333; en voor de betrekkingen met Brabant: G.
S m e t s , Henri I duc de Brabant (Brux. 1908).
Obreen

[Otto II, graaf van Gelre en Zutphen]
OTTO II, graaf van G e l r e e n Z u t p h e n , bijgenaamd ‘m e t d e n
P a a r d e n v o e t ,’ zoon van Gerhard (kol. 467), wien hij bij diens dood (1229)
opvolgde; overl. 10 Jan. 1271. Hij was zeer waarschijnlijk nog minderjarig en zal
enkele jaren onder de voogdij zijner moeder, Margaretha van Brabant, hebben
gestaan. Otto was een krachtig en beleidvol regeerder, wiens meer dan 40-jarige
regeering in het overgangstijdperk, dat de 13e eeuw in onze geschiedenis vormt,
Gelderland ten goede kwam. Hij was zeer gezien bij zijne naburen, met wie hij door
huwelijken vermaagschapt was, terwijl de omstandigheid dat zijn broeder Hendrik
bisschop van Luik was, hem dikwijls goed te stade kwam; hij wist door ruilingen en
aankoopen zijn gebied af te ronden en door het tijdig verleenen van stadsrechten
de opkomst der steden te vergemakkelijken; groot begunstiger van de kerk stichtte
hij zelf het klooster 's Gravendaal aan de Niers (1255).
In zijn jeugd (1234) trok hij met meerdere nederlandsche vorsten en edelen ten
strijde tegen de Stedingers, het volk aan de Elbe, dat met den bisschop van Bremen
in oorlog was; in den strijd om het keizerrijk was hij, evenals de meeste
nederlandsche vorsten, een voorstander der pauselijke partij: hem werd dan ook
na den dood van den Roomsch-koning Hendrik van Thüringen (1247) de keizerskroon
aangeboden; hij sloeg deze echter voorzichtig af, waarna Willem II, graaf van Holland,
haar aannam en verder ook op den steun van den gelderschen graaf kon rekenen,
wien hij Nijmegen in pand gaf. Otto bleef een getrouw volgeling van koning Willem,
was na diens dood een der middelaars van het vredesverdrag van Holland met
Vlaanderen (Oct. 1256) en nog in 1257 zegsman in het geschil tusschen Floris,
voogd van Holland, en den bisschop van Utrecht. Na den dood van Floris den Voogd
(1258) bekwam diens zuster Aleid, de gravin-weduwe van Henegouwen, de voogdij
over haren neef Floris V, daarin gesteund door de Zeeuwen, doch de hollandsche
adel riep Otto tot voogd uit, die in den gelukkigen slag op de Vernouts-ee (ten n.
van Zuid-Beveland), 22 Jan 1263, den aanhang van Aleid versloeg; veel liet hij zich
echter niet aan de hollandsche zaken gelegen liggen, een raad van edelen regeerde
hier in naam van den jongen graaf, die reeds in 1266 de regeering aanvaardde.
Een oorlog met Keulen, waarbij de aartsbisschop gevangen werd genomen, haalde
Otto den pauselijken banvloek op den hals (1270), maar kort daarna 10 Januari
1271 overleed hij; zijn lijk werd in het door hem gestichte klooster 's Gravendaal
bijgezet.
Otto huwde omstreeks 1240 M a r g a r e t a , dochter van Dirk V graaf van Kleef;
zij overleed 1251 en liet na: E l i s a b e t h gehuwd met A d o l f graaf v a n B e r g ,
en M a r g a r e t a , de
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vrouw van E n g u e r r a n d d e C o u c y ; Otto huwde 2 . 1253 P h i l i p p e dochter
van S i m o n v a n D a m m a r t i n , graaf van Ponthieu en Montreuil; hieruit: Reinald,
zijns vaders opvolger (zie verder in dit deel), P h i l i p p a , de vrouw van W a l r a m
heer van V a l k e n b u r g en M o n t j o i e , A l e i d , huwde D i r k VII graaf v a n
K l e e f , en M a r i a vrouw v a n B e l l , die 1299 een gasthuis te Arnhem stichtte en
1306 overl.
Zie: v. S p a e n . Inl. tot de hist. v. Geld. II, 204; S l o e t , Oork. v. Gelre. Over de
keuze tot roomsch koning: M e e r m a n , Willem II, I, 168; over de hollandsche
voogdij: O b r e e n , Floris V, 14; over 's Gravendaal: G o u d a Q u i n t , Bibliogr. v.
Geld. 674.
Obreen

[Otto, Everardus]
OTTO (Everardus), geb. te Hamm in Westphalen in 1686, overl. te Bremen 24 Juli
1756. Na voltooiing zijner studies werd hij in 1714 professor in de rechten te Duisburg
en aanvaardde dezen werkkring met een Oratio de stoica veterum jurisconsultorum
philosophia. In 1717 zag hij zich te Harderwijk beroepen, doch bedankte. Tot
professor juris civilis et publici te Utrecht 22 Apr. 1720 op een wedde van ƒ 1800
benoemd, nam hij dit beroep in Mei d.a.v. aan, maar werd door ziekte verhinderd
Duisburg te verlaten. Eerst 18 Nov. 1720 hield hij te Utrecht zijn inaug. rede de Jure
Imperatoris et statuum imperii circa sacra (Traj. ad Rh. 1720). In 1722 hield hij een
rede de Vera, non simulata, jurisconsultorum philosophia, in 1725 bij de nederlegging
van het rectoraat de Servio Sulpitio Rufo Jurisconsultorum principe (Ultraj. 1725,
herdr. 1737). In 1731 werd hij als hoogleeraar te Halle beroepen; nadat de
utrechtsche vroedschap hem 15 Maart een traktementsverhooging met den titel
professor juris feudalis had geschonken, bedankte hij en hield 4 Juni een rede de
Arduo antecessoris munere ter aanvaarding van den nieuwen werkkring. In Maart
1734 volgde een beroep naar Göttingen en nogmaals slaagde Utrecht er in den
gevierden leeraar te behouden, waarna zijn wedde verhoogd werd tot ƒ 2600.
Benoemd tot syndicus van Bremen, verliet hij in het voorjaar van 1739 Utrecht. Dien
post nam hij tot zijn dood waar.
Otto behoort door zijn studie tot de hollandsche Romanistenschool; bij geen ander
treedt de zwakke zijde dier school zoo naar voren als bij hem: zijn geschriften zijn
veelal meer die van een oudheidkundige dan van een jurist. Zij munten echter uit
door omvangrijke bronnenstudie en degelijke behandeling der stof; hij was bovendien
een compilatorisch talent. Zijn eigenlijk onderwijs omvatte naast romeinsch recht
het staatsrecht, dat hij historisch beschouwde. Tijdens het bezoek van prins Willem
IV aan de Utrechtsche hoogeschool was deze zijn leerling en Otto droeg hem later
zijn uitgave van Samuel Pufendorf op. Ook gaf hij colleges over B ö c k e l m a n n 's
Tractatus de differentiis iuris civilis, canonici et hodierni, naar de uitgave van 1721
door zijn ambtgenoot Cornelis van Eck (zie I kol. 784). In menig opzicht kwam zijn
studierichting met die van van Eck overeen, en niet ten onrechte droeg hij in 1718
aan Noodt en van Eck zijn werk over Papinianus op, waar de laatste reeds van deze
wijze van bewerking van het voor-justiniaansche recht door zijn verhandeling over
Labeo en Capito een proeve had gegeven.
Zijn belangrijkste geschriften zijn: De Aedilibus coloniarum et municipiorum liber
singularis. In quo nonnulla iuris civilis aliorumque veterum scriptorum loca illustrantur
et status municipiorum subinde explicatur (Francof. 1713, herdrukt Traj. ad Rh.
1732) opgedragen aan Christianus Thoma-
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sius; Papinianus, sive de vita, studiis, scriptis, moribus et morte Aemilii Papiniani,
Jurisconsultorum coryphaei, diatriba (Lugd. Bat. 1718, herdrukt Bremae 1743);
Dissertationum juris publici et privati pars prima (Traj. ad Rh. 1723), een verzameling
van 10 verhandelingen, waarachter zijn bovengenoemde oraties van 1714, 1720
en 1722 zijn herdrukt; de verhandelingen betreffen grootendeels publiek- en
volkenrecht; Primae lineae notitiae rerum publicarum (Traj. ad Rh. 1726, herdrukt
Jenae 1728, 4e druk Traj. ad Rhen. 1738 en 1739,) een historische schets van de
staatsinrichting en administratie der europeesche staten; de Jurisprudentia symbolica,
exercitationum ΤΡΙΑΣ (Traj. ad Rh. 1730, herdrukt 1735), een van groote belezenheid
en geleerdheid getuigende rechtsvergelijkende studie; de Tutela viarum publicarum
liber singularis, cujus Pars I est de Diis Vialibus, II de Magistratibus Viocuris, et III
de Legibus ad viarum securitatem pertinentibus (Traj. ad Rh. 1731, herdrukt 1734).
Verder bezitten wij van hem een Instituten-uitgave met critische aanteekeningen,
en een geannoteerde uitgave van S. P u f e n d o r f i i de Officio hominis et civis,
secundum legem naturalem Libri duo (Traj. ad Rh. 1740), waarvan hij zijn
aanteekeningen ook afzonderlijk uitgaf als: Observationes ad Pufendorfium de officio
hominis ac civis.
Het meest bekend echter is zijn groote verzameling van romeinschrechtelijke
geschriften van binnen- en buitenlandsche auteurs onder den titel: Thesaurus Juris
Romani, continens rariora meliorum interpretum opuscula, in quibus Jus Romanum
emendatur, explicatur, illustratur. Itemque Classicis aliisque Auctoribus haud raro
lumen accenditur, cum praefatione E v . O t t o n i s (Lugd. Bat. 1725 v.v., herdrukt
Ultraj. 1733 v.v.) in 5 dln., opgedragen aan Cornelis van Bijnkershoek.
Zijn geschilderd portret is in de Senaatskamer te Utrecht, een marmeren borstbeeld
door J. Cressant in de universiteitsbibliotheek aldaar.
Zie: L o n c q , Hist. schets Utrechtsche Hoogeschool, 120 v., 165, 185, 201, 323;
W i j n n e e n M i e d e m a , Resolutiën vroedschap Utrecht betreff. de academie
(Werken Hist. Gen. II: 52) 198 v., 203, 233 v., 241, 260; B o u m a n , Geld.
Hoogeschool, II, 85; D. N e t t e l b l a d t , Initia hist. litt. jurid. (Halae 1774) passim
en append. III.
van Kuyk

[Oudart, Nicolaas]
OUDART (Nicolaas) geb. te Mechelen in Brabant, vestigde zich later in Engeland,
waar hij 1681 overl. In 1640 was hij in den Haag als secretaris van Sir William
Boswell, engelsch gezant. In 1641 was hij assistent-secretaris van den engelschen
staatssecretaris Nicholas, terwijl hij in 1647 voorkomt in dienst van koning Karel I.
Sedert ± 1651 was hij secretaris van de prinsesroyale in den Haag. 24 Dec. 1654
werd hij benoemd tot raad en rekenmeester van Zijne Hoogheid. (Huisarchief, no.
2571). Na de restauratie keerde hij naar Engeland terug, vooral om de belangen
van het Oranjehuis te bevorderen. Hij genoot in hooge mate het vertrouwen van de
prinses-royale, die hem bij haar testament als één harer executeurs aanwees. In
dat testament (bij A i t z e m a , Saken van Staat en Oorlog IV, 619; Brieven van en
aan D e W i t t IV, 73) noemt zij hem ‘mynen secretaris, raetsheer van mynen zoon
en desselfs commissaris alhier (dewelk mijn koninklijcke Vader, Syne tegenwoordige
Majesteit ende myselve lang ende getrouwelijck heeft gedient’). Toen ter tijd speelde
hij een rol van beteekenis, want de executeurs hadden ook toezicht op de voogdij
van den jongen Prins en op de regeering van het prinsdom Oranje. De Witt wisselde
toen eenige brieven
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met hem over 's prinsen educatie, maar na de definitieve regeling van de voogdij,
waarbij Karel II veel aan de prinses-douairière overliet, daalde zijn invloed ten dezen.
In October 1661 was hij in den Haag: hij had toen den stand van de nalatenschap
van de prinses-royale opgemaakt. Maar sedert komt hij meest in Engeland voor; hij
werd daar ‘gentleman of the private chamber’ van den koning en in Juli 1666 diens
latijnsche secretaris. In 1665 vinden wij hem in den Haag ten huize van Downing (I
kol. 747): hij was dezen in allerlei zaken behulpzaam en spionneerde druk; dit had
ten gevolge, dat hij op bevel der Staten van Holland gevangen werd genomen, nadat
in Londen de secretaris van den nederlandschen gezant van Goch gearresteerd
was; nog vóór het einde van 1665 werd hij met andere diplomatieke gevangenen
van weerszijden uitgewisseld. Hij werd echter uit Holland uitgewezen en na den
vrede van Breda niet dan oogluikend weer toegelaten. In 1673 vertoefde hij te
Antwerpen, waar hij zich met weinig lof over zijnen ouden meester uitliet. Hij stierf
in Engeland in 1681. Hij was gehuwd met E v a T o r t a r o l i s .
Zie: Dict. of Nat. Biogr.; Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte des Kurfürsten
Friedrich Wilhelm von Brandenburg IX, 508, 514, 516; v a n S y p e s t e i n , Gesch.
Bijdr., I, 245 vlg.; A i t z e m a , Saken van staat en oorlog V, 382, 387, 388; J a p i k s e ,
De verwikkelingen tusschen de Republiek en Engeland van 1660-1665, blz. 144
vlg. en 251, noot 5; Nijhoffs Bijdr. 4e R. IV, 63-64; Brieven van J o h a n d e W i t t
(uitgave F r u i n - J a p i k s e ) II, 251, 284 en 287; enkele ms-brieven van hem in
Part. brieven aan d e W i t t 1660 en 1661, R.A.; Brieven van en aan J o h a n d e
W i t t , IV, 507-558, passim; Lettres de P i e r r e d e G r o o t à A. de Wicquefort
(uitg. K r ä m e r ) 153; Journalen v. C o n s t . H u y g e n s , III, 74-75.)
Japikse

[Oudenhoven, Jacob van]
OUDENHOVEN (Jacob v a n ), gest. in Jan. 1690 te Haarlem, geboren in de Meierij.
In de eerste opdracht zijner Beschr. van de Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch
(1670) zegt hij: ‘De stadt 's Hertogenbossche ende haer onderhoorige Meyerye,
zijnde het landt van mijne geboorte.’ Elders zegt hij, dat zijne familie om den
godsdienst Brabant heeft moeten verlaten.
Hij was katholiek gedoopt en voor den geestelijken staat opgeleid, daar hij
kloosterling was in Baseldonck te 's Hertogenbosch. Van uit dit klooster schijnt hij
tot den hervormden godsdienst te zijn overgegaan. In zijne voorrede tot de Oude
Hollandsche landen, heeren etc. zegt hij zelf, dat hij zich op de hoogeschool te
Leiden voor den kerkdienst bekwaam maakte en veel omgang had met studenten
uit het brabantsche geslacht Sweerts. Na het eindigen zijner theologische studiën
te Leiden kwam hij inwonen bij Gijsbertus Voetius, predikant te Heusden, alwaar hij
zich verder zou bekwamen. Slechts kort was hij in diens huis, daar hij in 1626
benoemd werd tot predikant te Aalburg en Heesbeen. Het beleg en de overgave
van den Bosch aan Frederik Hendrik in 1629 bood hem gelegenheid om zijne
vertaling van den Oorsprong van den Bosch van S i m o n P e l g r o m in het licht
te geven. Dit werk had veel bijval, want in een jaar (1629) verschenen er drie drukken
van. Dit gunstig onthaal was voor hem een spoorslag om een geheel nieuwe
beschrijving der Stad en Meierij van den Bosch te bewerken en uit te geven.
Gedurende zijn verblijf te Heesbeen verzamelde hij ook gegevens voor beschrijvingen
der steden Heusden en Bommel, het land van Heusden en van de Bommelerwaard.
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Te Heesbeen genoot hij de vriendschap van den heer en vrouwe dier plaats, door
wier toedoen hij in 1631 in hunne heerlijkheid Nieuw-Lekkerkerk tot predikant
benoemd werd. Deze standplaats stelde hem in de gelegenheid de geschiedenis
te leeren kennen van Dordrecht, Alblasserdam enz. en daarover belangrijke boeken
te schrijven. In 1665 werd hij emeritus en vestigde zich te Haarlem, waar hij eenige
zijner werken liet drukken en eene beschrijving van Haarlem, onder den titel van
Haarlems wieg opstelde. Toen in 1682 het laatste werk verscheen, dat hij zelf ter
perse legde (Oudheden der Cimbren), klaagde hij over zijn ouderdom, maar was
nog niet levensmoede, want hij beloofde bij een gunstige ontvangst zijne overige
manuscripten bij gelegenheid openbaar te maken. Hier is echter niets van gekomen;
11 Januari 1690 werd hij in den zuidertrans No. 15 van de Groote kerk te Haarlem
begraven. Zijn werken zijn herhaaldelijk, sommige zelfs lang na zijn dood, herdrukt,
en werden steeds met graagte ontvangen. Op ieder blad van zijne werken straalt
zijn geest van onderzoek door: op elk blad bijna voert hij ten bewijze van zijn
gezegde, oude diploma's, keuren, privilegiën en ordonnantiën aan, van welke wij
thans zonder hem geen kennis zouden dragen. Nog na de uitgave was hij
voortdurend bezig aan het bijwerken en veranderen; daardoor is het echter
herhaaldelijk gebeurd, dat hij veranderingen maakte en stukken wegliet, waardoor
de oudere uitgaven op vele plaatsen beter en vollediger zijn dan de nieuwere en
het noodig is al de verschillende edities te raadplegen. Dat hij ten opzichte van de
katholieken soms wel wat onrechtvaardig is, is een feil, den predikant uit de 17e
eeuw eigen; toch is hij veel gematigder dan de meesten hunner, en wij zouden niet
te sterk zijn, door hem onpartijdig te noemen voor zijn tijd. Sommige zijner werken
zijn zeldzaam en zeer moeielijk te bekomen. Van zijne hand verscheen: Oorspronck
van 's Hertogenbosch in 't jaer 1540 in 't latijn beschreven door S i m o n P e l g r o m
o

(Amst. Broer Jansz. 1629, 4 .); drie uitgaven van hetzelfde jaar, die onderling een
weinig verschillen, alle zeer zeldzaam; Beschryvinge der stadt ende Meyerye van
's Hertogenbossche, vervatende desselfs begin, voortgangh, ende wasdom, soo
van geestelycke als wereltlycke gestichten, oprechtingh van 't Capittel ende Collegien.
Maniere van Regeeringe ende hare privilegien, bevorderinghe haerder Bisdom ende
Bisschoppen. Midtsgaders haerder Meyerye ende daerinne ghelegene Steden,
Baronyen, Heerlyckheden ende dorpen. Alles met grooten arbeyt uyt verscheyde
schriften ende papieren te samen ghestelt, ter liefde syns vaderlandts (Amst. Broer
o

Jansz. 1649, 4 .); in denzelfden band: Beschryvinge van de Meyerye van 's
Hertogenbossche, vervatende de Groote, Steden, Heerlyckheden, Vryheden ende
Dorpen derselver, mitsgaders de menichte van Capittelen, Cloosteren, Gheestelycke
Gebouwen etc. Merckten, Jaermerckten, ende vele andere gedenkweerdige saken,
o

dien aangaende (Amst. Broer Jansz. 1649, 4 .); deze uitgave, die zeer zeldzaam
is, bevat vele bijzonderheden omtrent de hervorming in de stad en Meierij van den
Bosch, die in de tweede uitgave grootendeels over het hoofd zijn gezien; deze
tweede uitgave voert tot titel: Sylvaducis aucta et renata, of eene nieuwe ende
gantsch vermeerderde Beschrijvinge van de stadt van 's Hertogenbossche,
vervatende deszelfs begin en voortganck, zoo van geestelycke als wereldlyke
gestichten, oprichten van 't Capittel ende Collegien, maniere van regeeringhe, ende
hare privilegien ende vryheden, bevorderinghe van haer Bisdom ende Bisschoppen,
ende meer
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andere dingen ('s Hertogenbossche, Jan Scheffers ende Jacomia van Oudenhoven,
o
weduwe van Isaac van Dockum, 1760 4 ); in denzelfden band: Een nieuwe ende
Vermeerderde Beschryvinghe van de Meyery van 's Hertogenbossche, behelsende
alle de Baronyen, Heerlyckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten,
Mitsgaders alle de Canonisyen Commanderyn, Abdyen ende de andere Cloosters
van verscheyde Ordens, ende geslachten, daerin ghelegen, derzelver Regeeringhe
met den aancleven van dien (Id. id. 1670); Beschryvinghe der wyt-vermaerde
Frontierstadt Heusden, vervatende het begin ende voortgangh derselver stadt,
Heerlijkheydt, met derzelver Heeren, ende Edelen daaruyt ghesprooten. De disputen
over deze Heerlyckheydt tusschen Brabant ende Hollandt, met den lyst van de
Hertogen van Brabandt ende Graven van Hollandt. De wyze van de Regeeringhe
ende hare Privilegien, 't bouwen van de kloosters, met het oprichten van het Capittel.
Uyt verscheyde Chronycken, geschreven memorien, publycke stukken ende
o
monumenten 't samen gestelt (Amst. Nicolaas van Ravesteyn, 1651 4 .); waarachter:
Beschryvinghe van het Landt van Heusden, vervatende deszelfs groote
Heerlyckheden, dorpen, Adelycke huysen, Kloosters ende Forten. Mitsgaders
privilegien ende vryheden, eenighe derselver plaetsen vergunt ende vele andere
geschiedenissen derselver verscheyde Chronycken, gheschreven Memorien,
publycke Stukken ende Monumenten te samen gestelt (Amst. Nicol. van Ravesteyn
1650). Deze uitgave kwam in 1743 reeds zoo zeldzaam voor, dat dit werk bijna in
vergetelheid was geraakt, en door de liefhebbers vruchteloos gezocht werd. Ook
C.W. P a p e kon, toen hij zijn: De stad en het land van Heusden schreef, ondanks
alle moeite geen exemplaar er van machtig worden. Ongeveer honderd jaar later
verscheen de tweede druk, die tot titel voert: Beschryvinge der Stadt Heusden,
waarin het begin, aanwasch, en tegenwoordige staat dier stadt verhaalt worden.
Alsmede veelerhande Gedenkwaardige geschiedenissen, oorlogen, watervloeden,
wyze van Regeeringe, Hantvesten etc. Weleer ontworpen door J a c o b u s v a n
O u d e n h o v e n , doch nu door verscheide liefhebbers der oudheid merkelijk
o
vermeerdert, en met konstige Figuren verciert (Amst., Jan Hartig 1743, 4 .).
In deze uitgave werd de eerste woordelijk met dezelfde letter afgedrukt. De
aanteekeningen evenwel werden met de gewone letter gedrukt. Hadden de uitgevers
hun plan volvoerd, en ook het Land van Heusden met aanteekeningen uitgegeven,
dan zou de oorspronkelijke voor de geschiedenis geen waarde meer hebben. De
tweede uitgave bevat zeven platen. De niet verkochte deelen werden in 1794 onder
een nieuwen titel met bijvoeging van vier platen, een kaart en een nietswaardige
beschrijving van het Land van Heusden opnieuw in den handel gebracht. De titel
luidt: Geschiedenis en Beschryving der Stad Heusden: behelzende haare opkoomst,
aanwasch, sterkte, waereld- en kerkelijke gebouwen, Handvesten, Keuren,
Privilegien, Plakaten, Tollysten, nevens derselver Regeering, Gouverneurs, geleerde
mannen, Lotgevallen, oorlogen en watervloeden, Nieuwe uitgaaf vermeerderd met
de beschryving des lands van Heusden, en versierd met veele, daar onder nooit
o
uitgegevene platen en portretten (Amst. H. Gartman en W. Vermandel, 1794 4 .);
Out- Hollandt nu Zuyt- Hollandt: vervangede een generale Beschryvinge, mitsgaders
de privilegien, keuren, Hantvesten, Costuymen, Herkomens, observantien ende
o
gewysdens van voorsz. Landen (Dordrecht, Abr. Andriessen, 1654 4 .). Zelf vermeldt
hij in zijne voorrede, dat in dit werk is ingelast de Korte Beschryvinge van den Lande
van Zuyt-
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Hollandt, door Mr. J a c o b v a n d e r E y c k , in 1628 uitgegeven. Deze beschrijving
evenwel heeft hij zoodanig vermeerderd, dat hij het gerust als zijn eigen werk kan
beschouwen. In zijn Cimbersche Outheden zegt hij nog, dat hij deze beschrijving
nog aanmerkelijk vergroot had en opnieuw wilde uitgeven, octrooi was hem reeds
vergund, toch is de nieuwe druk niet verschenen; Ingebroken Alblasserwaert in
Zuid-Hollandt, waer achter zijne strafpredikatie, gedaen in twee predikatien, over
Ezechiel XIV. vs. 12-14 voor en naer de middagh, op den eersten dagh des Heeren,
naar het inbreecken van den Alblasserwaert, in denselven waert, in den ambachte
van Nieu-Leckerlant (Dordrecht, Jan Barentz Smient, 1659). Blijkens deze predikatie
was zijn redenaarstalent niet boven dat zijner ambt- en tijdgenooten verheven. Van
dit werkje verscheen te Leiden bij Johannes Hasebroek in 1741 een tweede druk,
met eenige aanteekeningen voorzien en gevolgd door een bijvoegsel. De eerste
uitgaaf was toen volgens den uitgever zeer zeldzaam; Oud en nieuw Dortrecht.
Behelsende deszelfs opkomste, voortgangh ende regeeringe, Loop ende verloop
o
van den Ryn, Wael, Maes etc. (Haerlem, Ambrosius Vermerck 1666, 12 .). Vier jaar
later verscheen hiervan de tweede uitgave onder dezen titel: Beschryvinghe van
Dordrecht, behelsende desselfs begin, opkomste ende regeeringe, met veel
gedenkweerdige saeken daer voorghevallen. Mitsgaders den ouden ende nieuwen
loop van de Wael, Maes, Linghen, Dubbel en IJsel: vergroot met eenen nieuwen
o
appendix (Haerlem, Ambr. Vermerck 1670, 12 .); Haerlems wiegh, of Historische
Bedenckingen over eenige oudheden, rakende den Welstandt en oirsprong van de
o
stadt van Haerlem, en haeren omringh (Haerlem, Michiel van Leeuwen 1668, 12 .);
van Oudenhoven zegt zelf, dat dit boekje in 1671 het licht pas zag, doch J.M. de
uitgever van Oude Holl. landen (zie beneden) geeft dit jaar en schijnt zeer goed met
de verschillende uitgaven van Oudenhoven op de hoogte en zal dan ook wel niet
zonder grond afgeweken zijn. In 1706 zag dit boekje opnieuw, doch thans veel
o
vermeerderd het licht (bij Willem van Kessel te Haarlem in 12 .); Antiquitates
Cimbricae renovatae: dat is, vernieuwde oudtheden der Cimbren: of een raer verhael
van de Cimbren ende Cimbersche vloet. Ende van 't hoogh water 1681 en hoogen
o
vloet van den 26 January 1682 (Haerlem, Symon Swart 1682, 12 .). In 1740
verscheen van dit werkje de tweede druk. In de voorrede geeft Oudenhoven een
opsomming van al zijne werken, hierin zit ook de meeste verdienste van dit werk;
Oude-Hotlandsche Landen, Heeren, Luyden, rechten en rechtsplegingen, oprechten
van 't Hoff van Hollandt, Zeelandt en West- Vrieslandt, Leenhoff in Hollandt, en den
Hogen Raedt etc. beschreeven door J a c o b v a n O u d e n h o v e n . En naer
deszelfs eygen Hantschrift nu eerst in 't ligt gebracht (Amst., Steven van Esveldt
o
1743, 4 .). Dit werkje werd door een Amsterdammer, zich noemend J.M., ter perse
gelegd. Het bevat in de voorrede zeer veel lezenswaardigs omtrent van Oudenhoven.
In zijn Cimbersche outheden noemt Oudenhoven onder zijne Hs: Antiquitates
Hollandiae renovatae: d.i. Vernieuwde outheden der Hollanders, bestaande uit
verscheyde deelen. Vermoedelijk is hiermede het zooeven genoemde bedoeld. Zijn
overige Hs. waren: Antiquitates Bataviae renovatae. Vernieuwde outheden der
Batavieren; Eene Beschryvinge van Bommel of Zalt-Bommel en een Beschryving
van den Bommeler-Weerdt. Deze twee zijn evenwel nimmer in druk verschenen.
Doch toen e e n G e l d e r s R e c h t s g e l e e r d e zijn
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beschrijving van Zalt-Bommel maakte, gebruikte hij zeker het Ms. van van
Oudenhoven.
Verder zijn nog van zijne hand verschenen, zooals hij in de voorrede van de
Antiquit. Cimbricae zegt: Vragen en antwoorden, met eenige vermeerderinge en
voorrede op 't Gereformeert Graetboeck, van den Heer J o h a n v a n B l e y s w y c k ,
oudt Burgemeester der stadt Delft ende ontfanger Generaal van de kerckelycke
goederen in Hollandt ('s Gravenh., Levyn van Dyck); 't Byvoegsel voor ende naer
gevoecht bij de beschryvinge van de Graven van Hollandt van P e t r u s
S c r i v e r i u s , uitgegeven door Mr. P i e t e r B r u g h m a n ('s Gra venh., Levyn
o

van Dyck, 1667, 4 ).
Van Oudenhoven was gehuwd met C a t h a r i n a v a n E n g e l e n , die hem
reeds tijdens zijn verblijf te Nieuw-Lekkerland door den dood ontviel en daar in de
kerk onder een zerk waarop het familiewapen gebeiteld was begraven werd. Ook
zijne dochter E l i s a b e t h werd daar begraven. Zijn zoon P a u l u s was gehuwd
en liet kinderen na.
Zie, behalve de werken van v a n O u d e n h o v e n zelf: C.R. H e r m a n s ,
Geschiedk. Mengelw. v.N. Brabant I; Taxandria IV, V, XV; Alg. Konst- en Letterbode
1839, II, 260.
Ouwerling

[Oudorp, Simon van]
OUDORP (Simon v a n ), magister en clericus Trai. dioc., werd in 1396 te Keulen
bode (bedellus) der juristen-faculteit. Later komt hij voor als ‘publicus imperiali
auctoritate notarius’, en wordt notaris en bedellus der keulsche hoogeschool. Tevens
wordt hij baccalaureus juris genoemd. In 1426 ging hij naar Leuven en sedert de
oprichting diende hij de hoogeschool aldaar als notaris en bedellus. Na eenige jaren
van algemeenen dienst, werd hij meer bijzonder bedellus der juristen. Zijn opvolger
als zoodanig komt het eerst voor in een akte van 31 Mei 1437. Zijn zoon S i m o n
v a n O u d o r p was dr. med.
Zie: H. K e u s s e n , Die Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) XXX, 69 en 112;
F.J. v o n B i a n c o , Die alte Univ. Köln I (Köln 1856) 157; E. R e u s e n s , Matricule
de l' Univ. de Louvain, I, en de daarbij behoorende Actes, I, passim; Documents
pour servir à l'hist. eccl. de la Belgique XXVII, 375.
van Kuyk

[Outghersz, Jan]
OUTGHERSZ. (Jan), van Enkhuizen, was stuurman op het schip ‘'t Geloove’ van
de vloot van Jacques Mahu, in 1598 uit Rotterdam gezeild. Sebald de Weert was
kapitein op dit schip, dat na vele wederwaardigheden en na Straat Magalhaens
gepasseerd te zijn in Sept. 1599 door storm van de overige werd gescheiden. S.
de Weert keerde langs den zelfden weg terug en bracht daardoor in het geheel ruim
9 maanden in genoemde zeeengte door.
Hij gaf uit: Nieuwe volmaekte beschrijvinghe der vervaerlycker Strate Magellani,
waarin van mijl tot mijl van Baye tot Baye, tot nut der schippers ende stuerlieden d'
opdoeningen vlijtighlyck verthoont, ende de streckingen beschreven worden, door
J a n O u t g h e r s z . v a n E n c h u y s e n enz. Deze beschrijving is een aanhangsel
van 't Wijdtloopigh verhaal van 't gene de vijff schepen enz. meest beschreven door
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M. B a r e n t J a n s z . Chirurgijn (kol. 632) t' Amsterdam bij Zacharias Heyns in de
Warmoesstraat in de Hooftdueghden [1600].
Vgl. overigens: P.A. T i e l e , Mémoire Bibliographique; i d . Bibliogr. van Land- en
Volkenkunde, 123; A. W i c h m a n n , Dirck Gerritsz. (Groningen 1899) 23.
Mulert

[Outhof, Gerardus]
OUTHOF (Gerardus), predikant en rector te Kampen, geb. 27 Jan. 1673 te
Amsterdam en overl. 20 Jan. 1733 in eerstgenoemde stad. Hij verloor
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al vroeg zijn vader, G e r a r d O.; zijn moeder, M a r i a B a k k e r , hertrouwde met
J o a n M u n t i n g h , secretaris van de weeskamer te Groningen, en zoo ontving
hij in deze stad zijn opleiding, eerst aan de latijnsche school, vervolgens aan de
academie. Na Groningen bezocht hij ook de hoogescholen van Franeker, Utrecht
en Leiden. Reeds in 1697 werd hij tot predikant te Emden benoemd, vanwaar hij in
1721 naar Kampen vertrok. Tal van stichtelijke werken, waaronder ook gedichten,
werden door Outhof in het licht gegeven; men vindt ze vermeld in de onderstaande
bronnen. Wij noemen alleen zijn Verhaal van alle hooge watervloeden, in meest
alle plaatsen van Europa, van Noach's tijdt af tot den tegenwoordigen tijdt toe
(Embden 1718), geschreven naar aanleiding van den ontzettenden storm van Dec.
1717, die er ook in beschreven wordt; tegen de daarin opgenomen Histor. natuurk.
bedenkinge over de kometen (vermeerderd uitgeg. Amst. 1720) schreef de medicus
Ivo Gaukes.
Zijn portret is 1705 door P. Schenck in zwartekunst gegraveerd.
Zie: Boekzaal 1733, I, 246; Y p e y , Gesch. der Christ. kerk in de 18de eeuw VIII,
452, en G l a s i u s , Godgel. Nederl. III, 45.
Zuidema

[Outrein, Johannes d']
OUTREIN (Johannes d'), bekend godgeleerde, werd 19 Oct. 1662 te Middelburg
gedoopt en overl. te Amsterdam 24 Febr. 1722, zoon van C o r n e l i s H e n d r i x
en diens tweede vrouw C a t h a r i n a S o m e r . Wel onderlegd op de latijnsche
scholen van zijne geboortestad en Breda, vertrok hij in 1680 naar de franeker
hoogeschool. Na korte maar gelukkige studie doctor philosophiae geworden, werd
d'Outrein in 1685 predikant te Oostzaan, in 1687 te Franeker, waar curatoren, zich
zijner herinnerend, hem meteen bibliothecaris maakten, in 1691 te Arnhem, in 1703
te Dordrecht. Daar benoemde men hem, hoog als de roem zijner geleerdheid al
gestegen was, tot professor aan de dordrechtsche school, om de wijsbegeerte en
de bijbelsche oudheidkunde te onderwijzen, waarin vóór hem Salomo van Til les
gegeven had. Nog eens verwisselde hij van standplaats en deed 21 Dec. 1708 zijne
intrede te Amsterdam, welke gemeente hij tot zijnen dood diende. 20 Nov. 1689
was hij gehuwd te Wezel met G e e r t r u i d a S l u i t e r , zelve schrijfster van een
tweetal godgeleerde werkjes. 's Mans vroegere biografen noemen zijn huwelijk
kinderloos. Wie de opdracht van zijne Honigraat der verdrukkingen aan Charlotte
Amelia, hertogin van Tremouille, leest, ziet dat hij zijne vrouw prijst, en roemt in het
bezit van vier aanvallige kinderen. Doch in het midden van 1696 had hij den dood
van twee hunner te betreuren en kort daarna nog van zijn eenig zoontje. De
bladzijden, in de opdracht aan deze dagen van rouw gewijd, leeren ons van zijn
gemoedsleven meer dan een zijner andere werken.
Twee dochters bereikten den volwassen leeftijd: C a t h a r i n a G e e r t r u i d a ,
geb. 24 Oct. 1694, geh. 23 Nov. 1717 met A b r a h a m J a c o b S l u i t e r , uit welk
huwelijk 14 Sept. 1721 geboren is J o h a n n e s A b r a h a m d'O u t r e i n S l u i t e r ,
pred. te Hedel; en C h a r l o t t e A m e l i a (1697-1731).
D'Outrein kan eerst wezenlijk gewaardeerd worden door wie zijnen tijd en zijne
tijdgenooten kent. In de studeerkamer en op den kansel vertoont hij ons veel van
het breedsprakige, dorre en hopeloos vervelende der toenmalige theologie en
homiletiek, maar bij hem zijn er oasen in de woestijn. Hij behoorde, met Witsius,
van Giffen e.a. tot de ernstige coccejanen en heeft eerlijk getracht de smakelooze
droge preekmethode der cocce-
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janen te hervormen door gemoedelijkheid, warmte van gevoel en evangelische
moraal. Maar hij werd zelf nog al te vaak door den stroom meegesleept, in zijne
afscheids- en intreepreeken is soms een stuk eenvoud en gevoel, maar zijne lijkrede
op Maria van Engeland, 28 Jan. 1695 uitgesproken, vorstin meer dan ééne andere,
zou men zeggen, in staat een redenaar hoog te doen stijgen, is homiletisch
smakeloos door uitgesponnen analyse, terwijl de 39ste § aan Maria gewijd, wel
even treft, maar toch koel blijft (De kerk in den rouw (1695) 33 vlg.). Zij is rijkelijk
doorspekt met grieksch en hebreeuwsch naar de mode van dien dag, wat ook geldt
van zijn Nederlands dankaltaar (voor de overwinningen der geälliëerden in 1708),
terwijl zijne intreepreek te Amsterdam over Salomo's bedkamer bewaakt door zestig
helden naar Hooglied 3:7 vlg. naar oud-coccejaansche wijze, in de slaapkamer ‘de
kerk van Christus’, in de helden de ‘overheden en predikanten’ ziet. Doch het blijft
zijne verdienste dat hij, door de fouten der coccejanen te bestrijden hen dichter tot
de voetianen heeft gebracht, aldus den vrede van 1738 voorbereidende. Voorts
heeft d'Outrein iets gevoeld voor de noodzakelijkheid om kinderen op bevattelijke
wijze godsdienstonderwijs te geven, waarin trouwens de groninger hoogleeraar
Alting en Balthasar Bekker hem waren vóórgegaan. Daarentegen was zijne
beteekenis als exegeet gering, terwijl zijn polemiek tegen Verschoristen en Leenhof
en inzonderheid zijn strijd met den duisburger hoogleeraar Huls over Melchisedek
nog slechts waarde hebben voor de historie.
In den aanvang van 1707 gaf P i e r r e d e J o n c o u r t zijne Entretiens sur les
différentes méthodes d'expliquer l'écriture et de precher de ceux qu'on appelle
coccejens et voetiens dans les Provinces Unies, fel geschrift, waarom de coccejanen
als één man tegen hem opstonden. Onder hen ook d'Outrein met zijn Brief aan een
vriend nopens het boek van Mr. de Joncourt, later nog gevolgd door een Naberigt,
waarop de Joncourt een Beklagbrief en d'Outrein weer een Kortbondig antwoord
gaf. J a c o b u s F r u i t i e r , van de partij der voetianen, deed in zijn Dankadres
pogingen tot toenadering, waarop d'Outrein nog eens Opmerkingen in 't licht zond.
Zoo had ook hij zijn tol der polemiek betaald. Wat ten slotte zijne gedichten aangaat,
het is goed, dat ze vergeten zijn; vooral de Afmaninge van het kaartspel is vreeselijk;
in de Rosendaalsche vermaaklijkheden (1700, 1713, 1718) zijn enkele goede regels
en beschrijvingen b.v. de hertenjacht van Willem III op Roosendaal in 1697 (53 vlg.).
Voor zijn smaak pleit, dat hij aandrong op verbetering van de psalmen Datheens.
Hij schreef: Acad. proefschrift De Lumine rationis (Franek. 1681); Excercitationes
academicae IV de mentis humanae immortalitate (Franek. 1681); Korte schets der
goddelijke waarheden (Amsterd. 1687), 15 maal herdrukt en in 't maleisch o.a.
vertaald; De gelijkenisse van den verlooren zoon e.a. gelijkenissen (Arnhem 1692);
De kerk in den rouw (Amst. 1695); De honigraat der verdrukkingen (Amst. 1697);
Proefstukken van heilige zinnebeelden (Amst. 1700); Gods tabernakel (Amst. 1701);
vaderlandslievende predikatiën w.o. Tweeden Eben haëzer ter gelegenheyd van
de overwinning bij Hochsted (Amst. 1704); Nederlands dankaltaar (Amst. 1709);
Oratio inauguralis de Nazaraeis (Dordr. 1703); Christelijke godgeleerdheid van
Adam en Mozes (Amst. 1710); De sendbrief van Paulus aan de Hebreeën ontledet
(Amst. 1711); De balsem in Gilead (Amst. 1712); Gouden kleinood van de leer der
waarheid (Amst. 1719); De geestelike tempelbou (Amst. 1720); De godvruchtige
zielsbetrachting
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voor, onder en na het Avondmaal (Dordrecht 1720); van zijne berijmde werken kent
men Korte uitbreiding van het Hooglied (Leeuw. 1682); De Rosendaalsche
vermaaklijkheden (Amst. 1700); Het alfabet der godzaligheid ofte de CXIX psalm
ontledet (Amst. 1702); van zijne catechetische: Eerste beginselen der goddelijke
waarheid (Amst. 1696); Groote nuttigheid der catechisatiën (Amst. 1708); van zijne
polemische, behalve de reeds genoemde, De Brief aan een vriend (Dordr. 1708);
het Naberigt (ibid.) e.a.; het Kortbondig antwoord (ibid.) e.a.; Noodige aanmerkingen
op een boekske .... uitgegeven door de sogenaamde Hebreeën met een voorreden
tegen F. van Leenhof (Dordr. 1704); Jezus Christus de Hoogepriester na de wijze
van Melchisedek (Amst. 1713).
Zijn door J. Boonen geschilderd portret is door P. van Gunst en door J.C. Philips
gegraveerd. Ook heeft J. Gole het in zwartekunst gegraveerd.
Zie: S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II, 117-160 en de aldaar 119 vlg. noot 2
opgegeven literatuur; S e p p , Godgel. onderwijs II, 100 vlg.; N a g t g l a s , Levensber.
van Zeeuwen II, 320-323; G l a s i u s , Godgel. Nederl. i.v.
Knappert

[Outreleau, David d']
OUTRELEAU (David d'), of U l t r a l a e u s , geb. te Middelburg en huwende aldaar
8 Juni 1603, bij de waalsche gemeente, met A n n a C o p i n van Antwerpen, was
van 1604 tot 1 Nov. 1611 een der vier stadsdoctoren in zijn geboorteplaats. In 1613
was een David d'O. met Karel Françoisz. en Gaspar Pelletier lid van dit collegium
medicum medioburgense en weigerde toen zijn naam te plaatsen onder het
ontkennend antwoord zijner collega's of men aan een kraamvrouw onder bepaalde
omstandigheden muskus mag toedienen, naar aanleiding van de geruchtmakende
zaak van Phil. Lansbergen (kol. 775 vv.). Tot diens verdediging gaf hij uit een
Tractatus medicus perbrevis, in quo succincte ac disposite disputatur an puerperae
liceat exhibere moschum (Midd. 1613), opgedragen aan den waalschen predikant
Jean Doucher en wederlegd door Corn. Herls (kol. 568) en Hier. Smallegange. Een
brief aan een doctor D a v i d D o u t r e l e a u van Petrus Gruterus dd. 24 Jan. 1620
komt voor in P e t r i G r u t e r i Epp. centuria sec. (Amst. 1629) 164-5. Een zoon
van hem was wellicht L u d o v i c u s D o u t e r l e a u , geb. te Middelburg omstr.
1608, als cand. jur. te Leiden ingeschreven 6 Oct. 1642, advocaat te Middelburg
en identiek misschien met den Mr. L o w i j s d'O., als weduwnaar 11 Sept. 1666
ondertrouwd met C o r n e l i a P e l t i e r s , wed. van dr. J o h a n n e s W i l h e l m i .
Zie: A.A. F o k k e r , Philippus Lansbergen in Archief Zeeuwsch Genootschap V
(Midd. 1862) 8, 9; K e s t e l o o , de Stadsrek. van Middelburg V (Midd. 1899) 27 en
F o k k e r e n d e M a n , Levensber. van Zeeuwsche medici (Midd. 1901) 38-9.
de Waard

[Outreleau, Jacob d']
OUTRELEAU (Jacob d'), ged. te Middelburg 1 Juni 1648, zoon van den apotheker
J a c o b d'O. en S u s a n n a H e y l i n c x (beiden gest. in 1673 of 1674), werd 13
Sept. 1670 te Leiden ingeschreven als stud. med., promoveerde aldaar 25 Mei 1674
op eene dissert. de Pleuritide (Lugd. Bat. 1674) en ondertrouwde te Middelburg 23
Aug. 1674 met S a r a H o v e r n e . Hij oefende de praktijk uit in zijn geboorteplaats
en was tevens de eenige med. dr., die als apotheker een open winkel aan de straat
hield, waardoor hij oorzaak was, dat een verdrag tusschen geneesheeren en
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A. Everaerts gestichtte collegium medicorum; in 1682 komt
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hij voor als dokter in het oude-mannen- en vrouwenhuis.
Zie: F o k k e r e n d e M a n , Levensber. Zeeuwsche medici (Midd. 1901) 39-40.
de Waard

[Outreleau, Louis d']
OUTRELEAU (Louis d'), begr. te Middelburg Jan. 1606, kwam na de vrijwording
van Vlissingen in Apr. 1572, vermoedelijk met de fransche hulptroepen uit Antwerpen
aldaar aan, predikte voor de wallen van het belegerde Middelburg en werd daar na
de overgave aan den Prins in Febr. 1574 de eerste waalsche predikant. Als zoodanig
had hij aanvankelijk Gilles Massis (kol. 881) sinds Mrt. 1586 Lieven Massis (kol.
881) tot hulp gehad. In 1585 was d'O. voorzitter der Synode te Middelburg en ook
meermalen scriba, in welke functie hij zich soms L u d o v i c u s T r a n s a q u a r u s
teekent. Een naamgenoot was laatstelijk gehuwd met J e r n e d e B o n n i g h e n ,
waaruit o.a. 5 Aug. 1602 is geboren L o u i s d'O., misschien identiek met zijn
naamgenoot, die in 1629 schoolmeester te Middelburg was.
Zie: Navorscher V (1855) 282; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd.
1893) 323-4.
de Waard

[Ouwens, Rutgerus]
OUWENS (Rutgerus), rector der latijnsche scholen eerst te Alkmaar, toen in den
Haag. Hij was geb. in 1692 en overl. 18 Jan. 1780 in laatstgenoemde stad. Men
heeft van hem een aantal geschriften, waarvan wij noemen: de Antiquo Poëta
Musaeo (1734); de Difficultatibus quibusdam disciplinae scholasticae earumque
remediis (1735); Oratio demonstrans Hypothesin Ptolemaïcam de currente sole
Sacris literis esse contrariam, sive Cursum solis secundum hypothesin Ptolemaicam
male defendi ex libri Josuae cap. X, vs. 12 et 13, habita Hagae Comitum a.d. 6 Sept.
1768; Onderzoek vanwaar de tooveraars van Pharao water hebben kunnen bekomen
om hetselve in bloed te veranderen (1779). Na zijn dood verscheen: Noctes Haganae,
sive Observationes in quibus multi veteres scriptores illustrantur (1780).
Zie: Bibl. Crit. VII, 91 seqq.; S a x e , Onom. VI, 498, en C.J. P o l v l i e t , Geneal.
Ouwens in Alg. Ned. Familieblad 1888, 29, 73.
Zuidema

[Ouwersloot, Leendert Petrus]
OUWERSLOOT (Leendert Petrus), conrector van het gymnasium te Sneek, was in
1821 te Amsterdam geb. uit het huwelijk van D i r k O u w e r s l o o t en H e r m i n a
S c h e l t e m a , en overl. 28 Apr. 1879 in eerstgenoemde stad. In 1841 te Leiden
als student in de letteren ingeschreven, promoveerde hij ald. 9 Febr. 1849 op een
diss.: de Vita Cimonis Miltiadis filii. Twee jaar vroeger was hij tot conrector van
bovengenoemd gymnasium benoemd, wat hij tot zijn dood gebleven is. Hij was
o

o

gehuwd 1 . met D i d e r i c a v a n M a r l e , 2 . met J o h a n n a A r n o l d a K i e r s .
Uit beide huwelijken had hij kinderen.
Van zijn geschriften noemen wij: Latijnsche vertaaloefeningen. Naar het Duitsch
van F. S p i e s z (1865-68, 3 st.; bij herhaling herdrukt); Robinson Crusoë. Uit het
Duitsch van G r ä b n e r (1869; 2de dr. 1880); Aardrijkskunde in schetsen en
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tafereelen. Uit het Duitsch van L a n c k h a r t (1874) en Vergelijkende land- en
volkenkunde in schetsen en tafereelen. Uit het Duitsch van W. P ü t z (1880).
Zuidema

[Overesch, Gerard]
OVERESCH (Gerard), geb. 30 Mrt. 1787 te Raalte, overl. 18 Dec. 1843 te Deventer.
Na de gymnasiale studiën voltooid te hebben te Vreden en de theologische te 's
Heerenberg, werd hij 30 Juli 1816 priester gewijd. Eerst was hij nu een jaar werkzaam
als kapelaan te Deventer, daarna doceerde hij, van Oct. 1817 af, de leerstellige
godgeleerdheid en ook de schriftuur aan het seminaire te
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's Heerenberg, totdat dit in Sept. 1828 gesloten werd. O. werd toen benoemd tot
pastoor te Deventer,
Zie: het Oud Archief van het Aartsbisdom Utrecht (in de Aartsbissch. Curie te
o

Utr.), n . 151, a.b.c. en 313 d.; Register der 's Heerenbergsche studenten tot 1828
(Bibl. v.h. Semin. te Culenborg; zal waarsch. naar het Oud Arch. v.h. Ab. Utr. worden
overgebracht); R.C. Jaarb. voor het Koningr. d. Ned. passim in de rubriek:
Naamlijsten van geestelijken.
Smeets

[Oy, Willem Simonsz. van]
OY (Willem Simonsz. v a n ), overl. in Dec. 1544, doctor in de beide rechten,
invloedrijk leidsch magistraat, was pensionaris van Leiden en verschillende malen
burgemeester der stad. A r e n d v a n B u c h e l l (Diarium, 338), die hem als
uitstekend jurist roemt, geeft zijn grafschrift.
Zie verder: L. K n a p p e r t , De opkomst van het protestantisme in eene N. Ned.
stad (Leiden 1908) 85, 86, 90, 137, 159; P.J. B l o k , Gesch. eener Holl. stad II ('s
Grav. 1912) 119.
van Kuyk

[Oyen, Dirk van]
OYEN (Dirk v a n ), in oorkonden T h e o d e r i c u s d e O y of d e O e y , zoon van
Ar-
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n o l d u s v a n O y e n , utrechtsch burger, en diens vrouw B e n e d i c t a , overl. 13
April 1379. Studeerde te Orleans en Parijs, waar hij den titel mag. art. verwierf,
doordat - zoo lezen wij - hij en anderen op 30 Sept. 1362 ‘transiverunt ad magisterium
per gratiam sine determinancia’. Tweemaal, 7 Apr. 1363 en 31 Mei 1364, zien wij
hem te Parijs tot procurator der natio anglicana verkozen. Later voert hij ook den
titel licenc. in legibus. In 1362 verkrijgt hij een kanonikaat van St. Pieter te Utrecht,
met reserve eener prebende; bij bul van 23 Jan. 1374 draagt paus Gregorius XI
een legaat op om hem te bekleeden met de kerk te St. Maartensdijk, waarover lang
strijd werd gevoerd, maar reeds het volgend jaar ruilt hij dezen post met dien van
kanunnik ten Dom te Utrecht (met prebende) en proost en aartsdiaken van Arnhem.
o

Zie: Bullarium Traject. n . 1712, 2161, 2165, 2218, 2227, 2229, 2254, en Introd.
LXXVI; D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auctarium Chartul. Univ. Parisiensis I, XXXVIII,
272, 273, 282, 294, 301, 303; Archief Aartsb. Utrecht XI, 24.
van Kuyk
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P.
[Pabst van Bingerden, Jhr. Mr. Rudolf Willem Jacob van]
PABST VAN BINGERDEN (Jhr. Mr. Rudolf Willem Jacob v a n ), heer van Bingerden,
Hoenkoop, Wolfsweerd en Lekkerkerk, geh. te Amsterdam 20 Maart 1775 overl. te
Doetinchem 1 April 1841; zoon van jhr. J o h a n M a u r i t s v.P. en S a r a A g a t h a
H o p . Hij studeerde te Amsterdam onder prof. Cras, waar hij o.a.
vriendschapsbetrekkingen aanknoopte met van Lennep, Kemper en Falck. Onder
de Bataafsche Republiek en het fransche bestuur buiten betrekking hield hij zich
vooral met letterkundigen arbeid bezig. In 1812 werd hij bekroond door de
Hollandsche maatschappij van Fraaie kunsten voor zijn Lofrede op Erasmus; in
1814 door het Utrechtsch Genootschap wegens zijn verhandeling: Over den
staatkundigen invloed der kruistochten. Hij heeft veel verzameld over de familie van
Hop, den bekenden thesaurier-generaal in den aanvang der 18e eeuw, met wien
hij verwant was. In 1813 werd hij griffier der Stat.-Generaal en in 1814 lid van den
Raad v. State. Daarna was hij nog werkzaam als lid van verschillende belangrijke
commissies, o.a. van de op 1 October 1830 benoemde commissie belast met het
ontwerpen van bepalingen tot herziening der nationale instellingen betreffende een
administratieve scheiding. Men weet, dat de meeste belgische leden voor het
lidmaatschap dezer commissie bedankten, omdat zij dien maatregel te laat achtten
en dat het rapport - voor het eerst door de Bosch Kemper t.a.p. gepubliceerd - niet
veel heeft uitgewerkt.
Nog zij medegedeeld, dat Mr. Pabst curator der utrechtsche hoogeschool geweest
is.
Hij was gehuwd op 13 Sept. 1809 met J o h a n n a A n t o n i a H e n r i e t t e v a n
D i e s t , geb. te Zutphen 26 Mei 1784, gest. te 's Gravenhage 1 Maart 1816. Zij
hadden twee zoons.
Zie: d e B o s c h K e m p e r , Staatkundige Geschiedenis van Nederland na 1830,
I, 91 en Ned. Adelsboek 1907, 412.
Breukelman

[Paedze, Willem]
PAEDZE (Willem), P a i d z e , overl. 27 Nov. 1470, werd 21 Juni 1434 toegelaten
tot een pre-
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bende in het domkapittel te Utrecht, 8 Nov. 1437 tot het kapittel en in 1438 tot het
supplementum van den overleden deken Herman van Lochorst (kol. 830). Als raad
van bisschop David van Bourgondië komt hij herhaaldelijk voor als getuige in van
dezen uitgaande oorkonden. In 1455 was hij een der gezanten naar Rome om den
Paus de confirmatie te verzoeken van den elect Gijsbert van Brederode. Hij was
‘doctoir in die gheestlike rechte’, decretorum doctor.
Een F l o r i s P a e d z e , uit Leiden, was raad van hertog Filips van Bourgondië
(T h . v a n R i e m s d i j k , Tresorie en kanselarij der graven van Holland 337 v.v.).
Zie: K. B u r m a n , Utrechtsche Jaarb. II (Utr. 1751) 283; Archief Aartsb. Utrecht
XXVI, 256 en 265; M. S c h o e n g e n , J a c . T r a i e c t i a l i a s d e V o e c h t ,
Narratio (Werken Hist. Gen. III: 13) 354; hs. van W o u t e r B r o c k (in rijksarchief
Utrecht D. 1355).
van Kuyk

[Pagenstecher, Alexander Arnoldus]
PAGENSTECHER (Alexander Arnoldus), geb. te Bentheim 26 (27) Febr. 1659,
overl. te Groningen 27 Oct. 1716, stamt uit een aanzienlijk duitsch juristengeslacht,
dat sinds het optreden van J o h a n n e s P a g e n s t e c h e r in 1602 als professor
iuris onafscheidelijk aan de rechtsgeleerde faculteit van het gymnasium Arnoldinum
te Burgsteinfurt is verbonden. De twee weldoeners dier school en harer bibliotheek
waren de prof. iuris J o h a n W i j n a n d P. (overl. 1688) en W e i n e r J u s t i n u s
P. (overl. 1743), de laatste een broeder van A.A.P. Zijn vader was A r n o l d
G i j s b e r t P., geb. 1615 en overl. 1688, die aan verschillende universiteiten
studeerde (o.a. te Leiden, waar hij 15 Maart 1641 werd ingeschreven), eenigen tijd
doorbracht aan de hollandsche legatie te Parijs, raad werd van den graaf van
Bentheim en na diens overgang tot de katholieke kerk in 1668 in dienst trad van
den keurvorst van Brandenburg en als curator der hoogeschool te Duisburg stierf.
Zijne moeder was de tweede vrouw van dezen A.G.P.: B a r b a r a
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v o n R o d e n b e r g volgens de genealogie der Pagenstechers; volgens Isincks
en Schroders lijkreden, hieronder aangehaald, heette zij A n n a M a r i a v.R.
Zijn eerste opleiding genoot hij aan het gymnasium te Meurs, daarna bezocht hij
verschillende duitsche universiteiten als Keulen, Helmstadt, Jena, Leipzig en Praag,
werd 3 Oct. 1676 te Groningen, 6 Mei 1678 te Leiden en in 1680 te Utrecht
ingeschreven. Te Groningen was hij de leerling van professor Feltman, te Leiden
behoorde hij tot de bewonderaars van Böckelmann. ‘Annos aetatis meae impleveram
viginti, cum ex auctoritate Dn. Patris mei summi in utroque jure honores subito mihi
capessendi erant. Periculum quod tum morae videbatur inesse, suasit ut summa
cum festinatione Disputationem quandam inauguralem effunderem. De Jure Virginum
tum quaedam in chartam conjeci’, schrijft hij in de voorrede dier, later door
verschillende onder zijn toezicht gehouden disputen aangevulde, en als de Jure
Virginum et virginis florentinae Ecloga (Bremae 1709) gedrukte verhandeling. Dit is
een merkwaardig op klassiek-literaire studiën berustend geschrift. Na zijn promotie
oefende hij eenigen tijd de rechtspraktijk te Kleef uit en werd in 1682 professor in
de rechten aan het gymnasium Arnoldinum te Steinfurt, den reeds genoemden
Johan Wijnand P. als ambtgenoot hebbend. In 1687 ging hij over naar de universiteit
te Duisburg, vanwaar hij 5 Jan. 1694 tot hoogleeraar te Groningen benoemd werd,
waar hij 26 Juni 1694 inaugureerde. Hier bleef hij tot zijn dood een sieraad der
hoogeschool; veelvuldig geconsulteerd en bekend door tal van geschriften, was hij
nauw aan Groningen verbonden en werd een beroep naar Franeker door hem
afgewezen. Vijfmaal, in 1697, 1705, 1709, 1712 en 1715, bekleedde hij het rectoraat.
Behalve beoefenaar der grieksche en latijnsche letteren ook dichter, heeft hij als
schrijver uitsluitend naam verworven door zijn juridische werken. Zeer bekend is
zijn naar den vorm hoogst onverkwikkelijke strijd met Cornelis van Bijnkershoek (zie
hierover ook I kol. 534) naar aanleiding van diens de Auctore auctoribusve
Authenticarum. Pagenstecher had deze vraag behandeld in zijn meermalen herdrukte
en ten slotte volledig als Irnerius injuria vapulans: sive commentarius ad authenticas,
codici Justinianeo repetitae praelectionis, per Dn. Irnerium, ut nonnulli male putant,
parum accurate quin et erronee assutas, aut ab eodem perperam omissas (Gron.
1701) uitgegeven boek (aanvankelijk verschenen te Duisburg 1691). De heftige,
soms naïve en in schelden ontaardende, strijd tusschen Pagenstecher en van
Bijnkershoek, die nog in 1701 een Contentio literaria cum A.A. Pagenstechero uitgaf,
heeft tal van jaren geduurd en is in de voorreden hunner geschriften telkens uitvoerig
uiteengezet. P. gaf ten slotte zijn meening weer met deze woorden: Sacrae
Imperatoriae Majestatis Lotharii II Cancellarius et Antecessor Bononiensis Irnerius
non est auctor authenticarum Codici Justinianeo insertarum. Et si vel maxime esset,
nullibi tamen erravit in iis, in quibus errasse eum Wissenbachius Rittershusius aliique
hactenus existimant. In de uitgave van 1701 zijn de verhandelingen van
W i s s e n b a c h en R i t t e r s h u s i u s opgenomen (blz. 623 v.v.), benevens een
in 1604 door genoemden J o h a n n e s P. gehouden rede de Crimine Majestatis et
Adulterii (blz. 669 v.v.) (zie over dezen beruchten strijd: O.W. S t a r N u m a n ,
Cornelis van Bijnkershoek (Leiden 1869) 198 v.v.; D. N e t t e l b l a d t , Hall. Beyträge
z.d. Jur. Gelehrten-Historie II,
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341 v.v.; F.C. v o n S a v i g n y , Geschichte des Röm. Rechts im Mittelalter IV kap.
XXVII. De laatste verwerpt de meening van Pagenstecher, en sluit zich aan bij van
Bijnkershoek, die Irnerius en latere glossatoren als bearbeiders der Authentica
aanwijst). In de uitgave van 1701 bevindt zich een advies van Pagenstecher van
1699 (blz. 568 v.v.) en een zeer uitvoerig advies van hem over het collatierecht van
Dwingeloo (blz. 527 v.v.). Tal van andere adviezen zijn van hem gedrukt; in de
o

Utrechtsche Consultatiën III n . 141 cen brief aan Gerard Noodt.
P. heeft tal van juridische verhandelingen, disputaties en oraties uitgegeven. Men
vindt een opgave daarvan in de hieronder genoemde literatuur. Hier worde alleen
het belangrijkste genoemd: Aphorismi Juris ad Institutiones Justinianeas (Duisb.
1690; 6e druk door prof. G e r h a r d u s S c h r o d e r bezorgd: Hard. 1748), een
uitvoerige commentaar op de vier boeken der Instituten in den door citaten en
aanhalingen bijna onleesbaren stijl van zijn tijd; Sicilimentorum ad compendium juris
ad Pandectas Schultzio-Lauterbachianum (Col. Agr. 1694-98), in vier korte manipuli,
waarvan sommige herdrukt, en ontstaan uit onder zijne leiding gehouden disputen;
Admonitoria ad Pandectas (1706); Benedictorum liber unus (Bremae 1709); de Jure
Filiorum, waarin hij tal van bijzonderheden betreffende zijn familie mededeelt.
Zeer bekend is zijn Memoria ter eere van zijn leermeester Böckelmann, in 1694
te Groningen gehouden bij de aanvaarding van het professoraat. In 1706 herdacht
hij zijn vriend en ambtgenoot Bertling in een Sermo parentalis in obitum Wesselï
Bertlingii (Gron. 1706). Verder hield hij de lijkreden op Hulsius in 1712 en op
Mensinga in 1698. Over een twist met Petrus de Toullieu zie men diens door
W o l b e r s uitgegeven Collectanea (Gron. 1737) 446 v.v. en S t a r N u m a n , t.a.p.,
205 v.v.
In 1683 huwde hij met C a t h a r i n a S c h l ü t e r (S c h l u i t e r ), die hem twaalf
kinderen schonk. Verschillende hiervan stierven jong; zijn drie zoons, allen
hoogleeraar, Johan Frederik Willem, Hendrik Theodorus en Ernst Alexander Otto
Cornelius, en een jongere zoon Bernard Everwijn, volgen.
Zijn portret is in 1695 door P. Schenck in zwartekunst gegraveerd, en naar een
teekening van H. Collenius door een onbekende.
Zijn broeder W e r n e r J u s t i n u s P., overl. in 1743 te Marburg als raad en
vice-kanselier van den landgraaf van Hessen, eerder hoogleeraar aan het Arnoldinum
te Steinfurt, gaf eenige rechtsgeleerde verhandelingen uit, waaronder een rede de
Primordiis Juris Romani ante- Justinianei (Gron. 1697). In 1701 werd een poging
gedaan om hem als hoogleeraar aan het athenaeum te Deventer te verbinden.
Zie over het geslacht: R u d o l f P a g e n s t e c h e r , Stammtafeln und kurzer
Abriss der Geschichte der Familie Pagenstecher (Wiesbaden 1898); G.
H e u e r m a n , Geschichte des reform. gräfl. Benth. Gymnasium Arnoldinum zu
Burgsteinfurt (Burgsteinfurt 1878); J. d e W a l , Het gymnasium Arnoldinum te
Steinfurt (Hs. v.d. Maatschappij der Nederl. Letterkunde); Allgem. Deutsche
Biographie XXV, 62-69; over Alex. Arn. Pagenstecher: A.M. I s i n c k , Oratio funebris
in obitum A.A.P. (Gron. 1717); W.J.A. J o n c k b l o e t , Gedenkboek der Hoogesch.
te Groningen (Gron. 1864) 100, 290 en 333 en daarachter: W.B.S. B o e l e s ,
Levensschetsen, 53-55; d e z e l f d e , Friesl. Hoogeschool II, 342; B o u m a n , Gesch.
der Geld. Hoogesch. II, 88-89 en 163.
van Kuyk
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[Pagenstecher, Andreas Willem]
PAGENSTECHER (Andreas Willem), geb. in 1725, overl. in 1752 als J.U. Dr. en
raad (à consiliis regiminis et consistorii) van den graaf van Sayn, Hohen- en
Wittgenstein, zoon van Hendrik Theodorus P. Hij was schrijver van eenige
rechtsgeleerde werken, o.a. over de duitsche achterleenen. Te dezer plaatse dient
genoemd: Adversariorum Libri II: In quibus obscuriora nonnulla Juris Romani,
Aliorumque Auctorum capita explicantur, emendantur, vindicantur (Traj. ad Rh.
1751).
van Kuyk

[Pagenstecher, Bernard Everwijn]
PAGENSTECHER (Bernard Everwijn), geb. in 1702, overl. te Alkmaar en begraven
aldaar 19 Febr. 1749 in een eigen graf in de Groote Kerk, zoon van den groninger
hoogleeraar Alexander Arnoldus P. Hij studeerde in de theologie, 13 Febr. 1723 als
student te Herborn ingeschreven, werd proponent, doch kon geen standplaats
verkrijgen. Daarom werd hij rector te Meurs. Als zoodanig te Alkmaar beroepen,
deed hij zijn intrede 6 Mei 1735. Hij was uitgever van: Oratio de ortu, interitu,
reparatione latinae linguae ejusdemque necessitate (Alcm. 1735); Oratio de
praestantia et necessitate linguae graecae (Alcm. 1736). Zijn lijkdicht op zijn broeder
J.F.W. Pagenstecher komt voor in de Boekzaal 1747, I, 98.
Hij huwde in 1730 M a r i a R a p p a r d .
van Kuyk

[Pagenstecher, Ernst Alexander Otto Cornelius]
PAGENSTECHER (Ernst Alexander Otto Cornelius), geb. te Groningen 17 Dec.
1697 als zoon van Alexander Arnoldus P., die voorgaat, overl. te Herborn 3 Aug.
1752. Te Groningen studeerde hij onder zijn vader in de rechten en kort na diens
dood werd hij 15 Dec. 1716 ‘a Fratre viro doctiss. Henrico Theodoro Pagenstecher
ad hunc actum Promotore designato’ tot dr. utr. iuris gepromoveerd. Blijkbaar
geschiedde dit uit piëteit jegens zijn vader, want zijn genoemde broeder, slechts
een jaar ouder, was geen hoogleeraar. Hij gaf eenigen tijd als lector te Groningen
les in de rechtswetenschap, volgde daarna zijn broeder op als hoogleeraar te Lingen
en ging vervolgens als zoodanig naar Herborn over, waar hij tot zijn dood tevens
als syndicus werkzaam bleef. Van zijn hand verschenen eenige verhandelingen
over romeinsch recht. Zijn portret vindt men voor zijn: Leges explicitae de virtutibus
JCtorum, accedit Juris Publici Breve, caput et membra continens (Herbornae 1741),
waarvan het laatste een korte uiteenzetting geeft van het duitsche staatsrecht. In
1723 huwde hij M a r i e M a r g a r e t h a L u d o v i c i .
Zie: B o u m a n , Gesch. der Geld. Hoogesch. II, 89-90; W.J.A. J o n c k b l o e t ,
Gedenkb. der Hoogesch. te Groningen (Gron. 1864) 333; D. N e t t e l b l a d t , Initia
hist. litt. jurid. (Halae 1774) 150, 187 en de bronnen onder zijnen vader.
van Kuyk

[Pagenstecher, Henricus Theodorus]
PAGENSTECHER (Henricus Theodorus), geb. te Groningen in 1696. overl. te
Duisburg 8 Juni 1752 en begraven aldaar 12 Juni in de Salvatorskerk (zie: Catalogus
Bibl. Maatschappij Ned. Letterkunde I (Leiden 1887) 754), zoon van Alexander
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Arnold P. Te Groningen studeerde en promoveerde hij 27 Sept. 1715 in de rechten.
Na den dood zijns vaders in het volgend jaar, werd hij als hoogleeraar in de historie
te Lingen beroepen, ging in 1721 als professor juris naar Hamm, sloeg in 1722 een
beroep naar Herborn af en ging in 1728 naar Duisburg, waar hij tot zijn dood bleef
en in 1735, 1743 en 1750 als rector het academisch bestuur voerde. In 1736 kwam
hij in aanmerking voor een beroep naar Harderwijk en werd in 1747 daarheen
beroepen. Hij nam dit aan, maar de koning van Pruisen weigerde hem
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zijn ontslagaanvrage, waarna hij zijn aanneming introk.
In 1721 huwde hij J o h a n n a T h e o d o r a v a n S c h e r p e n z e e l . Van zijn
kinderen is hier een artikel gewijd aan zijn zonen Johannes Alexander Wynandus
en Andreas Willem.
Verschillende geschriften van zijn hand zagen het licht. Hoewel zijn werk van
minder beteekenis is, kan hij als schrijver genoemd worden naast zijn tijdgenoot
Hendrik Brenkmann (zie I kol. 460). Gelijk deze richtte hij zijn studie op de
samenstelling der Pandecten; zooals Brenkmann op Modestinus en Alfenus Varus
zijn aandacht vestigde, heeft Pagenstecher een verhandeling gegeven over Appius
Claudius Centemmanus, over Pegasus, bekend door het Senatusconsultum
Pegasianum, en over Pomponius, over den laatste in zijn - het meest bekende werk: In Sexti Pomponii JCti ad Sabinum de re testamentaria et de bonorum
possessionibus libros quatuor commentarius (Lemgoviae 1723 en 1750). Verder
een aantal disputaties, waarvan te noemen is: de Lege Falcidia in legatis piis
cessante, en een lijkrede op J.J. de Famars (Amst. 1721).
Zijn portret is gegraveerd door Bernigeroth.
Zie: B o u m a n , Gesch. der Geld. Hoogesch. II, 89-90, 143, 246-8, 278; D.
N e t t e l b l a d t , Initia hist. litt. Jur. (Halae 1774) 58, 63, 68, 355; J.H. W i t h o f , Acta
Sacrorum Secularium Acad. Duisburgensis (Duisb. 1756) 104 en 122 en de literatuur
onder zijn vader.
van Kuyk

[Pagenstecher, Johannes Alexander Wynandus]
PAGENSTECHER (Johannes Alexander Wynandus), geb. te Hamm 30 Sept. 1723
als oudste zoon van professor Hendrik Theodorus P. en Johanna Theodora van
Scherpenzeel, overl. te Harderwijk 23 Aug. 1796 en begraven aldaar 27 Aug. 1796.
Zijn studie in de rechten volbracht hij te Duisburg, waarheen zijn vader kort na zijn
geboorte vertrokken was. Intusschen volgde hij ook het onderwijs te Leiden, waar
hij 19 Febr. 1743 als P a g e n s t e c c h e r ingeschreven was. Spoedig daarna
verkreeg hij te Duisburg den doctorstitel op een Diss. inaug. de emendatione legum
per transpositionem verborum (Duisb. ad Rh. 1744). Na tal van jaren als collega
zijns vaders te Duisburg gestaan te hebben, werd hij 28 Oct. 1757 als opvolger van
Marckart tot professor juris te Harderwijk beroepen, welk ambt hij 14 Juni 1758
aanvaardde met een Oratio inaug. de Jurisprudentia Tertulliani (Hard. 1758). Vele
jaren heeft hij met lof den professoralen zetel bekleed; zijn bekwaamheden als jurist
worden zeer geroemd, terwijl hij behalve het jus civile ook leen- en natuurrecht
doceerde. Het romeinsche recht gaf hij naar het handboek van Westenberg; blijkens
dictaten hield hij college over d e G r o o t s de Jure belli ac pacis. In 1759, 1771 en
1783 werd hem het rectoraat toevertrouwd, in 1780 verkreeg hij den titel van
professor juris primarius. In 1794 als zeventigjarige grijsaard werd hij onder
toekenning van den titel van honorair prof. ontslagen van het houden van college.
Als rector aftredend sprak hij achtereenvolgens: de Utilitate, fundamentum
obligationis non constituente, neque in statu naturali, neque in statu civili adventitio;
de Jurisprudentiae naturalis praestantia en de Militibus alieno stipendio militantibus.
In 1748 huwde hij M a r i a E l i s a b e t h v o n G r o i n , overl. te Harderwijk en
begraven aldaar 29 Febr. 1803. Kinderen uit dit huwelijk waren: Theodorus Johan
Alexander en Reinhard Hendrik George, die volgen, benevens: M a r i a T h e o d o r a
P., geb. 1751 en gehuwd in 1784 met C o r n e l i s M a t h . v o n G r o i n

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1057
(1740-1824); een zoon J o h a n A l b r e c h t W i l l e m P. in 1778 tot doctor juris
gepromoveerd en advocaat te Oldenzaal, en een dochter A n n a H e l e n a
W i n a n d a P., overl. 1830 te Oldenzaal.
Zie: B o u m a n , Gesch. Geld. Hoogesch. II, 278-82; 489-90; Catalogus der Bibl.
Maatsch. Ned. Letterk. I (Leiden 1887) hss. 74 en 85; gedr. werken 562; J.H.
W i t h o f , Acta Sacrorum Secularium Acad. Duisburgensis (Duisb. 1756) 5, 17, 122
en 129, van belang, daar het eeuwfeest in 1755 viel onder zijn rectoraat.
van Kuyk

[Pagenstecher, Johannes Fredericus Wilhelmus]
PAGENSTECHER (Johannes Fredericus Wilhelmus), oudste zoon van professor
Alexander Arnoldus P., die voorgaat, geb. te Burgsteinfurt 24 Juli 1686, overl. te
Harderwijk 29 Oct. (volgens andere opgaven 3 November, zooals ook zijn lijkrede
vermeldt) 1746. Na voorbereidende opleiding aan het gymnasium te Bremen,
studeerde hij rechten te Groningen, waar hij 6 Sept. 1702 ingeschreven werd. Hier
was hij leerling zijns vaders en verwierf hij den doctorstitel na verdediging eener
verhandeling over de plaats van Marcianus in Dig. XXVIII, 7: ‘Si Titius heres erit,
Seius heres esto: si Seius heres erit, Titius heres esto. Julianus inutilem esse
institutionem scribit, cum condicio existere non possit.’ Later kreeg hij een tweeden
graad; in de Acta Senatus staat op 9 Sept. 1710 aangeteekend: Claris. et Celeberr.
D. Prof. J.F.W. Pagenstecher sine praevio examine a T. Muyskens Philosophiae
Doctor in Curia creatus est. Is deze lofspraak voor een nauwelijks 24-jarige wel wat
overdreven, door den invloed van zijn oom Werner Justinus P. was hij zeer jeugdig
reeds buitengewoon professor te Marburg geworden en van daar in 1709 als hoogl.
in de rechten naar Burgsteinfurt overgegaan. Na den dood van Augustus Houck in
1716 verkreeg hij den rang van ordinarius. Bovendien was hij raad van den vorst
van Bentheim en gograaf in het ambt Ruschau. Hij was de laatste P., die een
juridischen leerstoel aan het Arnoldinum te Steinfurt bekleedde, met zijn vertrek
begon het verval dier school (zie: H e u e r m a n , Geschichte des reform. gräfl. Benth.
Gymn. Arnoldinum zu Burgsteinfurt, 146-48). Zulks geschiedde ten gevolge van
zijne benoeming in 1720 tot professor juris aan de hoogeschool te Harderwijk, waar
hij 13 Juni 1721 optrad met een inaugurale rede de Lege regia Apostoli Jacobi. In
dezen post is hij tot zijn dood werkzaam gebleven en bekleedde hij in 1722, 1727,
1734 en 1740 het rectoraat. Hoewel in de eerste plaats romanist, heeft hij ook
leenrecht en publiek recht gedoceerd; daarnevens maakte hij veel studie der letteren.
Zeer kwam dit ten goede aan den opzet zijner geschriften, waarin hij zich ook belezen
toont in de werken over ons inheemsche recht, dat door hem met het romeinsche
recht werd in verband gebracht. Veel geraadpleegd, gaf hij een groot aantal adviezen,
waarvan verschillende in de Consultatiën van Johan Schrassert. Met deze, van
gelijken leeftijd en evenzoo te Harderwijk woonachtig (zie I kol. 1460) was hij zeer
bevriend. Schrassert maakte op den hoogleeraar een latijnsch lofdicht, gedrukt voor
diens Jurisprudentia Polemica.
Zijn portret is gegraveerd door J.E. Krauss en door Bernigeroth.
Hij huwde in 1710 met R e g i n a C a t h a r i n a R u d o l p h a B a l c k e (overl.
in 1726) en in 1729 met S u s a n n a A m a l i a P a s o r , dochter van den hoogleeraar
Pasor te Herborn, die hem tot 1759 overleefde. Bij beiden had hij verscheidene
kinderen, bijna allen jong gestorven. Zijn zoon A l e x a n d e r W i l h e l m u s stu-
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deerde te Harderwijk (ingeschreven 19 Juni 1727, nogmaals als jur. cand. 22 Aug.
1732), promoveerde aldaar 27 Aug. 1732 tot doctor juris; zeer gezien advocaat voor
Hof en Hoogen Raad te 's Gravenhage, die in 1738 en 1746 in aanmerking kwam
voor een professoraat te Deventer en in 1744 en 1747 te Harderwijk.
Behalve verschillende oraties zijn van hem in druk verschenen: een verhandeling
de Barba (meermalen gedrukt, o.a. Lemgoviae 1715); Jurisprudentia Polemica
(Harderv. 1730) ontstaan uit gehouden disputen en 22 zeer verschillende
onderwerpen behandelend (quaestiones); Selectae Juris Quaestiones (Hard. 1730
vlg. 3 dln., herdrukt 1759); Tabella Juridica notis et regulis illustrata (Hard. 1741)
en eenige minder bekende verhandelingen.
In 1723 hield hij als aftredend rector-magnificus zijn bekende en meermalen
gedrukte Oratio de Christo in forma servi; zijn andere rectorale oraties handelden
pro Divino vicariatu Principum; de Dominio eminenti en de Imperio in imperio. Deze
laatste is in 't nederl. vertaald o.d.t. Spiegel der Holl. dames, voornamelijk Geldersche
en Harderwijksche, in hs. 755 der univ. bibl. Leiden.
Zie: G. S c h r o d e r , Oratio funebris in obitum J.F.W. Pagenstecheri (Hard. 1746),
herdrukt achter den 6en druk van zijns vaders Aphorismi Juris (Hard. 1748);
B o u m a n , Gesch. der Geld. Hoogeschool II, 85, 87-95, en de bronnen bij A.A.
Pagenstecher. Voor zijn genoemden zoon: B o u m a n II, 160-1 en 246.
van Kuyk

[Pagenstecher, Reinhard Hendrik George]
PAGENSTECHER (Reinhard Hendrik George), geb. te Duisburg en gedoopt aldaar
20 Oct. 1756, zoon van Johannes Alexander Wynandus P. en Maria Elisabeth von
Groin, overl. te Almelo 18 Juni 1828, zich steeds noemende H e n d r i k R e i n h .
G e o r g e P. Hij studeerde te Harderwijk in de rechten, werd daar 13 Aug. 1771
ingeschreven en 11 Oct. 1777 nogmaals als candidaat, en promoveerde kort daarna
tot doctor juris. Hij overleed te Almelo als president der Rechtbank van eersten
aanleg. Hij huwde 26 Juni 1822 aldaar H e l e n a D o l l e m a n (overl. te Almelo 24
Mei 1852), dochter van G e r a r d R i c h a r d D o l l e m a n , chef van 's lands militair
hospitaal.
van Kuyk

[Pagenstecher, Theodorus Johannes Alexander]
PAGENSTECHER (Theodorus Johannes Alexander), geb. te Duisburg als zoon
van Johannes Alexander Wynandus P. en Maria Elisabeth von Groin, in of ± 1755.
Te Harderwijk werd hij 16 Aug. 1768 en 2 Juni 1775 nogmaals als candidaat
ingeschreven en promoveerde hij 17 Mei 1776 met de kap tot doctor in de rechten
op een proefschrift de Violentis emendationibus in jure civili non admitlendis (Hard.
1776). Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat in den Haag. Reeds voordien
was hij voor een professoraat te Deventer in aanmerking gekomen, wat in 1783
nogmaals geschiedde. Te Leiden werd hij ‘honoris causa’ op 20 Febr. 1783 en 26
Febr. 1789 ingeschreven. Blijkens het Album Studiosorum, 1142 was hij de eerste
maal 28 jaar. Later, in rechterlijke betrekking overgegaan, was hij baljuw van Rijnland.
Zie: B o u m a n , Gesch. Geld. Hoogeschool, II 420.
van Kuyk

[Pain-et-Vin, Moïse]
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PAIN-ET-VIN (Moïse), geb. ± 1620, onthoofd 23 Jan. 1673, kolonel en
kwartiermeester-generaal in dienst van de Republ. der Ver. Nederl. Na jaren
achtereen trouw en eerlijk gediend te hebben verliet hij den aan hem toevertrouwden
post aan de Nieuwerbrug op 29 Dec. 1672 en gaf daardoor aan de Franschen
gelegenheid om van Bodegraven naar Woerden veilig terug te trekken. Hij werd op
last van de Gedeputeerden te Velde op 30
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Dec. d.a.v. voor een krijgsraad te velde gebracht, ter dood veroordeeld en in het
hoofdkwartier te Alphen onthoofd; de krijgsraad had aanvankelijk een zachter vonnis
geveld doch Prins Willem III eischte uitdrukkelijk het doodvonnis.
Zijn geschilderd portret is bij mevr. de wed. Rollin Couquerque-Pichot te Meerssen.
Zie: S y l v i u s , Historiën onser tijde (1672) en V a l k e n i e r , 't Ontroerde
Nederlandt.
Eysten

[Pakoe Nata Ningrat, Sultan]
PAKOE NATA NINGRAT (Sultan), geb. in 1781; zijn vader was Panembahan van
het regentschap Soemenap op het eiland Madoera. Deze overleed in 1815, waarna
zijn zoon hem opvolgde onder den titel en naam van Panembahan N o t o
K o e s o e m o . Reeds op jeugdigen leeftijd had N.K. zich op de bestudeering der
javaansche taal- en letterkunde en de oude kawi-literatuur toegelegd, waarvan
vooral R a f f l e s in zijn History of Java de vruchten plukte. Wel is waar streed N.K.
aan de zijde van het ned. gouvernement, toen de Engelschen in 1811 Soerabaja
aanvielen, doch de praktische Raffles zag dit over het hoofd en wist hem later aan
zich te verbinden in het belang der wetenschap. Na het herstel van het nederlandsch
gezag in den O.-I. Archipel gaf de Panembahan voortdurend blijken van zijn goede
gezindheid o.a. door het beschikbaar stellen van hulptroepen, meermalen door hem
zelf aangevoerd en die uitstekende diensten bewezen op Celebes, Java en Bali.
Voor zijn veelzijdige verdiensten werd dezen trouwen vazal de titel verleend van
Sultan, met den naam Pakoe Nata Ningrat. Na een langdurig bestuur overleed de
verlichte vorst in April 1854.
Een uitvoerige levensbeschrijving, hoofdzakelijk ontleend aan W.R. v a n
H o ë v e l l 's Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847, komt voor in
de Handel. en Geschriften Ind. Genootschap II (1855) 189 vgg.
Muller

[Paleonydorus, Joannes]
PALEONYDORUS (Joannes), geb. te Oudewater (van waar zijn naam) in 1433,
overl. 1507; hij werd pater carmeliet in 1455 en was een man van veelzijdige kennis.
L e z a n a in zijne Annales bij het jaar 1507 roemt hem zeer om zijne kennis van de
H. Schrift en zijne welsprekendheid in de nederlandsche taal. De Bibl. Carm. II, 65
noemt 13 zijner werken op. De voornaamste zijn: Fasciculus tripartitus; over de
geschiedenis der Carmelietenorde (Venetië 1570); Propugnaculum Carmelitarum
(Venetië 1570); Dialogus inter Carmelitam et Carthusianum Lib. II; In B o e t i u m
de Consolatione Lib. V.
Zie G.J. V o s s i u s , de Historicis latinis reg.; A. P o s s e v i n u s , Apparatus sacer
I, 879; F a b r i c i u s , Bibl. mediae latinitatis IV, 322.
C. de Boer

[Paling, Jan Hendrik]
PALING (Jan Hendrik), geb. te Woerden 14 Dec. 1796, overl. te Rotterdam 23 Febr.
1879, werd in 1816 organist van de walsche Gemeente en carillonneur te Schiedam,
vestigde zich in 1818 als muziekonderwijzer te Rotterdam, werd aldaar in 1824
organist van de remonstrantsche Gemeente, wat hij 55 jaar tot zijn overlijden bleef,
en in 1844 leeraar aan de Muziekschool der Mij. tot bevordering der Toonkunst te
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Rotterdam. In 1826 opende hij een handel in piano's, die hij zeer waarschijnlijk
uitbreidde tot eigen fabrikaat. Voor een inzending, die hij in 1861 deed op de
nijverheidstentoonstelling te Haarlem (Cat. nr. 411), werd hem een tweede medaille
toegekend (Verslag der jury 61). Van zijn werken kunnen documenteel of authentiek
geciteerd worden Valse (Collection choisie de danses favorites Rotterd. nr. 20); J.
S c h o u t e n , Gedichten en gezangen met twee uitslaande muzijkplaten,
gecomponeerd voor den
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zang met accompagnement voor de piano door J.H. P a l i n g (Rott. 1819); Aan de
hoop. Woorden van I. I m m e r z e e l Jr.; (Muzenalmanak 1822); Klagt van Agnes,
Woorden van I. I m m e r z e e l Jr. (Muzenalmanak 1824); Van Speyk, Chanson
patriotique. Paroles de Mr. C h a r l e s D u r a n d (Rott. z.j.).
Als naamlooze vennootschap ‘Pianohandel (pianostemming) voorheen J.H. Paling’
wordt zijn bedrijf nog steeds te Rotterdam voortgezet.
Zie: G r e g o i r , Biographie des artistes-musiciens néerlandais 141; Het Orgel
1895, 98; L e t z e r , Muzikaal Nederland 134.
Enschedé

[Paling, Willem H.]
PALING (Willem H.), geb. te Rotterdam 1 Sept. 1825, overl. te Sidney 27 Aug. 1895,
zoon van den voorg., eerelid van de Mij. tot bevordering der toonkunst (1849) was
leerling van Bartholomeus Tours en vertrok in 1855 naar Sidney. Daar opende hij
een piano-magazijn (later een naamlooze vennootschap), kwam in onderscheidene
openbare ambten en stichtte daar in 1888 een hospitaal (Carrington
Convalescent-Hospital).
Zie: Het Orgel 1895, 98 (met portret).
Enschedé

[Palm, Cornelis van der]
PALM (Cornelis v a n d e r ), kostschoolhouder eerst te Rotterdam, later te
Delfshaven, 28 Nov. 1730 te 's Hertogenbosch geb. en 10 Jan. 1789 te Delfshaven
begraven. Van zijn leven is nog niet alles nauwkeurig bekend, ondanks de bijdragen
hieronder vermeld. Als knaap van 15 jaar verloor hij zijn vader; vier jaar later werd
hij voor de O.-I.C. te Middelburg aangemonsterd als kooplooper, d.i. in den laagsten
scheepsrang. Na een kort verblijf in Indië keerde hij naar 't moederland terug en
nam zijn intrek bij zijn oudsten broeder A r n o l d u s v a n d e r P a l m , destijds
predikant te Bommel, op Over-Flakkee, en later te Woudrichem. Van hier begaf hij
zich naar Rotterdam, waar hij tot onderwijzer werd opgeleid en, na vlug de vereischte
examens te hebben afgelegd, tot hoofd van een der stadsscholen benoemd werd.
Ook trad hij hier in 't huwelijk, 2 Nov. 1755, met M a c h t e l d v a n T o n s b e r g e n .
Met anderen richtte hij er het genootschap ‘Studium doctrinarum genetrix’ op. Van
der Palm was een man van gelukkigen aanleg en grooten ijver; nog op verder
gevorderden leeftijd leerde hij latijn en van al de vakken, die hij onderwees, bezat
hij een voor dien tijd grondige kennis. Hij beantwoordde in 1765 een door de Holl.
Maatsch. der Wetenschappen uitgeschreven prijsvraag: Hoe moet men het verstand
en hart van een kind bestieren om het te eeniger tijd een gelukkig en nuttig mensch
te doen worden, welk antwoord met de groote gouden medaille bekroond werd. In
1781 behaalde hij de kleine gouden medaille voor zijn verhandeling: Over de beste
middelen om inboorlingen van den staat tot de zeevaart aan te moedigen, antwoord
op een door de oeconomische afd. van genoemde Maatsch. uitgeschreven prijsvraag.
Het volgend jaar beantwoordde hij voor de derde maal een prijsvraag, n.l.: Over de
verbetering der openbare scholen, vooral de Nederduitsche in ons land,
uitgeschreven door 't Zeeuwsch Genootsch. van Wetenschappen; ook hiermede
verwierf hij het eeremetaal. Eindelijk ontving hij van het Haagsche Dichtgenootschap
een zilveren penning voor zijn gedicht: Tafereel der vaderlijke zorgen van Nederlands
Overheden ter bevordering van wetenschappen en kunsten sedert de oprigting van
dit gemeenebest, en een dergelijke medaille van het Leidsche Dichtgenootschap
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voor zijn Vrije Zee, eveneens een dichtstuk. Verder schreef hij nog verscheidene
schoolboeken, van welke het meest bekend is zijn
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Nederduitsche spraakkunst voor de jeugd, 4 st. (1769), alsmede De beste opvoeding
der jeugd (1776).
De bekende J.H. van der Palm was zijn zoon.
Zie: A. d e J a g e r in de Unie IV, 120, en in de Tijdspiegel 1871, 392; voorts N.
B e e t s , Leven van J.H. v.d. Palm (1842) 1.
Zuidema

[Paludanus, Rutgerus]
PALUDANUS (Rutgerus), geb. 1736 in de Zijpe, waar zijn vader T h e o d o r u s
predikant was, overl. te Alkmaar 23 Oct. 1788. In Apr. 1754 als student te Leiden
ingeschreven, promoveerde hij aldaar in de rechten 1 Sept. 1759 op een Specimen
ad 2 Part. § 4 Lib. I. Grotii Jurispr. Holl. Te Alkmaar gevestigd, was hij daar schepen
in 1761 en 62, hoofdofficier in 1763-69, thesaurier in 1774-79 en burgemeester in
1780, 81, 84, 85 en 87. In 1763 was hij ook lid der vroedschap en in 1765 secretaris
van de Zijpe en Hazepolder geworden. Hij was een ijverig voorstander van de partij
der patriotten, woonde in 1783 en 85 te Amsterdam de vergaderingen bij van de
‘belangelooze voorstanders der vrijheid’; hij behoorde tot de beramers van het
vroedschapsbesluit van 18 Febr. 1783 tot afschaffing van het aanbieden van
nominatiën ter electie en het vragen van recommandatiën aan den Erfstadhouder;
in 1784 tot de commissie door de Staten van Holland naar Overijsel gezonden tot
vereffening van het geschil tusschen de ridderschap en de 3 voornaamste steden
van dat gewest; in 1785 tot de benoemden in de commissie tot herziening der
quota's. Toen de patriotten hun spel verloren en de Staten den Stadhouder tot
verandering der stedelijke regeeringen gemachtigd hadden, wachtte Paludanus,
die reeds een half jaar lijdende was, de gevolgen dezer machtiging niet af, maar
diende hij in de vroedschapsvergadering van 29 Oct. 1787 zijn verzoek om ontslag
in als lid, burgemeester, curator der latijnsche scholen en hoofdingeland van de
Schermeer, hetwelk hem 1 Nov. eenstemmig, met betuiging van leedwezen en
dankbare erkenning zijner diensten verleend werd. Hij dacht zijne overige dagen te
wijden aan de geschiedenis der stad, waarvoor hij veel bouwstoffen verzameld had,
maar zijn voortdurend sukkelen liet hem zulks niet toe.
Te Leiden deed hij in 1761 verschijnen een Lentezang, gevolgd naar het latijn
van H i g h t ; van eene door hem in 1771 te Alkmaar gehouden volkstelling deed hij
met statistieke opgaven over meerdere jaren mededeeling in het 14e deel der
Verhandelingen, uitgegeven door de Hollandsche Mij. der Wetenschappen te
Haarlem, en in 1776 verscheen van hem te Leiden het eerste stuk [niet door
meerdere gevolgd] zijner Oudheid- en Natuurkundige Verhandelingen, meestal
betreklyk tot Westvriesland, of het Noorderkwartier.
o

J o h a n n a R i j s e r , waarmede hij ult . Mei 1762 te Leiden gehuwd was,
overleefde hem tot Juni 1798. Zijne in 1766 geboren dochter M a r i a C o r n e l i a
is in 1791 gehuwd met P a u l u s v a n P r u y s e n M o r i s s e , die de door P. v a n
F l o r i s L i j n s l a g e r geërfde alkmaarsche prenten aan een liefhebber te Alkmaar
overdeed en de nagelaten boeken, manuscripten enz. enz. in 1801 publiek te
Alkmaar deed verkoopen, alwaar alles behouden is gebleven.
Zie: B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar 1781-1791 (Alkm. 1886).
Bruinvis

[Pampis, Pieter]
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PAMPIS (Pieter), clavecimbelmaker te Amsterdam, verkrijgt 18 Febr. 1626 octrooi
van de Staten-Generaal op zijn uitvinding om orgels en klavieren automatisch te
doen spelen door middel van een ton met pennen. 13 Oct. 1627 (oude stijl) wordt
door hem een notarieele verklaring afgelegd,
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dat Willem Diaken (zie kol. 389) te Utrecht de inventie namaakt. 13 Juli 1628
verklaren Willem Jansz. en Dirk Jansz. Sweelinck, organisten van de Nieuwe en
van de Oude kerk te Amsterdam, dat zij de uitvinding van Pampis inderdaad voor
origineel houden.
Zie: Oud-Holland V (1887) 72; Tijdschrift muziekgesch. IV (1894) 55; Amsterdam
in de 17e eeuw: muziekleven 100.
Enschedé

[Pan, Jan]
PAN (Jan), bekwaam rechtsgeleerde en letterkundige, 21 Mei 1785 te Enkhuizen
geb. en 25 Sept. 1871 te Hoorn overl. Zijn ouders waren Mr. T h a d e P a n en C.F.
V a i l l a n t , beiden uit aanzienlijke westfriesche geslachten gesproken. Voor de
academisceh lessen bekwaamd door den geleerden Epkema, rector der latijnsche
scholen te Enkhuizen, studeerde hij eerst te Franeker (1803-07), daarna te Leiden
(1807-09) in de rechten en promoveerde in laatstgenoemd jaar (17 Nov.) op een
diss. de Grati animi officiis atque ingratorum poena jure Romano et Attico, welke
zeer gunstig werd beoordeeld. Als advocaat vestigde Pan zich eerst in zijn
geboorteplaats, vervolgens te Hoorn, waar hij al spoedig een drukke praktijk kreeg
en in 't huwelijk trad (1813) met M a r g a r e t h a J o h a n n a v a n A k e r l a k e n ,
uit welk huwelijk zes kinderen geboren werden. Zijn rechtspraktijk langzamerhand
ziende verminderen, wenschte hij deze tegen de waarneming van een rechterlijk
ambt te verwisselen en zoo werd J. Pan in 1838 benoemd tot raadsheer in het
provinciaal gerechtshof van Drente. In de geschiedenis, de taal en het volksleven
van deze provincie toonde hij een bijzondere belangstelling, zooals duidelijk uit zijn
geschriften blijkt, en de 20 jaren door hem te Assen doorgebracht, behoorden tot
de gelukkigste zijns levens. Toenemende doofheid noodzaakt hem echter in 1858
op ruim 70-jarigen leeftijd ontslag uit zijn betrekking van raadsheer te vragen. Hij
keerde metterwoon naar Hoorn terug, waar hij zijn intrek nam bij zijn schoonzoon
B a s t , secretaris dier gemeente, en waar hij o.a. in den rector Abbing nog een
intiemen vriend zijner jeugd terugvond. Pan was n.l. een vurig vereerder van 't latijn
en grieksch; Peerlkamp roemde hem deswege (zie diens T a c i t u s ' Agricola (2de
dr., 1864) 192). Pan was een smaakvol taalgeleerde. getuige wat hij in verschillende
jaargangen van de Mnemosyne, de Alg. Konst- en Letterbode, den Drenthschen
Volksalmanak, het Archief voor Ned. Taalkunde enz. geschreven heeft. Bovenal
was hem het verzamelen van woorden en spreekwijzen in Drente gebruikelijk een
geliefkoosde bezigheid, en ter openbare terechtszitting van het hof placht de
taalgeleerde even aandachtig te luisteren naar de uitdrukkingen, die de getuigen
bezigden, als de raadsheer naar den inhoud hunner verklaringen. Het drentsche
dialect vond in hem een ijverig beoefenaar. Onder de vele onderscheidingen hem
ten deel gevallen vermelden wij zijn benoeming in 1865 tot eerelid van de Maatsch.
der Nederl. Letterk. te Leiden, waarvan hij sedert 1826 gewoon lid was. Twee jaar
na de herdenking van zijn 60-jarig doctoraat in de beide rechten stierf hij, in den
ouderdom van 86 jaren.
Van zijn talrijke geschriften noemen wij alleen: Aanwijzing der oude en nieuwere
dichters door Mr. W. Bilderdijk en Vrouwe K.W. Bilderdijk overgebragt of nagevolgd,
met Aanteekeningen en eene Voorlezing over de voortreffelijkheid van Bilderdijk in
het navolgen en overbrengen der oude dichters, bijzonder van Horatius (1839);
Aanmerkingen op de taal en stijl der ontwerpen van wet
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tot herziening der Grondwet (1848) en Kleine opstellen over de geschiedenis, de
oudheden en het bijgeloof in Drenthe (1862). Een volledige lijst zijner geschriften
vindt men achter zijn levensbericht in de Levensb. Letterk. 1872, 275.
Zuidema

[Pan, Thade]
PAN (Thade), zoon van den voorg., 15 Jan. 1820 te Hoorn geb. en 29 Aug. 1859
te Hellevoetsluis overl. Als zeeofficier deed hij verschillende reizen, had daarbij
echter veel met ziekte te kampen, vooral op zijn laatsten tocht naar West-Indië,
waar hij op Curaçao door de gele koorts werd aangetast. Op raad van zijn dokter
besloot hij daarom ter wille van zijn gezondheid geen reis meer naar de tropen te
ondernemen en zoo werd hij in 1856 benoemd tot directeur der werkplaatsen en
magazijnmeester van het algemeen betonningsmagazijn te Enkhuizen, en twee jaar
later tot inspecteur over het loodswezen, de betonning, de bebakening en verlichting
in het 5de district te Hellevoetsluis, in welke laatste betrekking hij op nog geen
40-jarigen leeftijd overleden is. Zoowel door zijn meteorologische waarnemingen
als in ander opzicht heeft Thade Pan zich voor de marine verdienstelijk gemaakt.
In den Recensent leverde hij eenige beoordeelingen van werken, die op de zeevaart
betrekking hadden. In dagbladen schreef hij meer dan één belangrijk opstel over
de lijfstraffen aan boord en over de zeemanshuizen. Zijn aankondiging van het
Zeemanswoordenboek van v a n L e n n e p , met een proeve van aanmerkingen,
geplaatst in den Recensent v. Nov. en Dec. 1857, bezorgde hem het lidmaatschap
v.d. Maatsch der Ned. Letterk.
Zie: Levensber. Letterk. 1860, 208.
Zuidema

[Panders, Albert Jansz. van]
PANDERS (Albert Jansz. v a n ) woonde in 1742, toen hij 6 Mei te Alkmaar met
A a g j e V u y k huwde, te Amsterdam, en overleed 2 Apr. 1781 te Alkmaar. Hij moet
zich kort na zijn huwelijk in laatstgenoemde stad gevestigd hebben, want reeds 3
Febr. 1743 werd aldaar een kind van hem gedoopt. Mei 1748 werd hij door
burgemeesteren tot stads-timmerbaas, 2 jaren later tot houtvester benoemd. Van
den brand der Kapelkerk, 21 Aug. 1760, heeft hij eene teekening gemaakt, welke
door S. F o k k e van figuurtjes voorzien en in gravure gebracht is. Mede heeft hij in
1765 opgemeten en geteekend den alkmaarder Hout, waarnaar in 67 en 68 door
J. v a n J a g e n een groote gravure in 2 bladen is vervaardigd. Zijne kinderen zijn
op één na (Jan, die volgt) vóór hem overleden, zijne weduwe stierf in Febr. 1783.
Bruinvis

[Panders, Jan van]
PANDERS (Jan v a n ), te Alkmaar geb. 2 Oct. 1747, overl. 24 Mei 1809, zoon van
den voorg. en Aagje Vuyk. Hij was zevenmaker van beroep, werd 25 Mrt. 1766
ijkmeester der ellen en houtmaten (tot Mei 1780), in 1775 door Gecomm. Raden
aangesteld tot chercher op den boom buiten de Boompoort, 16 Dec. van dat jaar
door burgemeesteren tot stads-chercher op dien boom en ontvanger van het
diepgeld, 31 Dec. 1790 door Gec. Raden tot adjunct-gaarder van de rondemaat,
inkomende granen en 't gemaal voor Alkmaar en tot adjunct-hoofdgaarder van die
middelen voor de onderhoorige dorpen, waarop hij zijn ontslag uit zijne
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stadsbetrekking van 1775 nam. 14 Juli 1796 werd hij ook nog tot ijkmeester der
ellen en houtmaten en 12 Dec. 1797 van de zoutmaten aangesteld.
Hij was de gevoelens der patriotten toegedaan, waaraan hij, naamloos, reeds
uiting gaf in een geestigen berijmden nieuwjaarswensch der nachtwacht voor 1782.
Als volksman oefende hij veel invloed uit en regenten als v.d. Mieden en Paludanus
traden vaak met hem in overleg en trokken
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partij van zijn inzicht. Meermalen plaatste hij brieven in De Post van den NederRhijn. Hij behoorde, 20 Mei 84, tot de 13 oprichters van het ‘Patriottisch Gezelschap
Burgerhart’ en deed, i Sept. 85, door F. Voorhout een tweede societeit ‘Uit Voorzorg’
tot stand komen. 1 Nov. 1784 voerde hij in dichtmaat het woord bij de uitreiking der
bekroning door ‘Burgerhart’ voor het zangstuk op het afsterven van v.d. Capellen
tot den Pol, M. Houtkamp, predikant te Hoogcarspel, en F. Nieuwenhuysen, organist
van den dom te Utrecht. Hij doorzag het streven zijner nietdemocratisch-gezinde
vrienden en ijverde voor het verwerven van volksinvloed op de regeering. Ook
bevorderde hij de burgerwapening, en van 10 Aug. tot 9 Sept. 1787 vergezelde hij
als een der officieren een naar Utrecht uitgezonden detachement. Eene na de
restauratie ingestelde vervolging liep kalm af. Na de omwenteling van 1795 schaarde
v.P. zich in de societeit ‘Broederschap’ onder de gematigden. Toen de municipaliteit
in Juli aan het afzetten van oranjegezinde ambtenaren was, kwamen hij en anderen
21 Juli een door hem gesteld en door 121 stemgerechtigden onderteekend adres
aanbieden, waarbij verzocht werd de remotie te schorsen en de zaak aan het oordeel
van alle stemgerechtigden te onderwerpen; den 22 werd daarop besloten niet tot
schorsing over te gaan maar over de remotie na afloop door eene volksstemming
te doen beslissen. Die stemming werd in Sept. gehouden.
v.P. had de ervaring opgedaan, ‘dat het anders zoo gezegende patriotismus vóór
de groote omwenteling tot een trap van woestheid was gedreven, die den val van
het lieve vaderland op eene gewisse wijze na zich zou hebben gesleept’, en ‘dat
staatsberoeringen en verdeeldheden altoos het werk zijn van eerzuchtigen, alzoo
tot nadeel van het algemeen.’
Wat mej. M.W. M a c l a i n e P o n t in Een Alkmaarsche Burgemeester sdochter
hem laat doen en zeggen moet met groot voorbehoud gelezen worden.
Hij huwde 6 Sept. 1779 M a a r t j e V o g e l z a n g en na haar overlijden 8 Nov.
1789 E l i s a b e t h C a r l i e r . Uit het eerste huwelijk zijn 4. uit het tweede is 1 kind
geboren.
v.P. gaf 4 tooneelspelen in het licht: Bousard of de menschlievende lootsman
(Amst. 1779); Frederik de Rechtvaardige (Amst. 1781); De Gewapende Uittogt
(Amst. 1787); De Snoodaard naar beginzels (Amst. 1805). Voorts heeft het licht
gezien een gedicht: Het Weeuwtje en haar minnaar.
Zie: B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar en d e z e l f d e , Politieke afstraffing
en zuivering in 1795-1798.
Bruinvis

[Panhuys, Jhr. Mr. Johan Aemilius Abraham van]
PANHUYS (Jhr. Mr. Johan Aemilius Abraham v a n ), geboren 17 October 1836 op
het kasteel de Nienoort nabij de Leek (prov. Groningen), overl. 6 Nov. 1907,
studeerde en promoveerde te Groningen (3 Juli 1859). Hij werd achtereenvolgens
schoolopziener te Rauwerd, lid der Provinciale Staten van Friesland, burgemeester
van Tietjerksteradeel. In 1877 werd hij benoemd tot curator der rijksuniversiteit te
Groningen, en aanvaardde 16 Oct. 1880 het burgemeesterschap zijner vaderstad
Groningen. Met ingang van 1 Jan. 1883 geroepen tot commissaris des Konings in
de prov. Groningen, verwisselde hij in 1893 dit commissariaat met dat in de prov.
Overijsel. Ongeveer een half jaar later (K.B. 29 Juni 1893) volgde de benoeming
tot het hoogste ambt, dat door een nederlandsch onderdaan kan worden bekleed,
vice-president van den Raad van State. Redenen van gezondheid noopten hem dit
ambt aan het einde van 1898 neer te leggen. Het Kon.
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Besl. van 28 Dec. 1898, dat een eervol ontslag met de meest vereerende
dankbetuiging verleende, hield tevens in eene benoeming tot Minister van Staat.
Als ‘staatsman in ruste’ vestigde Mr. van Panhuys zich op zijn geboortehuis de
Nienoort, waar hij reeds sedert 1886 de zomermaanden placht door te brengen. In
den laten zeer mistigen avond van 6 November 1907 keerde hij, vergezeld van zijne
tweede echtgenoote, T r i n a L o o x m a , zijn zoon (Jhr. H o b b e v a n P a n h u y s ,
burgemeester van de Leek) en diens echtgenoote per rijtuig van Groningen naar
de Nienoort terug. Door een noodlottig toeval geraakte het rijtuig in het Hoendiep
onder de gemeente Hoogkerk te water. De vier in het rijtuig gezeten personen
alsmede de palfrenier verdronken, de koetsier werd gered. Jhr. Mr. van Panhuys,
aldus getuigde Mr. T.M.C. Asser nog bij diens leven, was ‘toegerust met eene
grondige kennis van het nederlandsche staatsrecht in zijn ganschen omvang,
uitmuntende door een gezond en helder oordeel en een juisten, scherpen blik,
afkeerig van noodeloozen omhaal van woorden, alle eigenschappen, die de
staatsman, bekleed met het hooge ambt dat hem is toevertrouwd, behoort te
bezitten’.
Zie: J.A. F e i t h in Gron. Volksalm. 1908, 195-207 (met portret); T.M.C. A s s e r
in Woord en Beeld, Febr. 1896.
Feith

[Panne, Pieter]
PANNE (Pieter), geb. te Yperen, koopman en kuiper aldaar, gehuwd met M a r i a
B o u v e t , dus geen Jezuiet (zooals ten onrechte in het artikel Maurits I kol. 1316
wordt gezegd). Volgens beëedigde getuigen was hij een lichtzinnig grootspreker,
die zijn geld verspeelde en verdronk en niet toerekenbaar kan geacht worden. 4
Febr. 1598 verliet hij zijn verblijf te Yperen, en zwierf rond te Rijssel, Doornik, Bergen,
waar hij wegens schulden werd vastgezet, tot zijn vrouw deze deed betalen.
Vervolgens trok hij naar Valenciennes, vandaar naar Douai, waar hij tijdens de
kruisweek (27 Apr. - 3 Mei) vertoefde en begaf zich vandaar over Fleines naar
Antwerpen. Hier ging hij scheep naar Zeeland en Holland, kwam te Leiden en werd
er als verdacht met plannen rond te loopen om prins Maurits te willen dooden, 24
Mei 1598 gegrepen en 22 Juni terechtgesteld. Bij het onderzoek door de rechters
ingesteld bekende hij inderdaad den Prins te hebben willen vermoorden en was,
naar zijn zeggen, door den provinciaal der Jezuïeten, alsmede door den rector en
den prefect van 't college te Douai daartoe overgehaald. Tevens beschuldigde hij
een aantal anderen van 't complot op de hoogte te zijn en beloofde, als hij de vrijheid
herkreeg, ‘eenige Jezuïeten te leveren’. Uit het nauwkeurig onderzoek daarna
ingesteld bleek, dat P. nooit den provinciaal te Douai gesproken had, dat daar geen
prefect was en dat ook de rector volkomen onbekend met P. bleek. Ook de andere
genoemde personen ontkenden onder eede eenige kennis van deze samenzwering
te hebben gehad.
Zie: F r . C o s t e r u s , Antwoorde op de Hollandsche Sententie tegen Peeter
o

Panne (Brussel 1598); Pamflet-Knuttel n . 1035-37; A e g . S c h o n d o n c k , Sica
Tragica (Antv. 1599); K.J. D e r k s , Het Vonnis van Panne in Studiën LXXVII (1912).
Derks

[Pareau, Jean Henri]
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PAREAU (Jean Henri), geb. 13 Mei 1761 te Amsterdam, gest. te Utrecht 1 Febr.
1833. Uit een refugiés-geslacht gesproten, zoon van G u i l l a u m e H e n r i
P a r e a u en A n g é l i q u e C r o q u e t , werd hij student aan het amsterdamsche
athenaeum in 1777, waar hij de lessen volgde van Petrus Burmanus Sec., van
Wyttenbach, Tollius en H.A. Schultens
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en reeds toen in 't bijzonder de oostersche letteren liefhad, getuige zijne op 13 Maart
1780 uitgesproken ‘Declamatio’, waarin hij de dichtkunst van Grieken en Romeinen
met die der Arabieren en Israëlieten vergeleek. In dat jaar naar Leiden gegaan,
genoot hij wederom het onderwijs van H.A. Schultens, die in 1779 aldaar zijnen
vader was opgevolgd, van Ruhnkenius en Valckenaer, voor de godgeleerdheid van
Gillissen, Hollebeek, Boers en Rietveld. Hij werd proponent bij de Waalsche Synode
2 Sept. 1785, was een poos gouverneur bij een zoon van burgemeester W.G. Dedel
te Amsterdam, maar ontving in 1789 eene dubbele beroeping naar Deventer als
predikant bij de Walen en als hoogleeraar in godgeleerdheid en oriëntalia aan het
athenaeum aldaar. Leiden schonk hem het eeredoctoraat 24 Juni; 2 Aug. deed hij
intrede en 19 Nov. inaugureerde hij als hoogleeraar met eene Oratio de conatibus
incredulorum, rei christianae plus emolumenti quam detrimenti afferentibus. Reeds
een jaar daarna liet hij zijn in binnen- en buitenland geprezen Threni Jeremiae
philologice et critice illustrati verschijnen. Te Deventer huwde hij, 31 Aug. 1794,
H e l e n a N i s i n a R i b b i u s , die hem zes kinderen geschonken heeft. Door de
omwenteling van 1795 uit zijn ambt ontslagen, maar edelmoedig genoeg om zijne
colleges nog tot het einde van den cursus te geven, nam hij een beroep aan naar
de waalsche Gemeente te Middelburg. Daar was hij van 19 Febr. 1797 - 3 Maart
1799 werkzaam en keerde toen naar Deventer terug, waar de regeering hem ten
tweeden male geroepen had, om naast C. Fransen van Eck hoogleeraar te zijn en
twaalf predikbeurten te vervullen. Pareau inaugureerde 27 Mei met De literis
orientalibus minime injucundis, eene apologie voor de studie der oostersche talen.
Toch kon Deventer hem niet voor goed bekoren. Toen de geldersche school hem
riep, om den stoel van Joannes Willmet in te nemen, die naar Amsterdam aan het
athenaeum was teruggekeerd, was hij bereid te komen en ook om de hebreeuwsche
antiquiteiten te doceeren. Hij aanvaardde zijn ambt einde 1804 en oreerde 13 Juni
1805 De ingenuo poëseos hebraicae studio nostris temporibus magnopere
commendando. Te Harderwijk heeft hij grondig Arabisch gegeven en meteen zijne
critische studiën over Job openbaar gemaakt. Totdat hij nog eens zijne tenten opbrak
en te Utrecht Rau opvolgen ging. Hij deed het 27 Sept. 1810 met eene rede De
constanti ac non mutabili orientalium ingenio, sacrarum literarum cultoribus suos in
usus diligenter observando, oratie door den tijdgenoot warm geprezen en ook in
het nederlandsch vertaald. Gelijke eer viel te beurt aan Pareau's door Teyler's Gen.
bekroonde verhandeling over mythen in het O.T. (1814, Verh. XXV), waarvan hij de
aanwezigheid ontkent, mythe, naar het spraakgebruik zijner dagen bedoeld als
verdichtsel, fabel. Tien jaar later zou hij eene tweede uitgave van den latijnschen
tekst bezorgen als Disputatio de mythica sacri codicis interpretatione, waardoor hij
den schrik voor ‘mythen’ ten onzent nog versterkte.
Toen Napoleon Utrecht slechts een ‘school van den tweeden rang’ liet, bleef
Pareau, schoon voor Groningen gepolst, op zijn post. Wel werd hij (24 Mei 1812)
predikant bij de waalsche Gemeente, ambt, dat hij zelfs tot 9 April 1826 bekleedde,
hoewel hij in 1815 onder Willem I ook in zijn hoogleeraarschap was bevestigd
geworden en wel, naar zijne keuze, in de faculteit der letteren, om onderwijs te
geven in wat hij tot heden had gedoceerd. Als leiddraad voor dat in de hebreeuw-
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sche oudheden gaf hij zijn Antiquitas hebraïca breviter descripta (1817, 1823, 1832),
voor de uitlegkunde des O.T. zijn Institutio interpretis Veteris Testamenti (1822).
Een jaar later, 20 Maart 1822, sprak hij, bij het neêrleggen van het rectoraat De
honoris studio orientalium. In 1828 deed de voortreffelijke man, logeerende bij zijn
zoon te Nederlangbroek, een val, die het begin werd van een hersenziekte, die hem
in 1830 emeritus maakte en 1 Febr. 1833, na lang lijden, uit dit leven wegnam.
Pareau was ongetwijfeld een geleerd oriëntalist en aan zijne kunde is door velen
hulde gebracht. Zijn conservatisme, zekere engheid van blik, hebben hem echter
de critiek doen verwaarloozen, en in onder hem verdedigde proefschriften heerscht
de geest van Hengstenberg. Toch gelooven wij gaarne het woord van Simons:
‘Paravius, qui docendo, dicendo, scribendo cathedram ornavit .... vir antiqua virtute
et moribus antiquis’.
Hij schreef, behalve het boven reeds genoemde: Commentatio de immortalitatis
ac vitae futurae notitiis ab antiq. Jobi scriptis, accedit Sermo Jobi (Dav. 1807); Oratio
de amico atque utili graecarum latinarumque literarum cum oriëntalibus consortio
(Utr. 1808); Oratio de constanti ac non mutabili oriëntalium ingenio, sacrarum
literarum cultoribus suos in usus diligenter observando (Utr. 1810; Nederl. vertaling
door A.J.W. v a n D i e l e n , Utr. 1810); Disputatio de rationum quae mythicam
librorum sacrorum interpretationem suadeant, momento ac pondere (Haarl. 1814);
Disputatio de mythica sacri codicis interpretatione (1824); Sermons sur quelques
textes de l'écriture sainte (Utr. 1814); Sermon, prononcé pour l'ouverture de la
réunion des députés des Egl. wall. à Zutfen (Utr. 1814); Commentatio de indole
nobilissimi poëmatis Arabici, Kasidaal-Maksoura, quod Ibn Doreidum habet auctorem
(1818); Commentatio de Amralkeisi Moallakah et de hujus carminis indole ac
praestantia (Utr. 1828)
Zie: J o d H e r i n g a in Alg. Konst- en Letterbode 1833, I, 356-360, 371-381;
d e z . in Archief v. kerk. gesch. IV (1833) 253-319; M. S i e g e n b e e k in Handel.
Letterk. 1833, 38 vlg. M.A. v.d. B a n k , A la mémoire de J.H. Pareau, sermon sur
Esdras VII, 10, (Utr. 1833); L.G. P a r e a u , Leerrede over 2 Tim. I 10b. (Gron. 1833);
A d a m S i m o n s in Annales Acad. Rhen. Traj. 1833, 48 ss.; S e p p , Proeve 89
vlg., 158 vlgg., 439, 445.
Knappert

[Parma, Alexander Farnese]
PARMA (Alexander F a r n e s e , hertog v a n ), geb. te Rome 27 Aug. 1545, overl.
te Atrecht 3 Dec. 1592, zoon van Octavio Farnese, hertog van Parma en van
Margaretha, natuurlijke dochter van keizer Karel V (die volgt). Hij werd gedoopt met
den wereldlijken naam van paus Paulus III, wiens natuurlijke zoon, Pierluigi,
Alexanders grootvader was. Bij het verdrag, dat tusschen koning Philips van Spanje
en Octavio. Farnese op 12 Sept. 1556 tot stand kwam en waarbij de laatste de
hertogdommen Parma en Piacenza verwierf, behoudens het recht van Spanje om
bezetting te leggen in de citadel van Piacenza, werd ook bepaald, dat de jonge
Alexander als gijzelaar naar Spanje zou gaan tot waarborg voor het behoud van
den vrede. Zijne moeder reisde derhalve met hem naar de Nederlanden en naar
Engeland, waar Philips II na zijn huwelijk met Maria Tudor vertoefde en liet op de
terugreis Alexander aan 's konings hof te Brussel achter (Mei 1557). In Aug. 1559
vertrok hij met Philips naar Spanje, waar hij aan het hof te Madrid werd opgevoed.
Met Don Carlos en Don Juan van Oostenrijk bezocht hij de hoogeschool van Alcala,
maar zijne neiging voor de studie stond verre achter
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bij die voor den wapenhandel, de jacht en andere lichaamsoefeningen. Nadat
verschillende huwelijksplannen waren afgesprongen, o.a. met eene dochter van
keizer Ferdinand I, bestemde Philips in 1563 voor hem de hand van Maria van
Portugal, zuster van zijne eigen eerste vrouw en dochter van Odoardo, den broeder
van koning Johan III van Portugal. In April 1565 vertrok hij derhalve in gezelschap
van den graaf van Egmond uit Spanje naar de Nederlanden, waar het huwelijk op
11 Nov. op buitengewoon feestelijke wijze gevierd werd. Na zijn terugkeer in Spanje
verlangde Alexander niets liever dan aan den krijgsdienst deel te mogen nemen en
in 1571 wist hij van Philips toestemming te verkrijgen, om onder Don Juan dienst
te nemen tegen de Turken. In den slag van Lepanto gaf hij blijken van beleid en
dapperheid, terwijl hij dikwijls als bemiddelaar tusschen den onstuimigen Don Juan
en de bondgenooten optrad. In 1572 trachtte hij tevergeefs de vesting Navarino te
nemen; in de volgende jaren nam hij nog aan enkele ondernemingen tegen de
Turken deel, maar hield meestal verblijf in Parma en Piacenza, waar hij in 1574
bezocht werd door Don Juan. Een bevredigende taak vond Alexander in Italië niet
en daar bovendien de verhouding tot zijn vader niet zeer gunstig was, volgde hij
gaarne de oproeping van Don Juan, om naar de Nederlanden te komen. Op 18 Dec.
1577 in Luxemburg aangekomen zijnde, aanvaardde hij de waardigheid van
luitenant-generaal terstond met grooten ijver. De eer van de overwinning bij
Gembloux (31 Jan. 1578) komt hem grootendeels toe. Diest, Sichem, Nivelles,
Philippeville en vele andere vestingen werden in korten tijd door Parma en Don
Juan genomen. De laatste was echter genoodzaakt, het commando tijdelijk aan
Parma op te dragen wegens ziekte. In Sept. werd hij aangetast door een
besmettelijke ziekte, waaraan hij overleed, na op 29 Sept. Parma als zijn opvolger
te hebben aangewezen. Philips bekrachtigde deze keus. Het zou blijken, dat de
nieuwe landvoogd meer geschiktheid bezat dan zijn voorganger, aangezien hij
buiten zijn groote militaire bekwaamheden ook het talent bezat, om langs
vredelievenden weg de belangen van Spanje te bevorderen. In korten tijd waren de
Zuidelijke Nederlanden gewonnen. Uitstekend kwam hem hierbij te pas de scheuring,
die zich meer en meer onder de deelnemers aan den opstand openbaarde ten
gevolge van het verschil in godsdienst. De ergerlijke tooneelen door de Calvinisten
te Gent aangericht en het denkbeeld van den prins van Oranje om een
godsdienstvrede te doen aannemen, brachten velen nader bij Spanje. Onder de
edelen ontstond de partij der Malcontenten, die opkwamen tegen het groote gezag,
dat de Prins bezat; Parma wist velen van hen op handige wijze door omkooping en
beloften te winnen. Tijdens het bestuur van Don Juan had Valentin de Pardieu, heer
van la Motte, zich aan den koning onderworpen; op 6 Apr. 1579 werd zijn voorbeeld
gevolgd door Emanuel Philibert de Lalaing, baron van Montigny, gouverneur van
Henegouwen, later door Egmond, Aerschot, Havré en anderen. In Jan. waren reeds
onderhandelingen begonnen met de afgevaardigden van Artois, Henegouwen, Lille,
Douai en Orchies, welke op 17 Mei tot de Unie van Atrecht leidden, waarbij de
genoemde gewesten zich met Spanje verzoenden op den grondslag van de
Pacificatie van Gent.
Het verdrag werd 28 Juni bekrachtigd en was een tegenwicht tegen de Unie van
Utrecht, die op 23 Jan. in het Noorden tot stand was gekomen. De onderwerping
van het Zuiden werd
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voortgezet door de inneming van Maastricht, dat, na zich vier maanden hardnekkig
verdedigd te hebben, op 29 Juni bij verrassing genomen werd. Eene vreeselijke
slachting werd onder de bezetting aangericht, hetgeen Parma, die ernstig ziek was
geweest, niet had kunnen verhinderen. Later wist hij meestal de plundering der
veroverde steden te voorkomen. In de volgende maand viel Mechelen door het
verraad van de Bours in handen der Spanjaarden. Een reorganisatie van het leger
zou Parma's positie nog versterken. Het was onder deze omstandigheden eene
teleurstelling voor hem, dat Philips II in het laatst van 1579 zijne moeder Margaretha
wist te bewegen, om nogmaals het bestuur in de Nederlanden te aanvaarden.
Weliswaar had Parma zijn ontslag als gouverneur ingediend ingevolge eene bepaling
van het verdrag van Atrecht, dat de benoeming van een nieuwen landvoogd binnen
zes maanden voorschreef, maar daarbij was volstrekt niet uitgesloten, dat Parma
zelf herbenoemd zou worden. Met Philips' bedoeling, om alleen het militaire gezag
onder het bestuur van zijn moeder te blijven voeren, kon hij zich niet vereenigen,
zoodat hij op ontslag bleef aandringen, totdat de koning hem bij eene missive van
31 Dec. 1581 het volledige gezag opdroeg. Voor Spanje was dit het beste besluit.
Met groot succes werden de veroveringen voortgezet. In 1580 werden Kamerijk,
Bouchain en Condé genomen. Een van de eerste veldheeren van de tegenpartij,
François de la Noue, geraakte in gevangenschap. Het beleg van Kamerijk moest
opgeheven worden, doordat de troepen van den hertog van Anjou het kwamen
ontzetten. Deze had volgens het verdrag van Plessis-lez-Tours (19 Sept. 1580) het
gezag aanvaard, maar Parma ondervond niet veel tegenstand van zijne slecht
gedisciplineerde en slecht betaalde legermacht. Het mislukken van de onderneming
tegen Kamerijk werd ruimschoots vergoed door het winnen van Doornik, Oudenaarde,
Ninove, Duinkerken, Nieuwpoort, Dixmuiden, Veurne, Yperen, Brugge, Gent en vele
kleine vestingen (1581-'84). In den zomer van 1584 stierven twee van Parma's
gevaarlijkste tegenstanders, de hertog van Anjou en de prins van Oranje. Tot zijn
eer moet gezegd worden, dat de landvoogd noode gevolg gegeven heeft aan Philips'
opdracht om het bandecreet af te kondigen, dat tot den aanslag op Oranje aanleiding
gaf. Zoolang mogelijk had hij de bekendmaking uitgesteld. Hij hoopte ook zonder
dergelijke middelen te kunnen overwinnen. Een belangrijke verbetering had Parma's
krijgsmacht ondergaan, sedert hij in het begin van 1582 na langdurige
onderhandelingen van de Staten had weten te verkrijgen, dat een gedeelte van het
spaansche krijgsvolk, dat volgens de Unie van Atrecht de trouw blijvende gewesten
moest verlaten, zou worden teruggeroepen. Zoodoende had hij over een wel klein,
nauwelijks 10000 man tellend, maar uitstekend geoefend leger te beschikken. In
den zomer van 1584 werd daarmede een begin gemaakt met de belegering van
Antwerpen, eene onderneming, die zoowel door de natuurlijke ligging der stad, als
door de krachtige verdediging de grootste moeilijkheden opleverde. Van de
voornaamste forten, die de Schelde beheerschten, was het ééne, Lillo, in staatsche
handen; het andere, Liefkenshoek, werd in het voorjaar van 1585 door Justinus van
Nassau voor de Staten genomen. Eerst na den bouw van nieuwe forten kon de brug
over de Schelde geslagen worden, die den toevoer naar de stad geheel zou
afsnijden. De uitbarsting der door den Italiaan Gianibelli uitgedachte
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branders, die een gedeelte van de brug vernielden, bracht Parma zelf in
levensgevaar. Eenige honderden spaansche soldaten kwamen om en met hen
Caspar de Robles, heer van Billy, en Robert de Melun, markies van Roubaix.
Onmiddellijk werd echter begonnen met de herstelling van het gehavende werk;
nieuwe forten werden gebouwd; met groote inspanning werd een aanval der
belegerden op den gewichtigen Kouwensteinschen dijk, die de spaansche
versterkingen beschermde, afgeslagen. Op 17 Augustus 1585 had eindelijk de
overgave der stad plaats, nadat vrije aftocht van de bezetting en een termijn van
vier jaren voor de niet-katholieken, om hunne goederen te gelde te maken, waren
bedongen. Tien dagen na de overgave hield Parma zijn triomftocht in de stad. Weldra
werd een begin gemaakt met de herbouwing van de citadel. Als belooning voor de
behaalde overwinning stond Philips aan Parma de ontruiming toe van het kasteel
van Piacenza, waarop zijne ouders jaren lang tevergeefs hadden aangedrongen.
Het geheele Zuiden was thans in spaansche handen, de grensvestingen Grave
en Venlo werden bemachtigd (7 en 29 Juni 1586), in Juli ook Neuss, dat van groot
belang was voor den keulschen oorlog, die over de opvolging in het bisdom werd
gevoerd. De paus schonk aan Parma een gewijden degen en hoed wegens de
inneming van deze stad. In het Noorden werden in het begin van 1587 Deventer
en de schans bij Zutphen door verraad van de officieren van den graaf van Leicester
aan de Spanjaarden uitgeleverd. Parma had echter geene gelegenheid, om in deze
richting voort te gaan, aangezien al zijne aandacht gevraagd werd voor de
voorbereiding der onderneming tegen Engeland, die Philips sedert langen tijd
overdacht en waartoe hij vooral door den markies van Santa Cruz werd aangespoord.
Parma, wiens voorlichting gevraagd werd, ontried de onderneming niet. Hij drong
er op aan, de zaak strikt geheim te houden, zelfs voor de katholieken in Engeland;
de oorlog met Frankrijk zou worden voortgezet om interventie van deze zijde te
voorkomen; een leger van 34000 man moest in de Nederlanden worden
samengetrokken, dat van daar door ondiepe transportschepen onder bescherming
van een aantal oorlogsschepen, naar de kust tusschen Dover en Margate zou
worden overgezet. Hij ontried het zenden van eene groote vloot uit de spaansche
havens, aangezien dit te veel in het oog zou loopen. Bovendien was het wenschelijk
eene vluchthaven in de Noordelijke gewesten te bezetten, die niet zoo gemakkelijk
te versperren was als de mond van de Schelde, bijvoorbeeld Vlissingen. Philips en
zijne raadgevers deelden echter Parma's inzichten niet. Zij schroomden, om alles
van de Nederlanden te laten uitgaan en dus de geheele onderneming in Parma's
handen te stellen, zoodat men besloot de ‘Armada’ uit Spanje te laten gaan. Verder
werd het bezetten van eene haven in het Noorden niet noodig geacht sedert de
inneming van Sluis, dat 5 Aug. 1587 op bijna even meesterlijke wijze als Antwerpen
veroverd was. In Nov. 1587 stond Parma gereed om over te steken, maar eene
beweging der Hugenoten deed Philips besluiten om voorloopig te wachten. En nog
herhaaldelijk werd het uitzeilen der spaansche vloot vertraagd, zoodat de
Engelschen, die zich niet lieten misleiden door de onderhandelingen, welke zonder
ophouden, zelfs nog na de onthoofding van Maria Stuart, tusschen Elisabeth en
Parma werden gevoerd, gelegenheid hadden om hunne vloot te versterken. In Juli
1588
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waren de voorbereidingen in de Nederlanden getroffen; kanalen waren gegraven
om de transportschepen naar Nieuwpoort en Duinkerken te brengen; deze lagen
gereed om onder begeleiding van de Armada naar Engeland over te steken.
Zonderling genoeg verwachtte men echter, dat Parma zich te Calais met de Armada
zou vereenigen, hetgeen eene onmogelijkheid was, omdat zijne schepen zich niet
aan de gevaarlijke stroomingen van het Kanaal konden blootstellen. De hertog van
Medina Sidonia drong dus uit Calais tevergeefs aan op versterking van den kant
van Parma; deze ging niet verder dan de inscheping zijner troepen, welke hij op 8
en 9 Aug. te Nieuwpoort en Duinkerken persoonlijk leidde. De ondergang der Amada
mag allerminst aan hem geweten worden, hoewel het niet aan stemmen ontbroken
heeft, die hem er verantwoordelijk voor stelden. Met klem verdedigt hij zich in zijne
correspondentie met den koning en anderen tegen de valsche beschuldigingen
dienaangaande. De verdenkingen, die tegen hem gekoesterd werden, drukten
merkbaar op Parma's stemming. Zijn gezondheidstoestand was toch reeds niet
bijzonder goed, zoodat hij zich herhaaldelijk naar de badplaats Spa begaf. Het
voornaamste feit uit het jaar 1589 was de inneming van Geertruidenberg (10 Apr.),
terwijl in de Rijnstreek Bonn en Rijnberk in spaansche handen vielen. De pogingen,
om enkele vestingen in de noordelijke gewesten te bemachtigen, mislukten echter.
Aanhoudend moest Parma over geldgebrek klagen, zoodat zelfs zijne trouwste
regimenten tot muiterij overgingen. Zeer tegen zijn zin volgde hij het bevel van
Philips op, om met zijne troepen een werkzaam aandeel te gaan nemen aan den
oorlog in Frankrijk. Te vergeefs wees hij den koning op het gevaar van het
verwijderen der troepen uit de Nederlanden; de welgeslaagde ondernemingen van
Maurits en Willem Lodewijk sedert 1590 vereischten krachtigen tegenweer, om niet
het resultaat van alle veldtochten te zien verloren gaan. Maar Philips achtte de zaak
van de opvolging in Frankrijk belangrijker; sedert 31 Dec. 1584 had hij zich bij de
katholieke Ligue aldaar aangesloten. Na de vermoording van koning Hendrik III was
de opvolging van den Hugenoot Hendrik van Navarre te vreezen en Philips hoopte
zijne dochter Isabella op den franschen troon verheven te zien. In het begin van
1590 was Parma derhalve genoodzaakt, zijne ruiterij den hertog van Mayenne als
versterking toe te zenden onder het bevel van Philips van Egmond. Bij Ivry werd
het verbonden leger echter geheel verslagen (14 Mrt.). De komst van Parma zelf
met zijne geheele troepenmacht werkte meer uit; Hendrik IV moest het beleg van
Parijs opgeven. Lagny en andere vestingen werden genomen, maar tot een slag
liet Parma het niet komen. Op het eind van het jaar was deze in Brussel terug, maar
in 1592 moest hij opnieuw in het midden van den winter op weg om Rouen te
ontzetten, welk doel bereikt werd. Bij de belegering van Caudebec werd Parma aan
den arm gewond en geraakte zijn leger in zulk eene moeilijke positie, dat hij het
noodzakelijk oordeelde zich een uitweg over de Seine te zoeken, hetgeen door een
meesterlijken overtocht gelukte. Beide veldtochten in Frankrijk overlaadden Parma
met roem, maar hij zelf was volkomen overtuigd van de nutteloosheid der
ondernemingen. Bij zijn blijvende ongesteldheid was hem dubbel grievend de
vijandschap en de verdachtmaking, die hij overal om zich heen gevoelde. Er werd
uitgestrooid, dat Parma zich een eigen heerschappij in de Nederlanden wenschte:
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de intrigeerende Juan Moreo, gezant van Philips bij de Ligue, die Parma tot krachtige
samenwerking met deze moest aansporen, verloor hem de laatste jaren niet uit het
oog en beschuldigde hem bij den koning van opzettelijke werkeloosheid. Philips
geloofde daaraan; tot het laatst bleef hij zijn neef prijzen om zijne goede diensten,
naar inmiddels bereidde hij zijn ontslag voor. Een brief, die door den markies van
Cerralvo zou worden overgebracht, hield het verzoek aan Parma in, om zich ter
raadpleging met den koning naar Madrid te begeven. Toen Cerralvo overleed, zou
de graaf van Fuentes de overbrenger van eene dergelijke opdracht zijn, maar de
benoeming tot gouverneur werd tegelijker tijd aan den boodschapper verleend.
Parma bleef voor de ontvangst van een dergelijk bericht gespaard. Op weg naar
Frankrijk, om zijn derden veldtocht aldaar te beginnen, overleed hij te Atrecht. Zijn
stoffelijk overschot werd volgens zijn wensch overgebracht naar de Capucijner kerk
te Parma.
Met hem verloor Spanje zijn eersten veldheer en den bekwaamsten gouverneur,
die de Nederlanden bestuurd heeft. Onder de veldheeren van de 16e eeuw neemt
hij een eerste, zoo niet de eerste plaats in. Met zijne meestal kleine legers wist hij
dikwijls wonderen te doen. Onder zijne soldaten heerschte een voor dien tijd
voorbeeldige tucht. Zijn streven was, hun levensomstandigheden zoo gunstig mogelijk
te maken door verhooging van soldij en groote zorg voor de fourageering; strooperijen
en plundering werden zooveel mogelijk beperkt. Een ander middel, waardoor hij
zijne onderschikten aan zich wist te binden, was het aanschaffen van dikwijls zeer
kostbare versieringen voor hunne kleedij; met het verleenen van onderscheidingen
en belooningen voor betoonde dapperheid was hij zeer mild. De belegeringskunst
onderging door hem belangrijke verbeteringen; zijne wijze van aanleggen van
schansen, loopgraven en bruggen vond navolging bij tijdgenooten en latere
veldheeren. Zoowel bij belegeringen als in het veld voerde hij het gebruik van een
veel grooter aantal kanonnen in, dan voor zijn tijd aangewend werd. Zijne taktiek in
het open veld wordt door hedendaagsche schrijvers geroemd als doelmatig en
oorspronkelijk in vele opzichten. Als staatsman stond hij eveneens hoog; hij bezat
in ruime mate de gave, om personen voor zich te winnen; zijne gemakkelijkheid in
den omgang en zijne welsprekendheid worden door alle tijdgenooten geprezen. Zijn
trouw aan zijn vorst was, ondanks de beschuldigingen van zijne benijders, boven
verdenking verheven. Alle aanbiedingen van persoonlijk voordeel, hem van vele
zijden gedaan, werden beslist van de hand gewezen. Daarentegen was hij zelf
allerminst kieskeurig op de middelen om zijn doel te bereiken en maakte hij een
ruim gebruik van omkooperij. Een gebrek was zeker zijn zorgeloosheid in geldzaken.
Eene grief, die Philips II tegen hem had, was, dat hij zich weinig bediende van
spaansche raadslieden, maar meestal van Italianen, zooals zijn secretaris Cosimo
Masi en in het bijzonder van den Bourgondiër Richardot. Parma had twee zoons,
Ranuccio, die hem opvolgde in Parma en Piacenza en die al de slechte
eigenschappen bezat van een italiaansch despoot en Odoardo, die in den
geestelijken stand ging. Eene dochter, Margaretha, huwde met Vincent de Gonzaga,
hertog van Mantua.
Een portret op jeugdigen leeftijd, door Ant. Moro, is in het museum te Parma. Uit
den tijd van zijn stadhouderschap in de Nederlanden is
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het portret door O. van Veen in het museum te Brussel en door Fr. Pourbus in het
museum te Antwerpen.
Als eerste bron voor de geschiedenis van Parma moeten genoemd worden zijne
brieven over de jaren 1578-1579, uitgegeven door G a c h a r d in de Bulletins de la
Commission royale d'histoire (2e serie, t. IV); de Correspondencia de Alejandro
Farnesio, duque de Parma, uitgegeven door A. R o d r i g u e z V i l l a in Revista de
archivos, bibliothecas y museos IX (1883); in verschillende andere uitgaven zijn
verspreide brieven te vinden, zooals in de Colleccion de documentos ineditos para
la historia de Espan̅a (Madrid 1842 vlg.), in de Correspondance de Philippe II sur
les affaires des Pays-Bas, uitgegeven door G a c h a r d (Brux. 1848-1879), in den
Calendar of State Papers, Foreign Series, of the reign of Elizabeth 1572-1580
(London 1876 vlg.) en in andere verzamelingen (vergelijk P e t i t 's Repertorium).
Biographische geschriften zijn o.a.: G u g l i e l m i D o n d i n i , De rebus in Gallia
gestis ab Alexandro Farnese (Romae 1673); B r u s l é d e M o n t p l a i n c h a m p ,
Histoire d' Alexandre de Farnèse, duc de Parma et de Plaisance (Amst. 1692);
C a d o P r o m i s , Biografie di ingegneri militari in Miscellanea di Storia italiana edita
per cura della R. deputazione di Storia patria XIV (Turijn 1875); P. F e a , Alessandro
Farnese, duca di Parma (Florence, Rome, Turijn 1886).
Zie verder de bekende geschiedschrijvers over den nederlandschen opstand,
benevens: C e s a r e C a m p a n o , Imprese del Seren. Alessandro Farnese o
l'assedio e conquista d' Anversa (Cremona 1595); J.G.W. M e r k e s , Het beleg van
Maastricht (Arnhem 1827); d e l a B a r r e D u p a r q , Histoire de l'art de la guerre
(Paris 1860); E r c o l e R i c o t t o , Storia della monarchia piemontese (Florence
1861-1869); A. R o n c h i n i , Cento lettere del capitano Francesco Marchi conservate
nell' Archivio di Stato in Parma (Parma 1865); G a c h a r d , Les archives farnésiennes
à Naples (Brux. 1869); A. V a z q u e z , Los sucesos de Flandes y Francia del tiempo
de Alejandra Farnese (Madrid 1879, uitgeg. in de Colleccion de documentos inéditos
para la historia de Espan̅a, LXXII-LXXIV); L.F. D u r o , La Armada invencible (Madrid
1884-1885) en Armada espan̅ola III (Madrid 1897); T e r r i e r - S a n t a n s ,
Campagnes d' Alexandre Farnèse (Paris 1888); T h o m a s s e n , Krijgsbedrijven
van Alexander Farnese in Limburg 1578-1579 (Maastricht 1890 overgedrukt uit de
Publications de la Société du Limbourg); C.H. T h . B u s s e m a k e r , De afscheiding
der Waalsche gewesten van de Generale Unie (Haarlem 1895-1896); C a u c h i e
e t v.d. E s s e n , Inventaire des archives farnésiennes à Naples (Brux. 1911); zie
ook Bull. de la Commission d' Hist. de l' Acad. Roy. de Brux. 76 en 78, II en III.
Verschillende artikelen van F r u i n in diens Verspreide Geschriften, G r e p p i ,
L a u g e l en anderen in P e t i t 's Repertorium.
Haak

[Parma, Margaretha van]
PARMA (Margaretha v a n ), geb. in den zomer van 1522, overl. te Ortona 18 Jan.
1586, natuurlijke dochter van keizer Karel V en van J o h a n n a v a n d e r
G h e y n s t , de dochter van een tapijtwerker G i l l e s v a n d e r G h e y n s t uit
Nieukerke bij Oudenaarden. De ontmoeting tusschen Karel V en Johanna had plaats
op het kasteel te Oudenaarden, waar de keizer in den winter van 1521 verblijf hield,
met het oog op den oorlog met Frankrijk. De moeder ontving een jaargeld en huwde
met den edelman J a n v a n d e n D y c k e , raad in de Rekenkamer
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van Brabant, wien zij nog vier kinderen schonk. Margaretha werd terstond door
Karel als zijne dochter erkend; haar doopnaam doet vermoeden, dat zij een peetkind
was van Margaretha van Savoye, die haar dikwijls geschenken vereerde. Na den
dood van deze trad Maria van Hongarije als beschermster op. Margaretha genoot
eene zorgvuldige opvoeding bij de familie Douvrin te Brussel; zij bediende zich met
vaardigheid van het vlaamsch, fransch, italiaansch en spaansch. Karel V schijnt
reeds in 1526 besloten te hebben haar uit te huwen aan hertog Hercules van Ferrara;
toen dit plan afsprong, werd bij de vredesonderhandelingen tusschen Karel en paus
Clemens VII te Barcelona in 1529 een verbintenis van Margaretha met den neef
van Clemens, Alexander de' Medici, vastgesteld (23 Jun. 1529). Margaretha ontving
in 1533 den titel van hertogin van Pennes en spoedig ook de toestemming, om zich
Margaretha van Oostenrijk te noemen, hetwelk bijna gelijk stond met eene legitimatie.
Sedert 1533 hield zij verblijf in Italië en op 29 Febr. 1536 werd haar huwelijk met
A l e x a n d e r d e ' M e d i c i t e Florence met groote praal gevierd. Haar gemaal
werd echter reeds op 6 Jan. van het volgend jaar vermoord, zoodat Margaretha op
vijftienjarigen leeftijd reeds weduwe was. Zij vestigde zich te Prato bij Florence,
totdat Karel V opnieuw over haar lot zou beschikken. Het aanzoek van Cosimo de'
Medici om Margaretha's hand werd door den keizer afgeslagen; in zijn plaats trad
O c t a v i o F a r n e s e , in denzelfden tijd tot markgraaf van Novara verheven en
wiens vader Pierluigi een onechte zoon was van paus Paulus III. Door den invloed
van dezen paus kwam het huwelijk tot stand, dat op 4 Nov. 1538 te Rome gesloten
werd. Het was, in het begin althans, zeer ongelukkig; Octavio was veel jonger en
werd door Margaretha geminacht, ook wegens zijn ruw karakter. Op den duur
ontstond er meer toenadering, maar toch leefde Margaretha meestal gescheiden
van haar echtgenoot. In 1545 werd zij moeder van tweelingen, van wie alleen de
bekende Alexander Farnese (zie hiervoor) in leven bleef. Omstreeks denzelfden
tijd begonnen de intriges van paus Paulus III, om het huis Farnese in het bezit te
stellen van de hertogdommen Parma en Piacenza, welke ten slotte ook,
niettegenstaande allerlei verwikkelingen, door Karel V en Philips II als Octavio's
gebied werden erkend (verdragen van 29 Apr. 1552 en 15 Sept. 1556). Sedert dien
tijd voerde Margaretha den titel van hertogin van Parma. In 1557 reisde zij met haar
zoon naar Vlaanderen en Engeland, waar zij eene maand verblijf hield bij haar
halfbroeder Philips en zijne echtgenoot Maria Tudor. In het voorjaar van 1559 werd
zij door hem benoemd tot opvolgster van Emanuel Philibert van Savoye als
landvoogdes over de Nederlanden, aanvankelijk slechts voor den duur van 18
maanden. Op 28 Juli 1559 werd zij door den koning te Gent plechtig ontvangen en
op 7 Aug. werd hare benoeming aan de Staten-Generaal medegedeeld. Bij zijn
vertrek drukte Philips Margaretha op het hart, in alle zaken den raad in te winnen
van den kardinaal Granvelle. Voor het benoemen van ambtenaren moest zij nevens
hem ook Viglius en Berlaymont hooren. Hunne bijeenkomsten verkregen den naam
van Consulta. Bovendien moest de landvoogdes de belangen van den katholieken
godsdienst zoo krachtig mogelijk voorstaan. Aanvankelijk was zij niet gewild,
aangezien de nederlandsche edelen liever gezien hadden, dat een hunner was
benoemd of een andere candidaat, zooals aartshertog Maximiliaan of de hertogin-
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weduwe Christina van Lotharingen, die op verschillende wijzen tot de Grooten in
betrekking stond. Margaretha wist echter de edelen te winnen, door hen zooveel
mogelijk in de regeering te doen deelen, hoewel zij zich persoonlijk geheel door
Granvelle liet leiden. In verschillende kwesties koos zij de zijde der Nederlanders
tegenover Philips, zoo ten opzichte van het vertrek der spaansche troepen, dat door
Philips in 1559 was toegestaan en dat eerst in 1561 plaats vond en ten opzichte
van het deelnemen aan den burgeroorlog in Frankrijk, welk denkbeeld Philips in
Sept. 1562 noode opgaf. In den zomer van 1563 ging Margaretha zelfs bijna geheel
over tot de zijde der edelen, waartoe voornamelijk medewerkten de teleurstellingen,
die zij en haar echtgenoot van den kant van Philips ondervonden in hunne
persoonlijke belangen. De koning bleef namelijk weigeren, om de citadel van
Piacenza, die volgens het bovengenoemde verdrag van 1556 over den afstand van
Parma en Piacenza aan het huis Farnese door Spanje mocht bezet worden, te
ontruimen. In de tweede plaats gevoelde zij zich gegriefd over het afspringen van
de onderhandelingen met keizer Ferdinand over een huwelijk van een zijner dochters
met hun zoon Alexander. Ten deele werd het mislukken van hunne wenschen door
hen geweten aan den invloed van Granvelle. Het is opvallend, dat Margaretha haren
vroegeren raadsman tegenover Philips geheel afviel en dat zij zich alle moeite gaf,
om te verhinderen, dat hij na zijn vertrek (13 Mrt. 1564) terugkeerde. In het vervolg
steeg de invloed van haar secretaris, Thomas Armenteros, meer dan wenschelijk
was, aangezien hij een ergerlijken handel in ambten en prebenden voerde, die hem
den naam van ‘Argenteros’ bezorgde. Berlaymont en Viglius werden nauwelijks
gehoord. De laatste werd zelfs door de landvoogdes van ketterij beschuldigd bij
Philips, hoewel zonder succes. Oranje en Egmond werden meer door haar in het
vertrouwen genomen. Haar inzichten op godsdienstig gebied wijzigden zich in meer
gematigden zin naar de opvattingen van Molinaeus, een der voornaamste
voorstanders van de irenische richting in de kerk. Zij bevorderde de zending van
Egmond naar Spanje in 1565 en billijkte den wensch der edelen, om den Raad van
State meer gezag te geven en de financiën aan het oordeel van de Staten-Generaal
te onderwerpen. Het bleek, dat Philips van dergelijke voorstellen of van verzachting
der plakkaten niets wilde hooren. Het antwoord op de reis van Egmond waren de
brieven uit Segovia van 17 en 20 Oct. 1565, waarin juist verscherping van het
kerkelijk toezicht werd voorgeschreven, zoodat Margaretha met tegenzin tot de
uitvoering overging. Op 11 Nov. werd met overdadige praal het huwelijk van
Alexander Farnese met prinses Maria van Portugal op het kasteel te Brussel gevierd.
Een schitterend geleide had het paar op de zeereis vergezeld; de hoofdstad was
de verzamelplaats voor alle aanzienlijken van het land. In deze dagen valt de stichting
van het Verbond der Edelen, dat weldra besloot, zich met een verzoekschrift tot de
landvoogdes te wenden. Deze had eerst de stad Brussel willen ontvluchten, maar
zocht ten slotte steun bij eene vergadering, waartoe de leden van den Raad van
State en den Geheimen Raad, de gouverneurs en stadhouders waren uitgenoodigd
en die op 27 Mrt. 1566 besloot, bij den koning aan te dringen op afschaffing van de
inquisitie, op het afkondigen van een algemeen pardon en het aanvaarden eener
‘moderatie’ der plakkaten, die zou worden ontworpen. Op 5 Apr. had de aanbieding
van het request der edelen
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plaats. Dat bij deze gelegenheid naar aanleiding van een gezegde van Berlaymont
de naam ‘Geuzen’ zou ontstaan zijn, is niet waarschijnlijk. Het woord schijnt op de
onderlinge bijeenkomsten der edelen in gebruik te zijn gekomen. De landvoogdes
stemde toe in het zenden van afgevaardigden, als hoedanig de heeren van Bergen
en Montigny werden aangewezen. De voorstellen van den Raad van State zouden
in overweging gegeven worden en de inquisiteurs zouden voorloopig met
gematigdheid optreden. De verbondenen bleven echter bij hunne eerste eischen.
Door de bijeenkomst te St. Trond (14 Juli) werden afgevaardigden gezonden, die
op 30 Juli in den Raad van State o.a. verlangden, dat Margaretha aan Oranje,
Egmond en Hoorne eene uitgebreide volmacht zou verleenen, om maatregelen te
nemen ten bate van het land en dat zij hen als hoofden van den bond zou erkennen.
Gaandeweg wijzigde de landvoogdes hare houding ten opzichte der edelen, vooral
sedert het uitbreken van den beeldenstorm. Op 23 Aug. stond zij hun nog een
‘accoord’ toe, waarbij voorloopig op sommige plaatsen vrije prediking aan de
protestanten werd toegestaan, maar dit geschiedde meer uit vrees, dan uit
verdraagzame gezindheid. Op raad van den graaf van Mansfelt en van andere
edelen, die zich aan het Compromis onttrokken, bracht zij troepen bijeen, waarmede
het beleg van Valenciennes werd begonnen, dat op 24 Maart 1567 werd ingenomen
door Noircarmes. Onder de inwoners werd eene groote slachting gehouden. Op 13
Mrt. was het leger, dat de verbonden edelen hadden bijeengebracht, bij Oosterweel
verslagen door de regeeringstroepen onder den heer van Beauvoir. Doornik,
Maastricht en andere plaatsen werden zonder veel moeite genomen. Men was het
verzet geheel meester; het verbond der edelen was zoo goed als vernietigd; des te
meer werd Margaretha gegriefd door het besluit van Philips, om het militaire gezag
aan den hertog van Alva op te dragen. De koning schreef de gebeurtenissen van
1566 voor een groot deel aan de besluiteloosheid der landvoogdes toe; ook hare
gematigdheid keurde hij ten sterkste af; zoo had zij nog op 24 Mei 1567 eene
verordening op de toepassing der plakkaten te Antwerpen toegestaan, die zijne
verontwaardiging gaande maakte en die in Juli herroepen werd. Op 23 Aug. hield
Alva zijn intocht in BrusseI; uit zijne volmachten bleek, dat hem behalve het militaire
gezag de volledige bevoegdheid was verleend, om maatregelen te treffen ten
opzichte van de opstandelingen en de ketterij. Margaretha gevoelde, dat zij overbodig
was en diende haar ontslag in, definitief op 8 Sept. Voor haar vertrek (30 Dec.)
drong zij nog bij Alva aan op het bijeenroepen van de Staten-Generaal en op het
afkondigen van een algemeen pardon. Na een kort verblijf te Parma begaf
Margaretha zich in Oct. 1568 naar Aquila in de Abruzzen, waar zij landgoederen
bezat en waar zij het grootste deel van haar leven verder doorbracht, dikwijls lijdend
aan podagra. In 1577 werd haar door Philips het aanbod gedaan, om nogmaals als
landvoogdes in de Nederlanden op te treden, in plaats van Don Juan van Oostenrijk.
Toen echter Granvelle, dien de koning ook weder dacht te zenden, niet op dit voorstel
inging, kwam Philips op zijn besluit terug en stelde hij Margaretha met eene som
gelds schadeloos. In 1580 hernieuwde hij zijn voorstel echter nogmaals, met de
bedoeling, dat Alexander Farnese onder het oppergezag van zijne moeder de
militaire macht zou voeren. Margaretha begaf zich naar de Nederlanden, maar
Alexander weigerde in eene splitsing van het
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bestuur toe te stemmen en vroeg zijn ontslag. Philips kon moeilijk anders doen, dan
hem handhaven en verleende hem het geheele gouverneurschap op het eind van
1581. Margaretha bleef echter nog tot 14 Sept. 1583 in de Nederlanden, omdat
Philips, die eene samenwerking tusschen moeder en zoon niet geheel onmogelijk
achtte, haar niet eerder toestemming tot vertrek verleende.
Kort voor haar dood, in 1586, werd haar lang gekoesterde wensch, om de vesting
Piacenza door de Spanjaarden ontruimd te zien, vervuld.
Hoewel Margaretha niet van talenten voor de regeering verstoken was, is zij toch
niet de krachtige vrouw geweest, die men van haar gemaakt heeft. Haar forsch en
eenigszins mannelijk uiterlijk was in tegenspraak met de weinige beslistheid en het
gebrek aan inzicht, dat zij dikwijls verried. Zij was zeer afhankelijk van hare
raadslieden en ging in hare politieke gedragingen dikwijls te veel met haar eigen
belangen te rade. Men kan echter niet ontkennen, dat zij het welzijn van hare
nederlandsche onderdanen zooveel mogelijk trachtte te bevorderen.
Van hare geschilderde portretten noemen wij slechts die door A. Sanchez Coëllo
in de Ermitage te St. Petersburg en die door A. Moro in de musea te Brussel, Berlijn
en Weenen; van de gegraveerde die door F. Hogenberg en N. Nelli. (Zie over hare
portretten vooral: Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten
Kaiserhauses XVII (1896) 266, 267).
Brieven van Margaretha zijn uitgegeven door J.F. W i l l e m s in: Lettres de Marg.
d' Autriche et du Sire de Montigny sur les troubles de Tournai, de l'an 1563 (Gand
1835), door d e R e i f f e n b e r g in: Correspondance de Marguerite d' Autriche,
duchesse de Parme, avec Philippe II (Brux. 1842); door G a c h a r d in:
Correspondance de Marguerite d' Autriche, duchesse de Parme, avec Philippe II
(Brux. 1867-1881); verder verspreide brieven (verg. het Repertorium van P e t i t ).
Voor onuitgegeven brieven zie C a u c h i e e t v.d. E s s e n , Inventaire des
archives farnésiennes à Naples (Brux. 1911).
Biographische geschriften zijn: v a n d e r M e e r s c h , Recherches historiques
sur l'origine maternelle de Marguerite de Parme (Gand 1842); G a c h a r d , Marg.
d' Autriche (Brux. 1867); C r u t z e n , l'Origine maternelle et la naissance de
Marguerite de Parme in P. F r e d e r i c q 's Dissertations sur l'histoire des Pays-Bas
au 16e siècle (Gand 1883); F. R a c h f a h l , Margaretha von Parma (München en
Leipzig 1898).
Verder de geschiedschrijvers over den opstand tegen Spanje, de Correspondance
de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, uitgegeven door G a c h a r d (Brux.
1848 vlg.); de Correspondance du card. de Granvelle, uitgegeven door P o u l l e t
e t P i o t (Brussel 1877-84); de Papiers d'état du cardinal de Granvelle uitgeg. door
W e i s s (Paris 1842-1852); P. F e a , Alessandro Farnese (Rome, Turijn, Florence
1886).
Artikelen van G r e p p i , d e R a m , R e u m o n t , S e r r u r e , aangehaald in
P e t i t 's Repertorium.
Haak

[Pas, Cornelius]
PAS (Cornelius), geb. 27 Febr. 1804 te Rotterdam, overl. 23 Mrt. 1883 te Raalte.
Na het voltooien zijner theologische studiën te 's Heerenberg werd hij 23 Sept. 1826
te Munster priester gewijd voor het district Salland en 10 Oct. 1826 benoemd tot
kapelaan te Kolmschate. Van 17 Oct. 1830 af was hij hoogleeraar in de leerstellige
godgeleerdheid aan het seminarie te 's Heerenberg en sinds April 1837 tevens
president dier inrichting. Na de opheffing van het seminarie in 1842 werd
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hij 25 Mei 1843 benoemd tot pastoor te Raalte; na het herstel der hiërarchie (1853)
werd hij tevens aangesteld tot examinator synodalis, 20 April 1864 bovendien tot
deken van het dekenaat Deventer.
o

Zie: het Oud Archief van het Aartsbisdom Utrecht (in de Aartsb. Curie te Utr.) n
151a; het archief van genoemd Aartsbisdom: Registrum Pastorum; Bibliotheek v.h.
semin. te Culenborg: Register der 's Heerenbergsche studenten (zal waarschijnlijk
naar het Oud Arch. v.h. Aartsb. Utr. worden overgebracht).
Smeets

[Pastor, Adam]
PASTOR (Adam), of P a s t o r i s , geb. omstreeks 1500 te Dorpen (Westfalen), overl.
na 1559 te Munster. Als R.K. priester te Aschendorpe heette hij R o e l o f
M a r t e n s z . Zijn overgang tot de Anabaptisten valt tusschen 1534 en 1542. De
Grouwelen der Hooftketteren (waar ook zijn portret) telt hem onder de zendelingen
van Jan Beukelsz. In 1542 werd hij door Menno en Dirk Philips tot oudste bevestigd.
Zijn werkzaamheid strekte zich sinds dien tijd uit over Westfalen, Overijsel,
Gelderland en Limburg. De leer van David Joris werd door hem krachtig bestreden.
Het bleek echter, dat hij kettersche gevoelens over de drieeenheid had, waarom in
1547 te Emden en vervolgens te Goch een oudsten-convent plaats had. Toen hij
niet wilde toegeven, werd hij door Dirk Philips uitgebannen. Aanvankelijk was dit
tegen den zin van Menno. Adam ging voort met zijn prediking en bleef doopen,
terwijl zijn gemeente te Odenkirchen hem getrouw bleef. Nadat in 1552 een nieuwe
disputatie te Lubeck was gehouden en de inhoud daarvan door hem uitgegeven,
wilde ook Menno niet meer van hem weten. Enkele geschriften van zijn hand o.a.
Van menschengebaden zijn verloren gegaan. In één exemplaar bestaan een
Concordantie op den Bijbel (1559), benevens een tweetal werkjes, die thans herdrukt
zijn: Underscheit tusschen rechte unde valsche leer en Disputation van der Godtheit
(1553), beide geschreven in geldersch dialect. Hierin toont hij zich een unitariër,
terwijl zijn meesterschap in 't dispuut over Menno duidelijk aan den dag komt. Na
zijn uitbanning volgden velen hem en bestonden er hier en daar z.g.n. Adamitische
gemeenten (ongeveer een halve eeuw lang), o.a. te Brugge. Zijn denkbeelden
vonden in doopsgezinde kringen ook eenigen bijval, zoodat zijn invloed bij
verschillende fracties der Doopsgezinden aanwijsbaar is, en het spoedig indringen
van sociniaansche gevoelens in later tijd juist daaruit moet worden verklaard.
Vlg.: Bibliotheca Reform. Neerland. V ('s Grav. 1909) 317 enz., alwaar S. C r a m e r
bovengenoemde geschriften voorzien van een uitstekende karakteristiek heeft
uitgegeven; K. V o s in Doopsg. Bijdragen 1909, 104-116 en in Geschr. t.b. v.d.
o

Doopsg. in de Verstrooiing (1910) n . 33.
Vos

[Pauw, Pieter]
PAUW (Pieter), geb. te Amsterdam 1552, overl. te Alkmaar 31 Maart 1611, zoon
van A d r i a a n P. en A n n a J a c o b - L u c a s d . v a n B e v e r w a e r d e , zag
zich, evenals zijn vader, door de vervolgingen van Alva genoodzaakt het land te
verlaten, waarom hij bijna 10 jaren te Emden vertoefde, tot de overgang van
Amsterdam in 1578 hem vergunde derwaarts terug te keeren. In 1586 was hij daar
schepen en werd hij raadslid. Na het overlijden in Sept. 1588 van Hendrik Willemsz.
van Heemskerck, rentmeester der vronen buiten Alkmaar, gehuwd met zijne zuster
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M a r i a , werd hij door de Staten van Holland tot diens opvolger benoemd, 26 Jan.
1589 voor 1 jaar en 25 Jan. 1590 voorgoed. Hij gaf toen zijn raadszetel en
poorterschap prijs en

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1079
ging te Alkmaar wonen. Te Emden huwde hij G e e r t r u i L a u r e n s d . S p i e g e l ,
te Amsterdam 25 Juni 1578 M a c h t e l d , dochter van J a n J e l i s z . V a l c k e n i e r ,
ambassadeur dezer landen naar Noorwegen, begraven te Amsterdam 19 Sept.
1617. Zijn geschilderd portret is op huize Broekhuizen bij Leersum, bij jhr. Ridder
Pauw van Wieldrecht. Kinderloos zijnde, verkreeg hij van de Staten voor zijne goede
diensten 25 Juni 1610, dat zijn broeders zoon P i e t e r J a c o b s z . P. hem als
rentmeester zou opvolgen.
Deze, geb. te Amsterdam 5 April 1584, werd te Alkmaar vroedschap 11 Oct. 1618,
dijkgraaf en baljuw van de Zijpe en Wieringerwaard 1620, was schepen in 1630 en
31, bewindhebber der W.l. Compagnie in 1621-36, burgemeester in 1641, gehuwd
met W e i n t j e H e y c k e n , overl. 22 Maart 1640, en stierf kinderloos te Delft 26
Nov. 1647.
Zie: E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam I, 12, 161.
Bruinvis

[Peerlkamp, Petrus Hofman]
PEERLKAMP (Petrus H o f m a n ), zoon van den praeceptor aan het gymn. te
Groningen, R u d o l p h P e e r l k a m p en H e n r i c a V e e n h o r s t , ald. geb. 2
Febr. 1786, gest. 28 Mrt. 1865 te Hilversum. Hij bezocht het gymnasium in zijne
geboortestad en werd er in 1801 als student ingeschreven. Reeds in 1803 werd hij
praeceptor aan het gymnasium te Haarlem, in 1804 rector te Dokkum en in 1816
te Haarlem. In 1822 volgde hij Borger op als hoogleeraar der oude letterkunde en
algemeene geschiedenis te Leiden, welk ambt hij 15 Juni aanvaardde met eene
Oratio de praecipua lege divinae Providentiae ab historico doctore observanda. In
1849 legde hij om gezondheidsredenen zijn ambt neder en vestigde zich te
Hilversum, waar hij op bijna 80-jarigen leeftijd is overleden.
P. is een der meest bekende figuren in de geschiedenis van de classieke philologie
hier te lande, een beroemd latinist van groote belezenheid en allerwegen bekend
door zijne critische methode, die reeds bij zijn leven deels verguisd, deels zóó
bewonderd is, dat zij zelfs in anderelanden (Duitschland en Zweden) navolging heeft
gevonden. De subjectieve critiek, door P. vooral op de dichters Horatius en Vergilius
toegepast, wordt thans wel algemeen verworpen, maar is niettemin van onschatbaar
nut geweest tot eene grondiger studie en degelijker waardeering der latijnsche
dichters, zoodat zijn werk eene blijvende waarde heeft behouden, al zijn de resultaten
ook andere dan hijzelf had bedoeld.
Zijne uitgave van H o r a t i u s ' Carmina (1834, 2e dr. 1862) is het eerste en meest
bekende voorbeeld zijner methode. Verder: V e r g i l i i Aeneis (1843), H o r a t i i
Epistula ad Pisones (1845) en diens Satirae (1863). Andere belangrijke uitgaven
van P. zijn: X e n o p h o n E p h e s i u s (1818) en T a c i t u s ' Agricola (1827, 2e dr.
1863).
Ten dienste van het onderwijs heeft hij geschreven in navolging van Nepos en
Cicero: Vitae aliquot excellentium Batavorum (1807) en Epistulae aliquot excellentium
Batavorum (1808). Tevens moeten vele opstellen worden genoemd in de door hem,
Bake, Geel en Hamaker uitgegevene Bibliotheca Critica Nova.
Eindelijk verdient P. vermelding als latijnsch dichter. Zijne gedichten zijn
bijeengebracht in het hieronder genoemde werkje van Bergman. Behalve de heerlijke
vertaling van Borger's Ode aan den Rijn, voorkomende in zijne Oratio de vita Eliae
Annei F. Borgeri (B e r g m a n 45), vindt men daaronder een vijftal gedichten op
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de ramp van Leiden, op Napoleon I, op het 250-jarig bestaan der leidsche academie
(8 Febr. 1825), op het college Zeemanshoop e.a. Ook is P. de biograaf geweest
van de landgenooten, die hem in die kunst zijn voorgegaan, in zijn werk: De vita,
doctrina et facultate Nederlandorum qui carmina latina composuerunt, een door de
Kon. Acad. te Brussel bekroonde prijsvraag en in 1822 in de werken dier academie
o

o

in 4 . - in 1838 als afzonderlijk boekdeel in 8 . uitgegeven.
Als aftredend rector magnificus hield hij 8 Febr. 1839 eene Oratio de perpetua,
quae Acad. Leidensi cum gente Arausiaca intercessit, necessitudine etc. (Leid.
1840) met belangrijke historische aanteekeningen.
In 1841 is zijn portret door J.P. Berghaus en in 1847 door L. Springer op steen
geteekend.
Zie: L u c i a n M ü l l e r in Jahrb. f. cl. Philol. 1865, 504 vlgg. en diens Geschichte
d. kl. Philol. i.d. Niederl. (Lipsiae 1869) 110-117 en 215. Dan: P.H. P e e r l k a m p ,
Opuscula oratoria et poetica ed. J. T h . B e r g m a n (Lugd. Bat. 1879) en J.H.
L e o p o l d , Studia Peerlkampiana (Groningae 1891); S a n d y s , A history of class.
scholarship III (Cambridge 1908) 276 vlgg.; R. v a n B o n e v a l F a u r e , Oratio (8
Febr. 1866) 21, naar eigenh. aant. van Peerlkamp in hs. 1883 der leidsche univ.
bibliotheek.
Damsté

[Peerlkamp, Jacobus Venhuizen]
PEERLKAMP (Jacobus V e n h u i z e n ), rector van het gymnasium te Haarlem,
geb. 24 Febr. 1788 te Groningen, 23 Oct. 1864 te Haarlem overl.; broeder van den
voorg. Hij ontving te Groningen zijn opleiding aan 't gymnasium en werd er op zijn
17de jaar ingeschreven als student in de letteren. Vooral de lessen van Ruardi, de
Rhoer, Sypkens en Baart de la Faille trokken hem aan. In de oostersche talen
maakte hij zulke vorderingen, dat hij na den dood van prof. Sypkens voorgedragen
werd om tijdelijk diens colleges waar te nemen. Weldra werd hij tot praeceptor in 't
Latijn en Grieksch aan het gymnasium zijner geboorteplaats benoemd, doch in 1816
vertrok hij als conrector naar Haarlem, waar hij vier jaar later zijn broeder P. Hofman
Peerlkamp als rector opvolgde. Daar hij toen nog niet gepromoveerd was, verleende
de senaat der gron. hoogeschool hem honoris causa den titel van lit. hum. doctor.
31 Mrt. 1858 werd hij op 70 jarigen leeftijd gepensionneerd en als rector gymnasii
opgevolgd door Dr. S.A. Naber.
Venhuizen Peerlkamp was lid der Maatsch. v. Ned. Letterk. en schreef: C.
M u s o n i i R u f i Reliquiae et Apophthegmata; acc. Nieuwlandii Dissertatio de
Musonio (1822).
Zie: Levensber. Letterk. 1865, 17, en B.W. H o f f m a n n , Beknopte geschiedenis
van het gymnasium te Haarlem (1889) 72 e.v.
Zuidema

[Pel, Johannes Ludovicus Jacobus Hubertus]
PEL (Johannes Ludovicus Jacobus Hubertus), geb. te Maastricht 10 Jan. 1823,
overl. in het bivak bij Tonga (Groot-Atjeh) 24 Febr. 1876, zoon van J a c o b u s P e l
en van M a r i a G i j s b e r t a d e G o e y , trad in 41 in mil. dienst bij het ned. leger,
vertrok in 46 als sergt maj. naar Indië en werd daar in 1848 tot 2en luit. der inf.
benoemd. Verdere bevorderingen: 1853 1e luit., 1857 kapt., 1865 maj., 1870 luit.
kol., 1874 kol., 1875 gen. maj.
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Ridder M.W.O. 4e kl. 1860, 3e kl. 1874, commandeur 1875.
Als kapt. nam hij deel aan de krijgsverrichtingen tegen Boni (1859), als luit. kol.
aan de 2e Atjehexpeditie onder generaal van Swieten (1873-74). Na diens vertrek
(April 1874) als zijn vervanger aangewezen met den titel van civ. en mil. bevelhebber,
had Pel een zware taak om den ‘Kraton’, waarin onze hoofdmacht gelegerd was,
in verdedigbaren
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staat en daarna door aanhoudende gevechten in den omtrek en opwerping van een
aantal schansen geheel veilig te maken. Erkennend, dat hiermede ten slotte niet
veel gewonnen was, deed hij in April 1875 het voorstel, onze bemoeiingen met
Groot Atjeh verder uit te strekken; toen zijn plan, na persoonlijke verdediging te
Batavia, door de regeering was goedgekeurd en de noodige troepenmacht tot zijne
beschikking was gesteld, werden de krijgsverrichtingen hervat, maar - ook door zijn
plotselingen dood - zonder afdoend resultaat.
Zijn portret, een houtsnede door Smeeton Tilly, staat in Eigen Haard 1876, 111.
Zie: E.B. K i e l s t r a , Beschrijving van den Atjehoorlog ('s Grav. 1883-85).
Kielstra

[Pelgrom, Simon]
PELGROM (Simon), geboren te 's Hertogenbosch omstreeks 1507, overl. 1572;
zoon van H e r m a n (gest. 10 Mei 1540) en C h r i s t i n a v a n D o r t , werd in Dec.
1539 prior van het oude Wilhelmietenklooster, de Hemelsche Poort. In 1542 werden
de kloostergebouwen gesloopt uit vrees voor Maarten van Rossum en nieuw
gebouwd op den Windmolenberg. In 1557 werd hij gekozen tot provinciaal zijner
orde. Hij heeft samengesteld Synonymorum Sylva, dat van 1537 tot 1635 zeven
verschillende uitgaven beleefde; en eene latijnsche geschiedenis van zijn
geboortestad: Descriptio originis urbis Silvaeducensis, die door Jacob van
Oudenhoven vertaald uitgegeven werd als Oorspronck van 's Hertogenbosch (Amst.
1629).
Zie: Taxandria II, 254; XIII, 112; H e r m a n s , Geschiedk. Mengelwerk I, 53; C.F.X.
S m i t s , De kathedraal van 's Hertogenbosch (Brussel - Amst. 1907) Inl. XI.
G.C.A. Juten

[Pelkwijk, Jan ter]
PELKWIJK (Jan t e r ), 26 Aug. 1769 te Heino geb. en 18 Nov. 1835 te Zwolle overl.
Zijn ouders waren A b r a h a m t e r P e l k w i j k , predikant op genoemd dorp, en
C a t h a r i n a M a l e c o t i u s . Hij ontving zijn opleiding op de fransche school te
Barneveld en op 't gymnasium te Zwolle, studeerde aan 't athenaeum van Deventer
en op de hoogeschool te Harderwijk en promoveerde ald. in 1790 tot artium liberalium
magister, juris utriusque et philosophiae doctor. Hij was van 1798 tot 1800 secretaris
van het intermediair bestuur van Overijsel, later lid van de Provinciale Staten dier
provincie en van den Prov. Raad v. Financiën. In 1807 werd hij assessor van den
landdrost en buitengewoon lid van den Staatsraad, in 1811 lid v.d. Raad der
Prefectuur en in 1813 prefect ad interim. Na de omwenteling van laatstgen. jaar
werd hij lid v.d. Gedeputeerde Staten van Overijsel. Ter Pelkwijk maakte zich in
Zwolle bijzonder verdienstelijk voor het onderwijs, waarvoor hij ook verschillende
boeken heeft geschreven. Wij noemen hiervan: Handleiding tot het herleiden der
oude maten en gewigten in Overijssel tot de Nederlandsche (1822); Handelwijs om
al de regelen der rekenkunde op te lossen door het gebruik van één enkelen algem.
regel (1834) en Tijdrekenkundig schoolboek, met een altoosdurenden almanak
(1818). Verder schreef hij een Verhandeling over de verlossing der Israëliten uit
Egypte. Met een landkaart (1816); Verhandeling over de geschiedenis der Israëliten
en andere Aziatische volken, vergeleken met die der Grieken en Romeinen, met
een tijdrekenk. tafel (1818), en Beschrijving van Overijssels watersnood in Febr.
1825; met een kaart (1826).
Zijn portret is gegraveerd door D.J. Sluyter naar Schoemaker Doyer.
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Zie: Algem. Konst- en Letterbode 1835, II, 338, en C.H. T h i e b o u t in Symb.
Litt. 1837, I, 23.
Zuidema
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[Pels, Mr. Andries]
PELS (Mr. Andries), uit een aanzienlijke koopmansfamilie te Amst. geboren, 19 Oct.
1631 in de Nieuwe kerk aldaar gedoopt; ongehuwd gestorven 6 Juli 1681, in de
Oude kerk begraven. Hij was de zoon van A n d r i e s P. (1591-1666) en C a t h a r i n a
V e g e l m a n s (1599-1669), en advocaat van beroep, wonende op den Singel. Zijn
meeste bekendheid heeft hij zich verworven als oprichter en voorman van het
kunstgenootschap ‘Nil Volentibus Arduum’, waarvan hij te gelijk een der
verdienstelijkste èn meest gehate leden was, omdat vooral door hem de kunstleer
van ‘Nil’ werd vastgelegd en overheerschend. In de vele pamfletten dier dagen, b.v.
in het bekende schotschrift Poëtae Heautontimoroemenoi, komt zijn naam
herhaaldelijk voor; tot zijn voornaamste tegenstanders behoorden J a n V o s , en
A n t o n i d e s v a n d e r G o e s , welke laatste hem hekelde in zijn Marsyas en in
een bruiloftsdicht op zich zelf (Alle de gedichten, met het leven des dichters, Rotterd.
1735, Inleiding en p. 405). Van 1678-1680 was P. schouwburgregent; vóór dien tijd
had hij als tooneeldichter reeds naam gemaakt met: Didoos Doot (Amst. 1668, 2
uitgaven; herdrukken 1679, 1684, 1701, 1728 en z.j.), met lofdichten van Huygens,
Vondel, K. Questiers en Snellinx, Julfus (Amst. 1668, herdr. 1679, 1685, 1701 en
1721), een blijspel waarvan de bedrijven moesten dienen om achter elk der actes
van Didoos Doot gespeeld te worden; De Schilder door Liefde, blijspel (Amst. 1682;
herdr. 1706, 1716 en z.j.), ontleend aan M o l i è r e 's Le Sicilien ou l' Amour Peintre,
maar tevens ‘merkelijk verbetert’; De verwaande Hollandsche Franschman (Amst.
1684; herdr. 1717), door hem begonnen, door N.V.A. voltooid, en ten slotte zijn
meest bekende, met W i l l e m B l a e u vervaardigde zinnespel Tieranny van
Eigenbaat in het Eiland van Vryekeur (Amst. 1679; herdr. 1680, 1705, 1706, 1728,
z.j.), naar het italiaansche La Tirannide del Interesse van S b a r r a , dat volgens
allerlei latere ‘sleutels’ - er zijn er niet minder dan 8 - tegen den Prins en zijn partij
zou gericht zijn, maar waarschijnlijk geen staatkundige strekking heeft gehad. Zijn
stukken bleven lang op den schouwburg. Op het laatste zijn successievelijk drie
vervolgen door navolgers geschreven. Zijn onbaatzuchtige belangstelling ging verder
dan 't leveren van stukken: hij schijnt n.l. met den tooneeldichter Thom. Arents voor
één of meer avonden pachter van den schouwburg te geweest zijn, vóór deze door
Pluimer (zie dit deel) en D e l a C r o i x (kol. 746) gehuurd werd. Maar blijkbaar viel
dit zeer tot zijn scha uit. Met dezen A r e n t s , die hem hoog vereerde, hem zelfs
boven Vondel stelde, schijnt hij voor dat doel ook het tooneelspel Ifigenia (Amst.
1683; herdr. 1715, 1722, 1736, 1781, 1832) naar R a c i n e bewerkt te hebben,
terwijl ook de vertaling van diens Bajazet aan beiden door N.V.A. werd opgedragen,
maar slechts door Arents alleen werd bewerkt. Jegens ‘Nil’ maakte hij zich bizonder
verdienstelijk; hij hield een rede ‘tot veragtinge van 't misbruyk van de Mode’ (Zedig
en Dichtlievend Onderzoek 30) en bewerkte verscheiden hoofdstukken van het
Naauwkeurig Onderwijs in de Tooneel-Poëzy (Leiden 1765). In 1677 schreef hij
een vrije bewerking van H o r a t i u s ' Ars Poetica, getiteld Q. Horatius Flaccus
Dichtkunst op onze tijden, én zéden gepast (Amst. 1677; herdr. 1681, 1694, 1705,
1706, 1718), waarop J o a c h . O u d a e n zijn Aanmerkingen schreef, die in 1713
het licht zagen; het vervolg, een oorspronkelijk gedicht, was: Gebruik én Misbruik
des Tooneels (Amst. 1681; herdr. 1706, 1718). Het waren twee ‘tooneel wet-
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boeken’, waarin heel de richting van dien tijd lag opgesloten, en die meer dan een
eeuw van kracht bleven. Tijdens de sluiting van den schouwburg hield N.V.A. zich
met taalstudie bezig. P., W i l l e m B l a e u en L o d . M e y e r begonnen op verzoek
van de burgemeesters van Beuningen en Budde aan een spraakkunst, waarvan
alleen het eerste deel voltooid en in 1728 door G. v a n P a p e n b r o e k uitgegeven
werd. Zij was het meest bekend, en bespot ook, om het accent op de onvolkomen
en zacht volkomen é en open ó, en droeg den weidschen titel: Verhandelingen van
der Letteren Affinitas of verwantschap: van het gebruik der accenten of Toonen enz.
Ook als lierdichter verdient hij wel een korte vermelding. Sommige zijner eerste
gedichten komen voor in Het Eerste Deel van de Amsterdamse Mengel-moez. (Amst.
1658) en in de Hollantsche Parnas (Amst. 1660). Zijn verzamelde Minne-Liederen
én Méngelzangen verschenen met muziek bij Alb. Magnus, den drukker van N.V.A.,
nà zijn dood in 1717 met een tweede deel vermeerderd, eveneens op muziek gezet.
Het zijn meerendeels welluidende minneliederen of liederen die in eigen of anderer
tooneelstukken zijn ingelascht. P.'s bizondere vriend was de schilder G. de Lairesse,
te wiens huize de bijeenkomsten van N.V.A. schijnen gehouden te zijn en die ook
het bekende vignet teekende.
Zijn door A.v. Halen geschilderd portretje, afkomstig uit het Panpoëticon Batavum,
is in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: J.E. E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam II (1905) 812, 813; J. t e
W i n k e l , De Ontwikkelingsgang der nederl. Letterk. III (1910) 25-76; Tijdschrift
voor Ned. Taal- en Letterk. N.R.I (1890) 99-107; Nederland II (1891) 78 c.v.; A.J.
K r o n e n b e r g , Het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum (Leiden 1875) 41
e.v.; J.A. W o r p , Geschiedenis van het drama en van het tooneel in Nederland
(1904-1907) pass.
Ruys

[Pepels, Octavus]
PEPELS (Octavus), onder den kloosternaam B e r n a r d u s , zoon van M a r c u s
P. en M a r g a r e t a P e t r o n a , geb. te Lier 23 Apr. 1643 overl. te Hoeven 9 Nov.
1719. Hij was priester sinds 31 Mrt. 1668 en beneficiant in de St. Gummarus te Lier,
toen hij zich begaf in de cistercienser abdij St. Bernard, waar hij 5 Jan. 1672 zijne
kloostergeloften aflegde. In 1677 werd hij kapelaan en 20 Oct. 1682 pastoor te
Hoeven. De bisschop van Antwerpen benoemde hem in 1705 tot landdeken van
Bergen-op-Zoom. De data dezer benoemingen zijn verkeerd opgegeven door
K r ü g e r en v a n D o n i n c k . Dit blijkt uit zijn verslag over het dekenaat: Visitatio
christianitatis Bergizomensis du 18 Apr. 1712, gedrukt in Analectes pour serv. à
l'histoire eccl. de la Belgique, XIX, 408-423. Zie nog D. Bern. Pepels jubilarius
sacerdos. Sacerdotium jubilans a pastoribus districtus cantatum (Antv. 1718);
K r ü g e r , Kerkgesch., Breda III, 21, 444; v a n D o n i n c k , Obituarium Loci St.
Bern. (Lérins 1901) 149.
Fruytier

[Peperkamp, Joannes]
PEPERKAMP (Joannes), geb. 14 Aug. 1830 te Deest (gem. Druten) overl. aldaar
20 Sept. 1891. Hij studeerde te Haaren en werd 17 Mei 1856 priester gewijd. Onder
mgr. J. Zwijsen ging hij naar het aartsbisdom over en was sinds 1869 pastoor te
Renswoude, sinds 20 Dec. 1874 te Lobith, als zoodanig nam hij 10 Jun. 1886 zijn
emeritaat.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

Hij schreef: De loop des menschelijken levens, Klaagzangen naar het Latijnsche
gedicht van Sidronius Hosschius (Amst. 1871); De Mensch, Elegiën (Amst. 1874).
van der Heijden

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1084

[Perk, Albertus]
PERK (Albertus), notaris te Hilversum, waar hij zich zoowel door zijn ambt als door
zijn geschieden letterkundigen arbeid verdienstelijk maakte. Hij was er in 1795 geb.,
stierf er 7 Dec. 1880 en nam er van 1820 tot 1871 het ambt van notaris waar, dat
vóór hem door zijn vader was bekleed en nà hem door zijn zoon werd uitgeoefend.
Zoowel voor de plaats als voor het gewest zijner geboorte en inwoning heeft A. Perk
veel goeds tot stand gebracht: woeste gronden ontgonnen, den aanleg van wegen
en kanalen bevorderd, menige heilzame instelling mee tot stand gebracht. Ook heeft
hij veel gedaan voor de opsporing van de geschiedenis van Hilversum en van het
Gooi- of ‘Nardincklant’, gelijk het oudtijds heette. Voorts was hij van 1816-51
secretaris en ontvanger der gemeente Hilversum, sedert laatstgenoemd jaar lid van
den gemeenteraad en weer iets later tevens wethouder der gemeente. In wijderen
kring was hij werkzaam als afgevaardigde voor het Gooi naar de Prov. Staten van
Noord-Holland. Als een der medeoprichters van 't departement Hilversum der
Maatsch. tot Nut van 't Alg., was Perk tevens verscheiden jaren voorzitter van dit
departement.
Van zijn geschriften noemen wij: Verhandeling over den oorsprong en aard van
de gebruiksrechten op de heiden en weiden in het Gooiland, bijzonder in betrekking
tot de vraag wie tot dat gebruik de gerechtigden zijn. Met te voren nog niet
verzamelde oorkonden tot Bijlagen (1842) en zijn uitgave van L a m b e r t u s
H o r t e n s i u s ' De origine et interitu oppidi Nerdae, met de daaraan toegevoegde
Chorographia Goilandiae (zie I kol. 1159). Van zijn gedichten zijn er slechts enkele,
van huiselijken aard of uit persoonlijke levenservaring voortgesproten, door hem
aan de pers toevertrouwd en in een of ander jaarboekje geplaatst; het meeste van
dien aard bleef alleen in handschrift bewaard.
Zie: Levensber. Letterk. 1881, 27.
Zuidema

[Perk, Christina Elisabeth]
PERK (Christina Elisabeth), meer bekend onder den naam van B e t s y P e r k ,
geb. 26 Mrt. 1833 te Delft en overl. 30 Mrt. 1906 te Nijmegen. Zij was een dochter
vanA d r i a n u s P e r k enL e s s i n a E l i s a b e t h V i s s e r beoefendedeschilderen boetseerkunst, schreef een aantal romans en tooneelstukken, ijverde in dagbladen
en tijdschriften voor de emancipatie der vrouw (waarover zij met Mina Kruseman
een reeks van voordrachten hield) en werkte met Elise van Calcar samen tot
verbetering van het bewaarschoolonderwijs. Zij richtte de ‘Algemeene Nederlandsche
Vrouwenvereeniging’ op (1870), was eerepresidente van de op haar initiatief gestichte
vereeniging ‘Arbeid adelt’ (1872), en oprichtster en redactrice van het weekblad
voor vrouwen Ons Streven (1870-1877). Ook van Onze Roeping, Ons genoegen
e.a. tijdschriften was Betsy Perk geruimen tijd een gewaardeerde medewerkster.
Van haar talrijke geschriften noemen wij: Een kruis met rozen (1864); Wenken
voor jonge dames (1868); Sixtus IV en Lorenzo de Medicis. Hist. roman (1869);
Onder de Banditti (1870); Elisabeth van Frankrijk. Hist.-romantische schets (1871);
Te elfder ure (1872); Tesselschade in den huiselijken kring (1873); Mijn ezeltje en
ik. Een boek voor vriend en vijand (1874); De starren liegen niet. Drama in vijf
bedrijven (1875); Neef Joseph. Roman in 2 dln. (1876); Anna van Bretagne.
Dramatische schets (1878); Elisabeth, de jonkvrouw in 't kasteel te Valkenburg.
Drama (1878); Mejonkvrouw de Laval (1883); De laatste der Bourgondiërs in Gent
en Brugge 1477-1481 (1885); Oud en jong Brussel (1885); Een recruut op Corsica
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onder Luitenant Napoleon Bonaparte (1887); Kijkjes in België (1888); 't Recept van
den dokter, Kamerspel in vier
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bedrijven (1891) en Jacques Perk, geschetst voor het jonge Nederland der 20ste
eeuw (1902).
Zuidema

[Perponcher Sedlnitzky, Jhr. Mr. Willem Emmery de]
PERPONCHER SEDLNITZKY (Jhr. Mr. Willem Emmery d e ), heer van Wolfaartsdijk,
14 Apr. 1740 in den Haag geb. en 25 Juni 1819 te Utrecht overl. Hij was de zoon
van Mr. J a c o b A r e n d d e P.S., president van het Hof van Brabant, en J a c o b a
M a r i a v a n W a s s e n a e r , genoot een zeer godsdienstige opvoeding, studeerde
aan de hoogeschool van laatstgen. stad in de letteren en promoveerde in 1765 op
een diss.: de Origine dynastiarum Hollandiae. Hij werd lid van de stedelijke regeering
te Utrecht, later ook van de Staten van dat gewest en bekleedde nog vele andere
betrekkingen. Hij was gehuwd met A g n e s C l a r a V o e t v a n W i n s e n
(1752-1803), die hem bij haar overlijden twee dochters naliet, en was bevriend met
den kinderdichter H. van Alphen. Op velerlei wijze trachtte de P. zooveel mogelijk
zijn medeburgers van nut te zijn. Vurig patriot, werd hij in 1787 uit zijn ambten ontzet,
zelfs zag hij zich in 1813, op 72-jarigen leeftijd, met 3 andere aanzienlijke burgers
van Utrecht als gijzelaar naar Frankrijk gevoerd en daar gevangen gezet; vier
maanden later werd hij echter door de komst der Bondgenooten te Parijs weer
bevrijd (Zie Tijdschr. Gesch. Utrecht. II, 49). Bij de herstelling der utrechtsche
hoogeschool in 1815 werd aan de P. de waardigheid van curator opgedragen. Verder
was hij bestuurslid van 't Utrechtsch Genootsch. v.K. en W. enz. Van zijn vele
geschriften noemen we: Zedekundige brieven over het geluk (1769-72, 2 dln.);
Grondbeginselen van de algemeene wetenschap voor schoonheid, samenstemming
en bevalligheid (1770); Instructions d'un père à son fils (1774); Brieven aan den
Heer van Alphen bij gelegenheid zijner Theorie der schoone kunsten en
wetenschappen (1779-80); Gedagten over het Sentimenteele (1786-1804); De
hedendaagsche Stoicijn (1786 2 dln.); De wijsgeer der Natuur en der Openbaring
(1797, 2 dln.); Gedigten (2e dr. 1808); Spreuken, Opgaven, Overwegingen enz.
(1809-14). Verder Ons nationaal karakter en Aan de Lieden der beschaafde wereld.
Meer bijzonder voor 't onderwijs maakte de P. zich verdienstelijk door een Nieuw
Nederduitsch spelboek (1780; 4e dr. 1809) en door zijn Onderwijs voor kinderen
van 3-7 jaar (1782, 3 dln.). Jacob van Lennep liep hier hoog mee weg en bezorgde
er nog in 1863 en 69 nieuwe drukken van. Een bloemlezing uit dit Onderwijs voor
kinderen gaf J.P. G o e d h a r t (1871). Verder trachtte P. de jeugd van nut te zijn
door een Nieuwe aardrijksbeschrijving (1784-86, 3 dln.) een Algem. Catechismus
voor de Ned. jeugd en zijn Lofzangen in proza, voor kinderen uit het Engelsch
vertaald (1783; 2e dr. 1810). De P. heeft ook gewerkt aan een Nieuwe overzetting
des Ouden Testaments (1776-89, 9 dln.), vervolgd en voltooid door prof. IJ. v a n
H a m e l s v e l d ; eveneens vertaalde hij de Brieven van Paulus (1805-09, 3 dln.).
Zijn door Casp. Haanen geteekend silhouetportret is in 's Rijks Prentenkabinet te
Amsterdam.
Zie: H. R o y a a r d s , Oratio de G.E. de Perponcher, in Annal. Rheno-Traj. 1819-20;
N.G. v a n K a m p e n , Gesch. Ned. Lett. en Wetensch. II, 582; C o l l o t d'E s c u r y ,
Holl. roem in kunsten en wetensch. IV, 353; G l a s i u s , Godgel. Nederl. III, 85; J.
v a n d e r B a a n , Wolfaartsdijk geschetst (1866) 577 e.v.; G. K a l f f , Gesch. Ned.
Letterk. IV (1909) 159, 160, 309, 311, 569 e.v. en J. t e W i n k e l , De
ontwikkelingsgang der Ned. Letterk. IV (1911) 24 e.v.
Zuidema
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[Perrenot, Antoine]
PERRENOT (Antoine), kardinaal van G r a n v e l l e , oudste zoon van N i c o l a s
P e r r e n o t , heer van Granvelle en van N i c o l e B o n v a l o t , geb. 20 Aug. 1517
te Besançon, gest. 21 Sept. 1586 te Madrid. Zijn grootvader bekleedde de niet zeer
aanzienlijke betrekking van slotrichter te Ornans in Franche-Comté; zijn vader was
na den dood van graaf Mercurio de Gattinara de meest vertrouwde raadsman
geworden van keizer Karel V. Hij was lid van diens Geheimen Raad en kanselier
voor Napels en Sicilië. Van zijne 14 kinderen, van wie 11 hem overleefden, toonde
Antoine al vroeg buitengewonen aanleg voor de studie. Hij leerde gemakkelijk
klassieke en moderne talen en bezocht op dertienjarigen leeftijd reeds de
hoogeschool te Padua, waar hij zich eene uitgebreide literarische en juridische
kennis verwierf. Van vijf talen kon hij zich gedurende zijn diplomatieke werkzaamheid
bedienen. De bekende dichter en geschiedschrijver Pietro Bembo betoonde hem
zijne vriendschap. Ondanks zijn jeugdigen leeftijd tot pauselijk protonotarius
benoemd, verliet Antoine Perrenot Padua, om te Leuven zijne theologische studiën
te volbrengen. Hij verwierf er den doctorstitel en trad daarop in den geestelijken
stand. Het mocht een bewijs van hooge gunst heeten, dat hem op zijn 20ste jaar,
nog voordat hij den vereischten leeftijd had bereikt, het bisdom Atrecht werd
toegewezen. Zeer eervol was ook, dat hij in 1540 tot kanunnik van Sint Lambert te
Luik werd benoemd, aangezien tot die waardigheid uitsluitend personen van ouden
adel werden verkozen, terwijl alleen Perrenot's grootvader en vader tot den adel
hadden behoord. Op 21 Mrt. 1543 werd hij tot bisschop gewijd, maar zeer zelden
bezocht hij Atrecht, aangezien hij geheel door regeeringszaken in beslag werd
genomen. Hij bleek een scherpzinnig en handig diplomaat te zijn, die de belangen
van het huis Habsburg met hart en ziel was toegedaan Dit bleek o.a. uit de rede,
die hij in Jan. 1543 in opdracht van Karel V op het concilie van Trente hield en waarin
hij zich een voorvechter betoonde van de wereldmacht der habsburgsche vorsten.
Tot Karel V teruggekeerd, nam Perrenot een werkzaam deel aan de
onderhandelingen, die leidden tot den vrede van Crépy (18 Sept. 1544) en in 1547
werkte hij met den hertog van Alva mede tot het verdrag, dat den landgraaf Philips
van Hessen in keizerlijke gevangenschap bracht. Dat de arrestatie plaats had
krachtens eene door Perrenot aangebrachte wijziging in het verdrag, is dikwijls ten
onrechte gezegd. In 1548 nam deze deel aan den rijksdag van Augsburg en
vervaardigde hij voor Karel V het hervormings-edict, dat, vooruitloopend op de
bepalingen van het concilie van Trente, verschillende verbeteringen in de levenswijze
en de opleiding der geestelijkheid voorschreef.
Na den dood van zijn vader trad Antoine Perrenot geheel in diens plaats als
staatsraad en rijkszegelbewaarder (1550), hetgeen veel afkeuring verwekte; vooral
de duitsche protestanten beschouwden hem niet ten onrechte als hun onverzoenlijken
vijand. De hernieuwing van de vijandelijkheden door de protestanten in 1552 is dan
ook ten deele aan zijn benoeming toe te schrijven. Ook haatte men in hem den
vreemdeling; den keizer was hij echter onmisbaar. Hij volgde dezen op al zijne
veldtochten; hij was de voornaamste bewerker van de voor het huis Habsburg zoo
gewichtige huwelijks-verbintenis tusschen Karels zoon Philips en Maria Tudor van
Engeland. Het denkbeeld, om dit rijk onder de habsburgsche
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heerschappij te brengen, is hem steeds bijgebleven.
Op 25 Oct. 1555 deed Karel V afstand van de regeering ten behoeve van zijn
zoon Philips. Het was bij die gelegenheid, dat aan Granvelle de eer te beurt viel om
den keizer en de vergadering der Staten in naam van den jongen vorst toe te
spreken. Het scheen echter, of Philips hem niet zooveel invloed zou gunnen, als hij
onder de vorige regeering genoten had. 's Konings gunstelingen, de hertog van
Alva en Ruy Gomez, verdrongen hem tijdelijk van de eerste plaats. Doch de
werkkracht en de handigheid van den bisschop van Atrecht bleken onmisbaar. Zoo
had hij een belangrijk aandeel aan de onderhandelingen, die in April 1559 tot den
vrede van Cateau-Cambrésis leidden. Op de samenkomsten te Péronne, die aan
den vrede voorafgingen, wist hij de medewerking van den kardinaal van Lotharingen
en den hertog van Guise te winnen, door te wijzen op de mogelijkheid van een
gemeenschappelijk optreden van Frankrijk en Spanje tegen de ketterij. Vóór zijn
vertrek naar Spanje raadpleegde Philips II Perrenot in alle belangrijke
aangelegenheden; Margaretha van Parma, de landvoogdes, kreeg in opdracht, zich
geheel naar zijn inzicht te richten; in enkele gevallen moest zij hem met Viglius en
Berlaymont raadplegen. Deze bijeenkomsten droegen den naam van ‘Consulta’; in
den Raad van State was hij de eerste persoon. Het was de bedoeling van den
koning, dat Perrenot de Nederlanden zou regeeren. De landvoogdes zag geheel
door zijne oogen. Niet weinig vermeerderd werd het aanzien, dat hij genoot nog,
toen de koning hem tot aartsbisschop van Mechelen benoemde (Mei 1560), aan
welke waardigheid tevens het primaatschap over de nederlandsche Kerk verbonden
was. Ook in staatkundigen zin werd zijn gezag vermeerderd, aangezien hij nu als
het eerste lid van de geestelijkheid zitting verkreeg in de Staten van Brabant. Wel
waren de inkomsten van het nieuwe bisdom veel geringer dan die van Atrecht, maar
Perrenot werd ruimschoots schadeloos gesteld door de inkomsten van de rijke abdij
van Afflighem, die hem werden toegewezen, terwijl de koning bovendien nog de
abdij van Sint-Amand aan zijn gunsteling opdroeg. Paus Paulus IV verleende dezen
ten overvloede de waardigheid van kardinaal (26 Febr. 1561), onder den titel van
San-Bartolomaeo in Isola, later van San-Silvestro en andere titels. Voortaan werd
hij gewoonlijk k a r d i n a a l G r a n v e l l e genoemd. Juist in den tijd, dat Granvelle
het hoogtepunt van zijn macht bereikte, begon zich het verzet der Nederlanders
tegen zijn bestuur te openbaren, aangezien men in hem den voornaamsten bewerker
zag van alle maatregelen der regeering, die men afkeurde. Men nam het Granvelle
kwalijk, dat hij Philips II geraden had, het strenge plakkaat van 1550 te hernieuwen.
Men schreef de nieuwe kerkelijke indeeling, door den Paus goedgekeurd bij eene
bul van 12 Mei 1559, grootendeels aan Granvelle's invloed toe en al is het denkbeeld
niet van hem uitgegaan, het kan niet ontkend worden, dat hij in de uitwerking een
groot aandeel heeft gehad. In de daartoe benoemde commissie was hij althans de
voornaamste persoon en in het bijzonder was van hem uitgegaan het denkbeeld,
om de inkomsten der bisschoppen te doen betrekken uit een aantal kloosters.
Verschillende dezer inrichtingen wendden zich tot de regeering met requesten,
aangezien zij niet berusten wilden in het verlies van het recht, om haar eigen abten
te kiezen. De adel kwam eveneens op tegen de
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nieuwe regeling, omdat voortaan geen ongestudeerde personen meer tot geestelijke
waardigheden mochten worden verheven, wat tot dien tijd voor vele edelen eene
uitkomst was geweest. Bovendien was men bevreesd voor verscherping der
inquisitie. Tegen Granvelle keerde zich alle oppositie, niettegenstaande hij
herhaaldelijk voor de belangen der Nederlanden opkwam tegenover Philips. Zoo
drong hij bij dezen aan op de vervulling der in 1559 gedane belofte, om de spaansche
troepen te verwijderen en in 1562 verklaarde hij zich met den Raad van State ten
sterkste tegen eene deelneming aan den burgeroorlog in Frankrijk, waartoe Philips
de nederlandsche benden van ordonnantie wilde gebruiken. Maar Granvelle verstond
niet de kunst om zich vrienden te maken. Den prins van Oranje, die aanvankelijk in
zeer goede verhouding tot hem stond, vervreemdde hij van zich, met name door
de benoeming van nieuwe overheidspersonen te Antwerpen in 1561 te regelen
buiten den Prins om; deze achtte zich voorbijgegaan, aangezien hij als burggraaf
van Antwerpen veel invloed op de benoemingen kon doen gelden en was ten zeerste
verontwaardigd, toen hem werd opgedragen, deze besluiten uit te voeren. Verder
was den Prins bekend, dat Granvelle zijn huwelijk met de protestantsche Anna van
Saksen zooveel mogelijk had tegengehouden. Egmond stond aan Oranje's zijde bij
de klachten over hun geringen invloed in den Raad van State. Te zamen richtten
zij op 23 Juli 1561 een schrijven aan den koning, vol met klachten over den kardinaal.
De in het voorjaar van 1562 gesloten Ligue des Seigneurs, waaraan de voornaamste
edelen deelnamen, maakte den strijd tegen Granvelle krachtiger. De heer van
Montigny werd op haar aandrang door den Raad van State naar Madrid gezonden,
maar Philips ging niet in op zijne aanmerkingen op Granvelle's bestuur. In 1563
vonden de edelen een bondgenoot bij hunne bestrijding van den kardinaal in
Margaretha van Parma zelve, die zich thans ook tegenover Granvelle stelde in de
meening, dat deze haar dynastieke belangen benadeelde, met name, dat hij een
huwelijk van haar zoon Alexander met eene dochter van keizer Ferdinand
tegenwerkte. De handelingen der regeering tegenover Granvelle's persoonlijken
vijand, zijn landgenoot Simon Renard, werden een nieuw wapen voor de oppositie.
Renard werd door hem beschuldigd van verraad gepleegd te hebben bij de
onderhandelingen, voorafgaande aan den wapenstilstand van Vaucelles in 1556,
weshalve hij bij een besluit des konings van 22 Dec. 1562 naar Bourgondië
verbannen werd. Hij weigerde echter beslist te gehoorzamen, aangezien hij in dit
land geheel aan de macht van Granvelle overgeleverd zou zijn en op handige wijze
wist hij zijne vervolging als eene persoonlijke wraakneming van den kardinaal voor
te stellen. Op 11 Mrt. 1562 hadden de prins van Oranje en de graven van Egmond
en Hoorne te kennen gegeven, dat zij zich uit den Raad van State terugtrekken
zouden, zoolang Granvelle in de regeering gehandhaafd bleef. In Juli 1563
verklaarden zij opnieuw te moeten overgaan tot dezen maatregel. De landvoogdes
zond toen haar geheimschrijver Armenteros naar Spanje, met de opdracht om de
noodzakelijkheid van het vertrek van Granvelle te betoogen. De koning gaf toe; in
het midden van Febr. 1564 keerde Armenteros terug met brieven aan Granvelle en
de landvoogdes, waarin de eerste werd teruggeroepen, met de opdracht, om bij
Margaretha verlof aan te vragen voor een bezoek aan zijne familie in Bourgondië.
De landvoogdes en de
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edelen werden echter in de onzekerheid gelaten, of dit een tijdelijke afwezigheid of
een ontslag beteekende. Het stijgende ongeduld, waarmede men de terugroeping
van den kardinaal verlangde, vond zijne uiting in tal van vlugschriften, die tegen
hem verschenen; de livrei, die in het voorjaar van 1564 door vele edelen werd
ingevoerd, is hoogstwaarschijnlijk te beschouwen als eene bespotting van zijne
geestelijke kleeding. Op 13 Mrt. 1564 verliet Granvelle Brussel in gezelschap van
zijn broeders Thomas Perrenot, heer van Chantonnay en Charles Perrenot. Op 29
Mrt. te Besançon aangekomen, zocht de gewezen minister zich onledig te houden
met de studie; den jongen philoloog Justus Lipsius maakte hij tot zijn secretaris. In
zijne omgeving verkeerden ook de hellenist Suffridus Petri en de alchimist Nicolas
Guibert. Zijn paleis te Besançon werd met talrijke kostbare voorwerpen van kunst
verrijkt. Op 22 Oct. 1565 ontving hij de opdracht van Philips, om zich naar Rome te
begeven, maar Granvelle gaf er eerst na verloop van eenigen tijd gehoor aan,
aangezien hem geen bepaalde regeeringspost werd aangewezen. In 1570 en 1571
had hij echter de gelegenheid om de spaansche belangen te bevorderen als medelid
van de conventie, die een verbond tusschen Philips II, den Paus en Venetië tot
stand bracht, met het doel om gezamenlijk de aanvallen van de Turken op Cyprus
te bestrijden. In het voorjaar van 1571 volgde daarna de eervolle benoeming tot
vice-koning van Napels, als opvolger van den hertog van Alcala. In April aanvaardde
hij deze waardigheid en met alle kracht bevorderde hij de uitrustingen van de vloot,
die bij Lepanto de overwinning behaalde. In Aug. 1571 ontving Don Juan van
Oostenrijk den admiraalsstaf over de christelijke vloot uit Granvelle's handen.
Gedurende zijn bestuur te Napels had deze te kampen met verschillende
moeilijkheden van de zijde van paus Gregorius XIII, niettegenstaande deze zijne
verkiezing voornamelijk aan Granvelle te danken had gehad. Gregorius' streven
was, de opperleenheerschappij van den paus over het koninkrijk Napels aan te
wenden om aldaar de wereldlijke macht ondergeschikt te maken aan de kerkelijke,
welk beginsel werd uitgesproken in de bul In Coena Domini. Granvelle wist de
afkondiging der bul te verhinderen en de aanmatiging van de geestelijken in Napels
te keeren. De welvaart der inwoners trachtte hij met allen ijver te bevorderen. Zoo
kwam hij bij Philips voor hunne belangen op en trachtte hij te verhinderen, dat de
belastingen, die toch al buitengewoon hoog waren opgevoerd, nog drukkender
gemaakt werden.
Het was meer aan de gewoonte, om geen vicekoning lang achtereen in Napels
te laten dan aan een minder goedgunstige gezindheid van Philips toe te schrijven,
dat Granvelle in het voorjaar van 1575 vervangen werd door den markies van
Mondejar en tot gezant te Rome werd benoemd. Hij werd daar door den koning
aanhoudend geraadpleegd over italiaansche en nederlandsche zaken. Ten opzichte
van de laatste had hij het strenge bestuur van Alva afgekeurd en er op
aangedrongen, dat zijne opvolgers Requesens en Don Juan gematigd zouden
optreden. Toen de laatste den vrede met de Staten-Generaal verbrak, stelde Philips
aan Granvelle voor, om nogmaals tegelijk met Margaretha van Parma het bestuur
over de Nederlanden te aanvaarden. Granvelle weigerde echter uit vrees, dat de
haat tegen hem nog niet verdwenen was.
Nog eervoller taak was voor den kardinaal weggelegd, toen deze bij missive van
30 Maart 1579

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1090
door den koning werd ontboden, om hem voortaan in Spanje als raadsman ter zijde
te staan. Een korten tijd aarzelde hij, om de oproeping te volgen en Rome te verlaten,
waar hij nog pas door den paus tot aanzienlijkste der kardinalen was verheven als
bisschop van Sabina, maar in April besloot hij naar Madrid te gaan. 16 Mei Italië
verlaten hebbend, bereikte hij eerst tegen Aug. het Escuriaal na eene onvoorspoedige
reis over Genua en Barcelona. Een paar dagen voor zijne aankomst was de
staatssecretaris Antonio Perez, die reeds lang 's konings gunst had verloren,
gevangen genomen wegens zijne verstandhouding met de prinses van Eboli.
Granvelle trad in zijne plaats als Philips' eerste raadsman en werd over alle
staatszaken geraadpleegd; de koning wilde hem zelfs niet toestaan het Escuriaal
te verlaten, om zich te Madrid te vestigen. Als voorzitter van den Italiaanschen Raad
en weldra ook van den Staatsraad des konings werd hij boven alle andere ministers
geplaatst, die trouwens in bekwaamheden verre bij hem achter stonden. Granvelle's
gunsteling Juan de Idiaquez werd door Philips tot staatssecretaris verheven,
Granvelle zelf en zijne familie met gunstbewijzen overladen. De vijandschap, die
de Spanjaarden den zoo hoog gestegen Bourgondiër toedroegen, wist hij ten deele
te overwinnen door eene verzoenende houding aan te nemen. De gevangenschap
van Antonio Perez en van de prinses van Eboli werd door zijn toedoen zeer verlicht;
ook zijne verklaring, dat hij zich niet met de binnenlandsche politiek zou bemoeien,
was er op berekend om de Spanjaarden voor zich te winnen. Wat de buitenlandsche
zaken betreft, liet Philips zich geheel door Granvelle leiden; zijne benoeming
beteekende voor den koning een breuk met de vredelievende politiek, die Spanje
door toedoen van den prins van Eboli en na diens dood onder Antonio Perez had
gevolgd.
Granvelle drong er steeds op aan, den oorlog in de Nederlanden met kracht door
te zetten. Van het vredescongres, dat in Mei 1579 te Keulen werd geopend onder
beschermheerschap van keizer Rudolf, verwachtte hij weinig resultaat. Hij ried den
koning den hertog van Parma, die ingevolge eene bepaling van de Unie van Atrecht
zijn ontslag had aangeboden, te handhaven als hoofd der militaire macht, terwijl
zijne moeder Margaretha van Parma nog eens de landvoogdij over de Nederlanden
zou aanvaarden. Maar dit plan stuitte af op de weigering van Alexander Farnese,
om het gezag met zijn moeder te deelen. Granvelle's raad was het ook, die den
koning op 30 Nov. 1579 deed besluiten tot het doen afkondigen van het bandecreet
over den Prins van Oranje, evenals vroeger door zijn toedoen was overgegaan tot
de ontvoering van Oranje's zoon Philips Willem van de hoogeschool te Leuven. In
het bijzonder behoefde de koning de krachtige hand van zijn raadsman met het oog
op de onderneming van 1580 tegen Portugal, waar Philips groote bestrijding
ondervond. Behalve de Portugeezen zelf kwamen andere mogendheden, zooals
Frankrijk en de Paus, voor andere candidaten op. Granvelle bewerkte, dat de hertog
van Alva, die in ongenade gevallen was, tot opperbevelhebber werd benoemd over
de troepen, die 12 Juni 1580 Portugal binnenrukten. Tijdens het verblijf van den
koning in Portugal, dat van het eind van 1580 ruim twee jaren duurde, leidde
Granvelle te Madrid de spaansche staatkunde, waardoor hij met werk overladen
was, hetgeen zijn gezondheid dikwijls in gevaar bracht. De
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langzaamheid, waarmede Philips de staatszaken behandelde en waarin Granvelle
niettegenstaande allen aandrang geen verandering kon brengen, werd nog
vermeerderd door het voortdurende over en weer schrijven. Daarbij bemerkte
Granvelle, dat zijn invloed bij den koning sterk daalde, waarom hij in 1581 moeite
deed, om naar Rome te worden verplaatst als protector van Spanje bij de Curie, of
om eene benoeming tot stadhouder van Milaan te verkrijgen, maar Philips wilde
hem niet laten gaan. Evenmin verleende deze hem zijn vroegeren invloed; in zijne
plaats werden andere ministers geraadpleegd, zooals Granvelle's tegenstander, de
grootcommandeur van Castilië, Don Juan de Zuniga, die in 1583 tot lid van den
Raad van State benoemd werd. In de Junta, die in het volgend jaar de leiding der
belangrijke staatszaken verkreeg, had Granvelle geen zitting en alleen voor de
italiaansche zaken werd zijn raad nog geregeld ingewonnen. Zoo wist hij in 1585
te bewerken, dat het huis Farnese, dat hij steeds gunstig gezind was geweest, van
Philips de ontruiming van de citadel van Piacenza verkreeg, welke sedert 1556 door
de Spanjaarden bezet was. De afgunst der Castilianen tegen den eens almachtigen
minister deed hen iedere gelegenheid aangrijpen, om zijne positie te verzwakken.
Vooral toen op het eind van 1581 de Italiaan Andreas Doria door Granvelle's invloed
tot oppersten vlootvoogd werd benoemd in plaats van den Spanjaard, den hertog
van Santa Cruz, was de verontwaardiging algemeen.
Toch bleef Philips tot het laatst toe den kardinaal uiterlijke eer bewijzen. Zoo was
deze tegenwoordig bij het huwelijk van zijne dochter Catharina met Karel Emanuel
van Savoye, dat voor Spanje van staatkundig belang was en waartoe Granvelle
veel had bijgedragen. Maar zijn eigenlijke taak was afgedaan. Zijne gezondheid,
die reeds vroeger door aanvallen van koorts en ooglijden ondermijnd was, werd in
1586 zeer wankel. Tevergeefs zocht hij herstel in eene villa in de nabijheid van
Madrid. Met groote geestkracht richtte hij zich tot kort voor zijn dood telkens weer
op van het ziekbed. Met groote plechtigheid werd hem te Madrid de laatste eer
bewezen. Zijn stoffelijk overschot werd later bijgezet in het familiegraf te Besançon.
Ongetwijfeld was Granvelle een der belangrijkste figuren uit het tijdperk van Philips
II en niet zonder reden heeft een tijdgenoot van hem gezegd, dat hij meer waard
was dan alle ministers van den koning te zamen. Hij overtrof zijn meester verre in
staatkundig inzicht en vele plannen, die de spaansche regeering uitvoerde, zijn van
hem afkomstig; het is Philips niet ten voordeele geweest, dat hij hem later zijn
vertrouwen onthield. Met onbezweken trouw was hij de belangen van het huis
Habsburg toegedaan; de macht van den koning vatte hij op in den meest absoluten
zin; met weinig personen wilde hij de regeering gevoerd zien. Het volk kende en
begreep hij niet; den invloed der verschillende klassen van de bevolking op de
regeering wenschte hij zooveel mogelijk beperkt te houden; hij was steeds de
tegenstander van de bijeenroeping der Staten-Generaal in de Nederlanden. In den
omgang kon hij hoffelijk en wellevend zijn, maar tegenstand maakte hem prikkelbaar
en scherp. Zijn onbedwingbare zucht naar macht deed hem onverbiddelijk zijn voor
degenen, die hem weerstreefden, maar hij wist ook te vergeven, als de strijd voorbij
was. Zijn tegenstander Alva werd door zijn toedoen door Philips in genade
aangenomen; toen zijn vroegere vijand Simon
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Renard te Madrid stierf (1573), maakte Granvelle zich bezorgd voor zijne weduwe.
Op godsdienstig gebied was hij niet van buitengewoon strenge opvatting; de
staatkunde nam hem meer in beslag dan de Kerk; de uitoefening van zijn geestelijke
ambten liet hij gaarne aan anderen over. Het aartsbisdom Mechelen, dat hij zoo
goed als nooit bezocht, werd door zijn vicaris-generaal Maximiliaan Morillon bestuurd.
Het aartsbisdom Besançon, dat hem in 1584 werd opgedragen, heeft hij nooit
betreden. Tegenover de ketterij was zijne houding gematigd; bestrijding achtte hij
noodzakelijk, maar niet in den strengen zin van Philips II. Granvelle bleef zijn geheele
leven door de wetenschap beoefenen, met voorliefde de natuurwetenschappen,
geneeskunde en oudheidkunde. Hij steunde de drukkerij van Plantijn te Antwerpen
en begunstigde eene uitgave van de Summa Theologiae van T h o m a s v a n
A q u i n o , van de werken van T h e o p h r a s t u s en van den polyglotten bijbel, door
B e n . A r i a s M o n t a n u s bewerkt. Voor vele schrijvers was hij een Maecenas.
Te Besançon steunde hij het college voor de studie der theologie en de klassieke
talen, dat door zijn vader was opgericht. In zijn paleis te Besançon bezat hij eene
kostbare verzameling van schilderijen en oudheden. Zijne paleizen te Rome, Napels
en Madrid, zijne bezitting La Fontayne bij Brussel waren met de grootste weelde
ingericht; bij Antwerpen bezat hij het landgoed Cantecroix, dat hij later aan zijn
broeder Thomas van Chantonnay overdroeg en dat Philips II tot een graafschap
verhief. Het vermogen, dat hij naliet, was betrekkelijk gering, doordat bij de ruime
inkomsten, die zijne geestelijke en wereldlijke waardigheden hem opbrachten, liever
besteedde voor het voeren van een grooten staat, dan voor het verzamelen van
schatten. Zijne levenswijze was meer weelderig dan streng. Granvelle's spreuk was
het Vergiliaansche ‘Durate et vosmet rebus servate sccundis’. Verbazingwekkend
was zijne werkkracht. Hij schreef tot 50 brieven op één dag. Alle brieven, die hij
ontving, werden met aanteekeningen voorzien of in het kort weergegeven. Er wordt
van Granvelle een bastaard genoemd, J e a n G i l b e r t d e G r a n v e l l e , dr. juris,
die in 1590 gelegitimeerd is.
Zijn portret, geschilderd door Ant. Moro, is in het museum te Weenen en door
Scipione Gaetano in het museum te Besançon. Zeer fraai is de prent die H. Collaert
in 1556 heeft gesneden.
Zijne correspondentie is uitgegeven door W e i s s in Papiers d'état du cardinal
de Granvelle (Paris 1842-1852) en door P o u l l e t et P i o t in Correspondance du
cardinal de Granvelle (Brux. 1878-97). Verder talrijke verspreide brieven in Colleccion
de documentos inéditos para la historia de Espan̅a (Madrid 1842 vlg.); de Archives
de la maison d'Orange-Nassau, uitgeg. door G r o e n v a n P r i n s t e r e r (1e serie);
de Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas, uit gegeven door
G a c h a r d . Voor andere verzamelingen zie het Repertorium van P e t i t . Zie ook
G a c h a r d s Inventaire des papiers de Granvelle à Madrid en 1586 etc. (Brux.
1862).
Een beperkt tijdvak wordt behandeld in Diverses lettres interceptes du cardinal
de Granvelle à divers personnages du party des Malcontens; item deux du President
Foncq, waarvan eene hollandsche vertaling: Afgheworpene brieven van den
o

Cardinael van Granvelle ... (beide te Antwerpen 1580); cf. Pamflet Knuttel I, n . 535,
536, 611, 612.
Biografische geschriften zijn D o m P r o s p e r L e v ê q u e , Mémoires pour servir
à l'histoire du cardinal de Granvelle (Paris 1753); d e C o u r -
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c h e t e t , Histoire du cardinal de Granvelle (Paris 1762, Brux. 1784).
Zie verder de bekende geschiedschrijvers over het tijdperk van Philips II en den
nederlandschen opstand en d e G e r l a c h e , Philippe II et Granvelle (Brux. 1842);
C h . R a h l e n b e c k , Les subtils moyens par le Cardinal Granvelle avec ses
complices inventez pour instituer l'inquisition (Brux. 1866); L e c e s n e , Administration
du cardinal de Granvelle dans les Pays-Bas (Arras 1869); W i e s e n e r , Etudes sur
les Pays-Bas au XVIe siècle (Paris 1889); M. P h i l i p p s o n , Ein Ministerium unter
Philipp II (Berlin 1895); F. R a c h f a h l , Wilhelm von Oranien und der Niederländische
Aufstand II:1 (Halle 1907). Verder de artikelen van M a r l e t , Note sur la généalogie
des Perrenots de Granvelle en C a s t a n , Monographie du palais Granvelle à
Besançon (beide in Mémoires de la Société d'émulation du Doubs 4e serie, t. I en
III) en artikelen van d e B o e r , F r u i n (in diens Verspreide Geschriften),
Gachard, de Gerlache, Kervijn de Volkaersbeke, Stratenus,
T y d e m a n , v a n V l o t e n , t e W a t e r , W i l l e m s , aangehaald in P e t i t 's
Repertorium.
Haak

[Perrenot, Frédéric]
PERRENOT (Frédéric), baron van Renaix en Aspremont, heer van Champagney,
Beaujeu en St. Loup, vijfde zoon van N i c o I a s P e r r e n o t , geb. te Barcelona 3
Apr. 1536, overl. te Dôle waarschijnlijk in 1600, broeder van den voorg. en den volg.
Gewoonlijk wordt hij heer van C h a m p a g n e y genoemd, welken titel hij verkreeg,
nadat hij van zijn broeder J é r ô m e in 1554 het landschap van dien naam in
Franche-Comté had geërfd. Deze J é r ô m e P e r r e n o t was door Karel V tot
gouverneur van prins Willem van Oranje benoemd, dien hij bij verschillende
ondernemingen begeleidde. In 1554 stierf hij aan eene wonde bij het beleg van
Montreuil ontvangen. F. trad in den krijgsdienst en nam o.a. in 1554 deel aan het
gevecht bij Renty in de Zuidelijke Nederlanden, als kapitein der cavalerie. In 1558
werd hij verheven tot gentilhomme de la bouche du roi. In 1565 diende hij als
tusschenpersoon tusschen de landvoogdes Margaretha van Parma en zijn broeder,
den kardinaal van Granvelle, die na zijn vertrek uit de Nederlanden te Besançon
vertoefde. Volgens sommige biografen zou Champagney aan het Compromis der
edelen hebben deelgenomen, maar het is niet waarschijnlijk met het oog op zijne
denkwijze, daar hij 's konings zaak geheel was toegedaan. Hij diende in de volgende
jaren den hertog van Alva en zijn zoon Don Frederik de Toledo, dien hij op zijn tocht
naar Groningen vergezelde. Alva zond hem naar Besançon, om het ageeren der
Hugenoten in Bourgondië tegen te gaan en benoemde hem tot chevalier d'honneur
in het parlement van Dôle. Op 16 April 1571 werd hij op voorspraak van zijn broeder,
den kardinaal van Granvelle, tot gouverneur van Antwerpen benoemd. Hier verzette
hij zich in 1574 met kracht tegen de bezetting der citadel, die zich van de stad wilde
meester maken, om zich voor hare achterstallige soldij schadeloos te stellen en
eerst op bevel van den gouverneur Requesens verliet hij met zijne troepen de stad.
Requesens zond Champagney daarop naar de noordelijke gewesten, om gezamenlijk
met zijn zwager, den graaf van la Roche, tijdelijk stadhouder van Holland en Zeeland,
te onderhandelen over een vrede met Spanje. Door middel van Marnix van Sint
Aldegonde, die te Utrecht gevangen zat, stelde hij zich in betrekking tot de Staten
en den Prins. Het verzoekschrift, dat de
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Staten ingevolge deze onderhandelingen tot den koning richtten, getuigde echter
allerminst van onderdanigheid, zoodat het door Requesens niet aanvaard werd en
de zending van Champagney als mislukt kon beschouwd worden. Na zijn terugkomst
wilde Requesens hem naar Spanje zenden tegelijk met den heer van Rasseghem,
om over de voorwaarden van een mogelijken vrede met het Noorden te spreken,
maar Champagney weigerde, omdat hij het noodzakelijk achtte, eenige concessies
te doen aan de opstandelingen, hetgeen in Madrid zeker geen bijval zou vinden. In
Jan. 1576 ging hij daarop naar Engeland, om Elisabeth van ondersteuning der
opstandelingen terug te houden De koningin bleek niet van plan te zijn om hulp te
zenden, maar was ook niet geneigd, aan Philips II beloften te doen; zij verlangde,
dat deze aan de Nederlanders op aannemelijke voorwaarden eene verzoening zou
aanbieden.
In Antwerpen teruggekeerd, stond Champagney daar op vrij slechten voet met
de spaansche bevelhebbers, zooals met den commandant der citadel Sancho
d'Avila. Toen deze zich aansloot bij de muiterij, die na den dood van Requesens
was uitgebroken, trachtte Champagney de stad Antwerpen tegen het spaansche
krijgsvolk te verdedigen. Der bevelhebber der duitsche troepen in de stad, den graaf
van Eberstein, wist hij van samenwerking met de muiters terug te houden. Door de
Staten-Generaal werden hem hulptroepen toegezonden onder bevel van den markies
van Havré en anderen. De bezetting van de citadel werd echter versterkt door
afdeelingen onder Romero en Valdez en ontving steun van de muiters, die zich in
het kamp van Aalst hadden gelegerd. Gezamenlijk deden deze troepen op 4 Nov.
1576 een aanval op de stad en joegen de tegenstanders uiteen. Champagney en
Havré wisten zich ternauwernood te redden op de schepen in de Schelde, die de
Prins van Oranje naar Antwerpen had gezonden. Zij vluchtten naar den Prins, die
te Middelburg vertoefde; Champagney's huis te Antwerpen werd met veel andere
geplunderd. In dezen tijd begint Champagney zich meer en meer aan de zijde van
de opstandelingen te plaatsen. Hij was een tegenstander van het stelsel, dat de
Nederlanden bijna uitsluitend door Spanjaarden deed regeeren; hij bleef echter de
handhaving van den katholieken godsdienst voorstaan en Philips II als zijn meester
erkennen; vandaar, dat zijn houding dikwijls dubbelzinnig werd en dat hij door geen
van beide partijen vertrouwd werd. Hij meende eene bemiddelende rol te kunnen
spelen overeenkomstig zijne zinspreuk ‘Ni çà, ni là’ maar hij overschatte zijne
beteekenis en het gelukte hem niet, om medestanders te vinden.
Aan de verdediging van Antwerpen had Champagney te danken, dat hij als
Brabander werd genaturaliseerd en tot lid van de Staten-Generaal benoemd. Wij
treffen hem aan onder de ontwerpers van de eerste Unie van Brussel. In Jan. 1577
werd hij met andere gezanten naar Don Jan afgevaardigd, om over de
onderteekening der Pacificatie van Gent te onderhandelen. Hij was het, die vooral
aandrong op het straffen van de wandaden der spaansche soldaten tijdens hunne
muiterij, welke eisch Don Juan de besprekingen bijna deed afbreken. Tot kolonel
en bevelhebber van een regiment voetvolk benoemd, werkte hij mede tot de inneming
van Bergen-op-Zoom, Wouw, Steenbergen en Breda, in den loop van 1577, en op
29 Jan. 1578 nam hij deel aan den slag bij Gemblours. Champagney trad dus op
als
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tegenstander van Don Juan. Hij bleef echter koningsgezind en zag ongaarne den
invloed van den Prins van Oranje toenemen, zoodat hij zich aansloot bij de edelen,
die als tegenwicht tegen Oranje's macht de benoeming bewerkten van Matthias van
Oostenrijk tot gouverneur-generaal. Ook maakte Champagney zich tot tolk der
katholieke partij, die opkwam tegen de calvinistische strooming in het Zuiden.
Hij was lid van het gezantschap, dat de Staten-Generaal op 6 Sept. 1577 naar
den Prins hadden gezonden, om dezen uit te noodigen, te Brussel te komen.
Champagney verlangde dat Oranje eerst waarborgen zou geven voor het handhaven
van den katholieken godsdienst overeenkomstig de bepalingen der Pacificatie van
Gent. Op 11 Aug. 1578 overhandigde hij den Prins een verzoekschrift van de
brusselsche burgers, die zich verzetten tegen de toepassing van het in Juli ontworpen
godsdienstedict, waarbij vrije prediking aan de hervormden werd toegestaan. Deze
daad van Champagney veroorzaakte eene volksbeweging tegen hem; zijn huis werd
geplunderd en hijzelf gevangen genomen. Denzelfden dag werd hij door de
Calvinisten te Gent opgeëischt, om zich te verantwoorden over zijn ijveren voor de
benoeming van Matthias van Oostenrijk tot landvoogd. Te Gent werd hij jaren lang
gevangen gehouden, eerst in het huis van François van Rijhove, daarna op het
Prinsenhof en den Gravensteen. Hij deelde die gevangenschap met de bisschoppen
van Brugge en Yperen, met den heer van Rasseghem en andere leden van den
Raad van State, die door de partij van den Prins en de Calvinisten waren
gearresteerd. In Aug. 1579 wist hij met andere gevangenen te ontsnappen, maar
hij werd achterhaald en opnieuw gekerkerd. Verzoekschriften aan Matthias van
Oostenrijk, om vrijgelaten te worden hadden geen uitwerking. In de gevangenis
schreef hij nog het tegen den Prins gerichte vlugschrift: Advis d'un bon bourgeois
de la ville de Gand, qui resent amèrement les calamités de sa ville, du comté de
Flandres et enfin de tous les Pays-Bas ..., dat in 1583 gedrukt werd en dat door
Marnix van Sint-Aldegonde beantwoord werd.
Bij de overgave van Gent aan de Spanjaarden op 17 Sept. 1584 werd
Champagney in triomf uit den kerker gehaald en benoemd tot gouverneur der stad.
Hij had namelijk zelfs uit zijn gevangenis nog invloed kunnen uitoefenen op het
verdrag van overgave. Als gouverneur van Gent en daarna van Antwerpen, waar
de citadel onder zijn bestuur werd herbouwd, als lid van den Raad van State en van
den Raad van Financiën, genoot hij tijdelijk weer het vertrouwen der regeering
tijdens het bestuur van den hertog van Parma. In 1588 nam hij deel aan de
onderhandelingen met de engelsche gezanten over een wapenstilstand of vrede
tusschen Engeland en Spanje, maar zijn prikkelbaar karakter bemoeilijkte de
toenadering tusschen de onderhandelaars op de bijeenkomsten te Bourbourg, die
op 6 Juni aanvingen. Den hertog van Parma maakte hij zich tot vijand, door diens
financiëel beheer te laken en door de nederlaag der Armada aan zijne nalatigheid
toe te schrijven. Parma gelastte hem diensvolgens op 14 Oct. 1592 de Nederlanden
te verlaten en zich naar Franche-Comté te begeven. Op het eind van 1592 wist hij
wel de herroeping van zijne verbanning te verkrijgen, maar hij is niet teruggekeerd.
Te Dôle trachtte hij, als chevalier d'honneur in het parlement aldaar, verbeteringen
aan te brengen in het bestuur der kroondomeinen, maar ook hier veroorzaakte hij
tegenkanting. Cham-
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pagney's leven beweegt zich steeds in oppositie; bij geen partij kon hij zich geheel
aansluiten; zijn bemiddelingsvoorstellen waren dikwijls goed bedoeld, maar zijn
voortdurend intrigeeren maakte, dat niemand hem recht vertrouwde. Champagney
was gehuwd met C o n s t a n c e v a n B e r c h e m , weduwe van ridder Goswin van
Varick. Zijne dochter H e l e n a huwde in 1599 met Emanuel Philibert de la
Baume-Poupet, graaf van St. Amour.
De eerste bron voor Champagney's geschiedenis zijn de Mémoires de Frédéric
Perrenot, seigneur de Champagny 1573-1590, uitgeg. door R o b a u l x d e
S o u m o y (Brux. 1860); zijne brieven en memoriën zijn gedrukt in de
Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays-Bas uitgeg. door G a c h a r d
(in het bijzonder deel III, 803-860 en V, 11, 33, 166, 175, 422 vlg.); in de Papiers
d'état du cardinal de Granvelle, uitg. door W e i s s ; de Correspondance du cardinal
de Granvelle uitgeg. door P o u l l e t e t P i o t ; de Archives de la maison d'Orange,
uitg. door G r o e n v. P r i n s t e r e r ; de Documents historiques inédits concernant
les troubles des Pays-Bas uitgeg. door K e r v i j n d e V o l k a e r s b e k e e n
D i e g e r i c k (Gand 1847-49); v a n V l o t e n in zijn Nederlands opstand tegen
Spanje IV (Haarlem 1860), bijl. XXXVII en in J a n s e n e n v a n D a l e 's Bijdragen
tot de oudheidkunde en geschiedenis van Zeeuwsch- Vlaanderen V, 238-275; voor
andere brieven zie het Repertorium van P e t i t . Voor vlugschriften van
Champagney's hand, of aan hem toegeschreven, zie de Catalogi van K n u t t e l
o

o

o

(n . 233, 243, 633, 634); T i e l e (n . 135 en 267) en v a n d e r W u l p (n . 549).
Zie verder P r o s p e r L e v ê q u e , Mémoires pour servir à l'histoire du cardinal
de Granvelle (Paris 1753); d e J o n g e , Unie van Brussel ('s Gravenh. 1827);
F r u i n , Verspreide Geschriften register; B a k h u i z e n v a n d e n B r i n k , Studiën
en Karakterschetsen II, (Haag 1911) 345-347.
Haak

[Perrenot, Thomas]
PERRENOT (Thomas), heer van Chantonnay, Granvelle, le Perrenot enz., graaf
van Cantecroix, tweede zoon van N i c o l a s P e r r e n o t , geb. te Besançon 5 Jun.
1521, overl. aldaar Febr. 1571, broeder der voorgaanden. Gewoonlijk wordt hij
C h a n t o n n a y genoemd; het landschap Cantecroix verkreeg hij van zijn broeder,
den kardinaal van Granvelle en door Philips II werd het tot een graafschap verheven.
Hij was gentilhomme de la bouche bij Karel V en stond bij dezen in groote gunst.
Bij zijn huwelijk met H e l e n a v a n B r e d e r o d e , dochter van Reinoud van
Brederode, dat op 13 Sept. 1549 te Antwerpen met buitengewonen luister gevierd
werd, waren Karel V en zijne beide zusters, de koninginnen Maria en Eleonora
tegenwoordig. Hij was lid van den Raad van State in de Nederlanden, werd
verschillende malen als gezant naar Engeland en Duitschland gezonden en was
van 1559 tot 1564 gezant in Frankrijk. Hij was daar echter bij Catharina de Medici
niet gewild wegens zijn aanmatigende houding, zoodat Philips II hem als gezant bij
keizer Maximiliaan II naar Weenen verplaatste. Op de reis daarheen begeleidde hij
zijn broeder, den kardinaal, bij diens vertrek uit Brussel naar Besançon. Van 1565
tot 1570 was Chantonnay te Weenen gevestigd, waar hij de goede verstandhouding
tusschen de beide takken van het huis Habsburg trachtte te handhaven. Daarna
werd hij gouverneur van Antwerpen. Zijn zoon O c t a v e sneuvelde in 1574 in het
zeegevecht tegen de Geuzen bij Reimerswaal. Andere zoons waren N i c o l a s ,
F r a n ç o i s en J e a n T h o m a s ,
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welke laatste op de Onoverwinlijke Vloot omkwam. Eene dochter P e t r o n e l l e
huwde met A n t o i n e d'O i s e l a y , baron van Villeneuve.
Over Chantonnay zie de bovengenoemde uitgaven: Archives de la maison
d'Orange (ser. I); Papiers d'état du Cardinal de Granvelle en Correspondance du
Cardinal de Granvelle; G a c h a r d 's uitgaven: Correspondance de Philippe II en
La Bibliothèque nationale à Paris (Brux. 1875-77, 2 vol.); de Coleccion de doc. inéd.
para la hist. de Espan̅a (zie de verwijzingen van B u s s e m a k e r in Nyhoff's Bijdr.
3e R. IX, 363 vlg.); Lettres de Catharina de Médicis, publ. par H. d e L a F e r r i è r e
I, II; Mémoires de Condé (Londres 1743), de bovengenoemde Mémoires van
P r o s p e r L e v ê q u e ; Verspreide Geschriften van F r u i n V, 328 vlg.; R a c h f a h l ,
Wilhelm von Oranien bd. II: 1 (Halle 1907).
Haak

[Persijn, Abraham]
PERSIJN (Abraham), wordt in 1672 genoemd mathematicus en stadswijnroeier in
den Haag en evenzoo in 1675. 13 April 1678 komt hij voor als daar wonende, 10
Juni 1682 als mathematicus en wijnroeier aldaar en 25 Febr. 1683 als ingenieur en
wijnroeier wonende aan de zuidzijde van de nieuwe Veerkade. Hij schreef als A.B.
v a n P e r s i j n een Lacquazie-boeckje van de wijnen ('s Grav. 1685).
Zie: Navorscher XXXV (1885) 237; XXXVIII (1888) 104 en XL (1890) 100.
de Waard

[Persijn, Pieter Harmensz. van]
PERSIJN (Pieter Harmensz. v a n ), geb. te Alkmaar, aldaar begr. 27 Jun. 1628,
zoon van H a r m e n A e r t s z . C l o c k , van Tienhoven, die in 1561 poorter van
Alkmaar geworden den ‘Roômolen’ kocht en bemaalde, daarna biersteker werd en
in het begin van 1600 overleed. Pieter werd als student te Leiden ingeschreven 12
Mei 1586 in de rechten, 6 Sept. 1589 in de letteren en 29 Apr. 1591 in de medicijnen.
Op zijn hierna te vermelden portret wordt hij ‘medicinae jurisque peritus’ genoemd.
Hij huwde in Jan. 1595 te Delft met M a r i t g e n , dochter van J a n J o o s t e n
G l i m m e r , werd schepen voor de jaren 1602, 3, 5, 6, 9 en 10, maar verloor deze
betrekking bij de regeeringsverandering op 22 Febr. van laatstgenoemd jaar, tegelijk
met den door hem in 1606 bekomen zetel in de vroedschap. Met het schepenambt
had hij den naam v a n P e r s i j n aangenomen. Eerst bevriend met ds. de Jager
(Venator) geraakte hij, waarschijnlijk uit jaloezie, overhoop met dezen. 8 Jan. 1609
kwamen gedeputeerden van de noordhollandsche Synode en de classis de
vroedschap verzoeken, den predikant te schorsen, totdat hij zich zou gezuiverd
hebben van het hem ten laste gelegde, niet minder dan poging om de vrouw en
eene nicht van Persijn tot echtbreuk te verleiden. De vroedschap ging op dit verzoek
niet in en de Hooge Raad besliste 22 Juli, dat de ingewonnen informatiën geen
grond gaven om tegen den beklaagde eene rechtsvordering in te stellen. Venator
nam in zijn in 1611 gedrukt Claer ende Doorluchtich Vertooch een loopje met zijn
aanklager. Deze voegde zich na het ontslag van ds. van Hille bij de doleerende
gemeente en in 1612 liet hij drukken: Corte, Nootwendighe, ende uytgheparste
verantwoordinghe, eens Borghers van Alcmaer, wiens naeme hier nae te vinden
is: Teghens eenighe lasterlijcke ende onwarachtighe diffamatien ende
faem-roovinghen, teghens hem ongehoort zijnde, den 14. Julij Anno 1611. In
openbaren drucke uytghegheven: onder den Titulen ende namen van
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Burghemeesteren, Vroetschappen, ende Kercken-raet der Stede Alcmaer, ende
Ghemeente respective: In een Boeck gheintituleert oft
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ghenaemt, Nootwendich Historisch verhael, etc., 71 bl. in 4 . De vroedschap achtte
4 Nov. dit schrijven lasterlijk jegens den magistraat en den kerkeraad, en paste, wijl
hij zijne daad niet wilde repareeren, den 5. de zachtste straf op hem toe, ontzegging
der stad; maar men vond redenen om met de toepassing eenigen tijd te wachten.
Toen in December 1614 kwade geruchten verspreid waren aangaande Venator in
betrekking tot Lijsbeth Jansd., vrouw van den soldaat Jan Corti, stelde P. zich duchtig
op den voorgrond, maar na langdurige verhooren verklaarde de vroedschap 3 Mrt.
1615 de geruchten voor lasterlijk, en besloot zij den volgenden dag, daar v. Persijn
onwillig bleef om den magistraat en den kerkeraad voldoening te geven en het door
zijne laatste handelwijze ernstig verkorven had, de vroegere resolutie te executeeren
en hem binnen 14 dagen de stad te doen verlaten. Eerst 18 Nov. 1619 werden de
beide besluiten door de vroedschap geannuleerd en gecasseerd. 19 Juli 1615 is
van v. Persijn een kind P i e t e r genaamd gedoopt, welke zoon in 1636 huwde met
een burgemeestersdochter van Hoorn. Het doopboek der herv. gemeente vangt
eerst aan met 1614, zoodat daaraan ontbreken A r n o l d u s P e t r i a P e r s i j n
A l c m a r i a n u s , 7 Jan. 1625 op 25-jarigen leeftijd te Leiden als student in de
medicijnen ingeschreven (16 Mei 1632 ondertrouwd met A d r i a n a B u r g g h r a e f ,
weduwe van D a n i ë l C o l t e r m a n ), en R e i n i e r , die het zelden voorkomend
portret van zijn vader naar de schilderij van Frans Menton graveerde. Kinderen zijn
begraven 5 Dec. 1598 en 15 Aug. 1607 en een zoon 1 Oct. 1622.
Zie: B r u i n v i s , Het alkmaarsche kerkgeschil op 't ergst en Verdrukking en
Volharding der Remonstranten te Alkmaar in 1619 en volgende jaren (beide Alkm.
1894).
Bruinvis

[Pesselius, Joannes]
PESSELIUS (Joannes), ook genaamd T i l a n u s , dominicaan, geb. te Tiel in 't begin
der 16de eeuw. Te Keulen studeerde hij de humaniora en trad aldaar in het
dominicanenklooster. 26 Jan. 1532 werd hij in de matrikel der universiteit
ingeschreven. Van 1542 tot 1545 was hij er deken der theologische faculteit. Met
dr. Johann Gropper en den carmeliet Everhard Billich vormde hij het driemanschap,
dat te Keulen het roomsche geloof tegen de hervormde predikanten en vooral tegen
den lutherschgezinden aartsbisschop Hermann van Wied verdedigde. Als
afgevaardigde der stad Keulen diende hij in 1545 op den rijksdag te Worms een
aanklacht tegen den aartsbisschop in. In 1545 werd hij provinciaal zijner Orde in
Duitschland, en overleed in 1558. Als schrijver bezorgde hij een verbeterde uitgaaf
van: Sermones de tempore, inscripti Thesaurus novus (Colon. 1526 en 1543);
Commentaria N i c o l a i G o r r a n i in quantuor Evangelia (Colon. 1537); Omnium
Operum divi A u g u s t i n i Epitome (Colon. 1539, 1542 en 1549).
Zie: G.A. M e i j e r , Joannes Pesselius in Archief v.d. Gesch. Aartsb. Utrecht
XXXIII, 248; ook E.D. R i n k , Beschr. d. stad Tiel (1836) 310. H u r t e r , Nomenclator
II (1906) 1430 noemt hem ‘J o a n n e s S t e m p e l ’.
G.A. Meijer

[Petit, Alexius (1)]
PETIT (Alexius) (1), klokgieter, zoon van den klokgieter Jozeph P., die volgt, overl.
te Aarle-Rixtel 5 Sept. 1801, verplaatste in 1782 de klokgieterij van Someren naar
Aarle-Rixtel, niet onmogelijk omdat aldaar een betere qualiteit leem, tot het vormen
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noodig, gevonden wordt (vgl. de Aardbol III (1841) 619). Behalve op het gieten van
luiklokken heeft hij zich eveneens gewaagd aan het vervaardigen van carillon-bellen.
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Voor zoover bekend, heeft hij tweemaal contract geteekend voor een leverantie, in
1762 met de stadsdirecteuren van Goes (J. d e K r u y t e r in Goessche Crt. 7 Jan.
1908) en in 1774 met het ambtsbestuur van Nijkerk (G. B e e r n i n k in Bijdragen
en mededeelingen van Gelre XIII (1910) 433; Caecilia 1910, 359), maar beide keeren
werd zijn werk afgekeurd en de definitieve opdracht gegeven aan den klokgieter
Andreas van den Gheyn te Leuven; blijkbaar verstond Petit niet de kunst van
klokken-draaien. Door hem gegoten luiklokken zijn o.a. te Sprang (1740; Bull. Oudh.
Bond III, 103) en te Nijkerk (1775; Bijdragen Gelre t.a. p. 445).
Te raadplegen literatuur, veelal onderling in tegenspraak: Bouwsteenen II, passim;
H. B ö c k e l e r , Beiträge zur Glockenkunde (1882) 69; H. O t t e , Glockenkunde (2e
Aufl. 1884) 205; G.H. v a n B o r s s u m W a a l k e s , Friesche klokkeopschriften in
De Vrye Fries 1885; 1892; 1895 passim, vooral 1895, 63; brief van A. F r i t s e n
aan J.W. Brouwers c. 1883 (bij mij).
Enschedé

[Petit, Alexius (2)]
PETIT (Alexius) (2), klokgieter, zoon van den voorg., overl. in 1843 oud 78 jaar.
Eerst meest samenwerkende met zijn broeders E v e r h a r d u s en Henricus, in de
klokgieterij van zijn vader te Aarle-Rixtel, ging hij in 1783 naar Duitschland en
vestigde zich na eenige omzwervingen in 1787 te Gescher bij Coesfeld. In 1806
huwde hij T h e o d o r a E d e l b r o c k uit Horstmar en werd zoodoende de
grondlegger der klokgieterij Petit und Gebr. Edelbrock te Gescher, waarvan in 1901
de eenige firmant was Carl Edelbrock (Kirchenmusikalisches Jahrbuch 1902, 126).
De herhaaldelijk gedrukte mededeeling, dat de gieterswerkzaamheid van dezen
Alexius Petit terugloopt tot 1762 kan, aangenomen de juistheid van zijn sterfdatum,
niet waar zijn. Het bericht in v a n d e r A a , Aardrijksk. Wrdb. I, 32, dat deze Alexius
met zijn genoemde broeders de klokgieterij te Aarle begonnen heeft, is in
tegenspraak met hetgeen door anderen, hoewel evenmin documenteel, bericht
wordt.
Lit. als hiervoor.
Enschedé

[Petit, Henricus]
PETIT (Henricus), klokgieter te Aarle-Rixtel, zoon van Alexius (1), werkte eerst
samen met zijn broeders Alexius (2) en E v e r h a r d u s , later alleen. In 1815 nam
hij in zijn zaak op zijn zusters zoon Henricus Fritsen (kol. 460), die later alleen
eigenaar der klokgieterij Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel werd. Op de verkooping van
den inventaris der opgeheven stedelijke grofgeschut- en klokgieterij te Amsterdam,
19 en 20 Sept. 1821 ten overstaan van den notaris Mr. J. Fabius, kocht de firma
Petit & Fritsen blijkens het catalogus-exemplaar met bijgeschreven prijzen en namen
van koopers (ex. in oud-archief der gem. Amsterdam) voor ƒ 4:10. twee draaispillen
o

met standaars (cat. 11 n . 190), die geacht worden afkomstig te zijn van de
Hemony's; een aantal oude modelplanken volgens het systeem Hemony kwamen
toen in het bezit eener rotterdamsche kopergieterij (Oud-Holland 1898, 185) en
schijnen sedert overgegaan te zijn aan de firma Petit & Fritsen.
Lit. als hiervoor.
Enschedé
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[Petit, Jean]
PETIT (Jean), zoon van den volg., klokgieter te Someren, opende in 1743 een
klokgieterij te Laag-Elten bij Emmerik. Van hem en zijn zoon waren o.a. twee klokken
in den toren der hervormde kerk te Terborg, in 1901 vervangen door twee nieuwe
uit de fabriek van van Bergen te Heiligerlee (Nieuws v.d. Dag 23 Sept. 1901, 4e bl.,
15).
Lit. als hiervoor.
Enschedé
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[Petit, Jozeph]
PETIT (Jozeph), geb. in 1695 te Montignyle-Roy, kwam in de klokgieterij van zijn
oom Alexius Jullien te Lier (geb. te Sprimont bij Luik, overl. te Lier 11 Dec. 1734,
volgens overlevering leerling der Hemony's (Annalen van den oudheidkundigen
kring van het land van Waas XXIX (1911) 73). Blijkens het randschrift op de kleine
klok te Posterholt heeft hij in 1717 ook saamgewerkt met een G. Jullien (Randschrift
in Navorscher IV, bijbl. XXVIII). In 1722 vestigde hij zich als klokgieter te Someren
o

in Noord-Brabant (Kath. Illustr. 15e jrg. n . 45). Twee zijner zoons waren in hetzelfde
vak werkzaam, Alexius (1) en Jean, beiden hiervoor behandeld.
Lit. als hiervoor.
Enschedé

[Petri, Carolus]
PETRI (Carolus), dominicaan, geb. in 1624, overl. 27 Oct. 1703. Hij nam in het
klooster te Antwerpen ten jare 1643 het ordekleed aan en verwierf, na eenige jaren
te Douai de philosophie en de theologie gestudeerd te hebben, het licentiaat. In
1665 werd hij pastoor te Rotterdam in de kerk aan den Steiger. In 1672 werd hij
beschuldigd van medewerking aan den terugkeer van een apostaat, en
dientengevolge gekerkerd, doch zijne onschuld bleek zoo spoedig, dat zijne
gevangenschap slechts weinige dagen duurde. Daar de krachten hem, bij het
klimmen der jaren, begonnen te begeven en de vergunning voor een jongeren
medehelper in de geestelijke bediening steeds werd geweigerd, trok hij in 1694 naar
zijn klooster te Antwerpen terug. In zijne laatste levensjaren hield hij zich onledig
met de uitgave zijner preeken, welke in drie deelen, verschenen onder den titel:
Conciones Thomisticae (Antw. 1693).
Zie: A.J.J. H o o g l a n d , Dominicaner Statie te Rotterdam in Bijdr. Gesch. Bisd.
Haarlem V, 288.
G.A. Meijer

[Petrus]
PETRUS, geboren te Axel, was abt der cistercienserabdij Ter Doest omstreeks
1333-1339. Voor het eerst komt hij als zoodanig voor in oorkonden van 4 Jan. 1331.
De bijzondere verdienste van zijn bestuur was, dat hij veel belang stelde in het
bevorderen der degelijke studiën, door zijne jonge kloosterlingen naar de collegies
der universiteiten te zenden. Om te voorkomen, dat hij afgezet zou worden, deed
hij zelf afstand op het generaal kapittel te Citeaux 1339. Hij overleed den 18 Dec.
van een onbekend jaar.
Zie: F. v.d. P u t t e , Chronique et cartulaire de l'abbaye de Groeninghe (Brug.
1872) 39-48; Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Brug. 1845) 21; L.v. H o l l e b e k e ,
Lisseweghe son église et son abbaye (Brug. 1863) 147, 148 en de aldaar
aangehaalde schrijvers; Inventaire des chartes, bulles pontificales et documents
o

divers de la bibliothèque du séminaire épiscopale de Bruges (Bruges 1857) 85, n .
1730.
Fruytier

[Petrus]
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PETRUS, bisschop van Suden, overleed ± 1293. Uit zijn bisdom in het Oosten
gevlucht, was hij als wijbisschop in Utrecht werkzaam 1276-1284. Zijn geboorteland,
het tijdstip zijner benoeming, zelfs de ligging van zijn bisdom zijn niet met zekerheid
bekend. Men ontmoet hem het eerst in 1275 in de abdij Bonne-Espérance in
Henegouwen. Het volgend jaar treft men hem in het bisdom Utrecht aan. Nadat hij
de kapel met altaar in een gasthuis te Leiden gewijd had stelt hij eene akte op, 30
Dec. 1276, waarin hij zich noemt ‘curam gerens pontificalis offitii per civitatem et
dyocesim Trajectensem’. In een aflaatbrief gegeven op verzoek der Karmelieten
van Haarlem, 12 Nov. 1284, betitelt hij zich nog ‘provisor in spiritualibus per dyocesim
Trajectensem’. Sinds 1285-1291 trad hij op als wij-
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bisschop in de bisdommen Kamerijk, Luik, Trier, Mainz en Metz. Hij komt de laatste
maal voor in 1291. Daar in 1294 een cistercienser Theodoricus als episc. Sudensis
optreedt, moet men veronderstellen dat Petrus overleden was. De kroniek van
Bonne-Espérance noemt hem (1275) ‘de ordine penitentiae’; de sacrista van de
brabantsche cistercienser abdij Villers (1285) ‘ordinis hospitalium’. Omdat de orde
van de Poenitentia Christi of Zakbroeders op het concilie van Lyon met nog andere
bedelorden was opgeheven, ging Petrus waarschijnlijk over naar de Hospitaal- of
St. Jansorde. Hij schijnt zijne laatste levensjaren doorgebracht te hebben in de
cistercienserabdij Weiler-Betnach ten N. van Metz, waar hij ook begraven werd.
J o n g e l i n u s geeft het aldaar aanwezige grafschrift: ‘Hic jacet piae memoriae
Venerabilis Dominus Petrus, Sudensis Episcopus, Monachus hujus loci’. Hierom
rekent J o n g e l i n u s hem in zijn werk Purpura Divi Bernardi (Col. 1644) 90, onder
de cistercienser bisschoppen, hierin nagevolgd door D. W i l l i , Päpste, Kardinäle
und Bischöfe aus dem Cistercienser-Orden (Bregenz 1912) 79.
Zie: Revue Bénédictine XX (1903) 17-20; XXIX (1912) 312, en de talrijke aldaar
aangehaalde schrijvers; v.d. B e r g h , Oorkb. v. Holl. en Zeel. II, 526; J. F r e m e r y ,
Oorkb. v. Holl. en Zeel., Supplement 156; J o n g e l i n u s Notitia Abbatiarum. O.
Cist. (Col. 1640) I, II.
Fruytier

[Pettenius, Petrus]
PETTENIUS (Petrus), of v a n d e r P e t t e n , geb. te Leiden 6 Febr. 1683, gest.
te Zierikzee 20 Aug. 1737, liet zich 14 Mrt. 1695 te Leiden inschrijven als student
en volgde de lessen o.a. van Perizonius. Wegens zijn ervarenheid in het Grieksch
en Latijn werd hij van daar 10 Mei 1704 aangesteld als praeceptor aan de latijnsche
school te Middelburg, waar men zijne benoeming in 1706 tot praeceptor aan de
school te Dordrecht wist te verhinderen door hem den titel te schenken van ordinaris
lector literarum et historiarum. 8 Juli 1710 werd hij benoemd tot rector der latijnsche
school te Zierikzee en huwde 24 Juli 1712 in het naburige Dreischor met J o h a n n a
P o o r t u g a e l , weduwe van Maassluis. In 1727 werd hij verdacht de leer van
Pontiaan van Hattem te zijn toegedaan, doch verdedigde zich in de
kerkeraadsvergadering van 14 Jan. 1727 o.a. op grond, dat juist hij te Middelburg
den beruchten Marinus Booms had ontdekt. Als Spinozist, Hattemist en libertijn
wordt hij ook afgeschilderd in de voorrede van dl. V van 't Examen van 't ontwerp
van Toler., 34. Na den dood zijner vrouw te Zierikzee op 7 Sept. 1734, huwde hij
daar weder 5 Apr. 1737 M a r g a r e t h a L u y d e n s j.d. van Amsterdam, die, na
het spoedig overlijden van P. (hij werd 26 Aug. 1737 te Z.zee begraven) nog
hertrouwde en eerst 7 Apr. 1777 te Z.zee overleed. Nog in 1753 roemden P.'s
leerlingen ‘variam ejus in omni scientiarum genere eruditionem’. Men kent van hem
een Lijkdicht op den in 1705 overleden middelburgschen pensionaris en curator der
school, Johan Schorer.
Zie: V r o l i k h e r t , Vliss. kerkhemel (Vliss. 1758) 354; B o e l e s , Friesland's
hoogeschool II (Leeuw. 1879) 300; V o e g l e r , Gesch. van het Middelb. Gymnasium
II (Midd. 1894) 423, 28; P.D. d e v o s , De latijnsche school te Zzee (Maandbl. de
Nederl. Leeuw XVI (1899) 15, 16.
de Waard

[Peuchen, François Guillaume]
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PEUCHEN (François Guillaume), geb. 1 April 1786 te Keulen, overl. 2 Juli 1862 te
Nijmegen. Op 3 Jan. 1802 trad hij in dienst als volontair bij het 16e regiment fransche
jagers te paard; achter-
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eenvolgens tot brigadier en wachtmeester bevorderd werd hij in 1808 tot
adjudant-onderofficier, in 1809 tot 2en luitenant, op 6 Juli 1810 tot 1en luitenant
benoemd. Met zijn regiment kwam hij onder den hertog van Plaisance naar Holland
en in Amsterdam in garnizoen. Hier huwde hij met een jongmeisje van goeden huize,
wier familie hem noopte zijn ontslag uit den militairen dienst te verzoeken (11 Febr.
1811). Hij vestigde zich daarna te Keulen. Na Napoleon's val bood hij aan Holland
zijn diensten aan en werd als 2e luitenant bij het 2de regiment van den Neder-Rijn
aangesteld. Bij de oprichting van het koninkrijk Holland werd dit regiment het bataillon
o

jagers n . 36 en P. hierbij (30 Nov. 1814) als kapitein ingedeeld. Bij de latere formatie
der afdeelingen infanterie maakte dit bataillon deel uit van de 17e afdeeling waarbij
P. tot kapitein-adjudant werd benoemd. Bij het mobiel verklaren der schutterijen
(1832) werd hij tot commandant van het 2e bataillon IVe afdeeling zuidhollandsche
schutterij benoemd. 5 Juni 1832 werd hij aangesteld tot majoor bij de 12e (later 1e)
afdeeling infanterie. In Dec. 1837 volgde zijn benoeming tot majoor-plaatselijk
commandant van Coevorden. In Dec. 1843 werd hij op pensioen gesteld. P. nam,
behalve aan enkele kleinere veldtochten, deel aan die van 1802 en 1803 op de
kusten van Normandië, van 1806 in Duitschland, van 1807 in Pruisen en Polen, van
1809 in Duitschland (slag bij Wagram), van 1815 in België en Frankrijk (Waterloo).
Van 1830-1835 maakte hij deel uit van het mobiele leger tegen België. Bij Austerlitz,
Eylau en Esslingen werd hij gewond. Wegens zijn moedig gedrag in den slag bij
Waterloo werd hij benoemd tot ridder M.W. Orde 4e kl.; hij werd eervol vermeld voor
zijn gedrag in den Tiendaagschen Veldtocht.
Zie: Militaire Spectator 1862, 445.
Eysten

[Peynenborg, Walterus]
PEYNENBORG (Walterus), Ord. S. Crucis, geb. te Dinther (N.-B.), overl. in hoogen
ouderdom 16 Nov. 1773 te Uden, primus academicus van den wijsgeerigen cursus
aan de universiteit van Leuven. In 1743 onder den prior A l b e r t u s v a n d e r
V o o r t verbond hij aan het kruisheerenklooster te Uden een latijnsche school, welke
spoedig door een honderd leerlingen bezocht werd. Hij bestuurde de school tot
1748, in welk jaar hij tot prior van het klooster te Uden werd benoemd. Zijn
geschilderde beeltenis wordt in het klooster aldaar bewaard.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 2, 151
vv. 175, 209; II 333; aldaar opgave van andere bronnen ook voor de geschiedenis
der latijnsche school.
Brandsma

[Piepers, Jacobus Marius]
PIEPERS (Jacobus Marius), 7 Nov. 1826 geb. te Brussel, overl. te 's Gravenhage
13 Oct. 1899. Op 20 Sept. 1846 te Leiden als student ingeschreven, promoveerde
hij 30 Juni 1853 tot doctor in de geneeskunde op eene Diss. medica continens
observationes nonnullas e clinico Clar. Simon Thomas, en 6 Mei 1854 tot doctor in
de verloskunde. Hij vestigde zich als geneeskundige te 's Gravenhage, waar hij
weldra eene uitgebreide praktijk kreeg en als gemeente-verloskundige belangrijke
diensten bewees. Hij was de oprichter van de ‘Inrichting tot het verleenen van
buitengewone verloskundige hulp voor den kleinen burgerstand te 's Gravenhage’,
waardoor hij tevens een gunstigen invloed uitoefende op de vroedvrouwen, die in
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die vereeniging met hem samenwerkten. Gedurende 11 jaar was Piepers alleen
verbonden aan deze inrichting en telken jare bracht hij in het Ned. Tijds v. Geneesk.
een kort verslag uit over hetgeen zich in het afgeloopen jaar had
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voorgedaan. Bij het 11e jaarverslag (1 Juli 1886-30 Juni 1887) voorkomende in het
Ned. Tijds. v. Geneesk. 1887, II, 685, geeft hij eene recapitulatie over die elf jaar
en vermeldt de volgende totalen: Ingeschreven vrouwen 18117, aanvragen om hulp
2835, operatiën 1209, vrouwen behouden 1183, gestorven 26, kinderen behouden
1165, gestorven 186. Op 1 Jan. 1888 kreeg hij tot medewerkers in deze vereeniging
Dr. W.F. Unia Steyn Parvé en Dr. A.A. Korteweg. Behalve bovengenoemde verslagen
o

schreef hij in de Geneeskundige Courant van 1892 n . 9, over Twee gevallen van
drielingsgeboorte.
Simon Thomas

[Pieterse, Jacobus Johannes]
PIETERSE (Jacobus Johannes), geb. te Goes 15 Jan. 1808, overl. te Middelburg
19 Mei 1853. Hij werd op 5 Oct. 1829 bevorderd tot stedelijk heel- en vroedmeester
en vestigde zich te Middelburg, waar hij off. v. gezondheid 2e klasse bij de schutterij
was en op 17 Nov. 1829 aangesteld werd tot prosector aan de klinische school. Na
het ontslag (1 Jan. 1853) van den lector J. de Man, wien hij vele jaren als prosector
ter zijde had gestaan, werd Pieterse tot zijn opvolger benoemd en belast met het
onderwijs in de heel- en verloskunde.
Zie: d e M a n , De geneesk. school te Middelburg I (Midd. 1902) 27. 83.
Simon Thomas

[Pietersz, Pieter]
PIETERSZ. (Pieter) is 25 Mei 1621 te Amsterdam muziekinstrumentenmaker
(Tijdschr. muziekgesch. II (1887) 219); misschien is hij dezelfde Pieter Pietersz. die
11 April 1657 citermaker te Amsterdam was (t.a.p. I (1885) 52).
Enschedé

[Pillis, Luitje Jansz.]
PILLIS (L u i t j e J a n s z .), alias L u c a s C r o e s , zoon van J a n M e i n e r t s z
P i l l i s en van A e f L u i t j e s d r . C r o e s , geb. vóór 1563, overl. tusschen 1615
en 1625; geh. vóór 1583 met M a r y P i e t e r s d r . S e m e y n s . Hij was koopman,
reeder en eigenaar van een scheepstimmerwerf te Enkhuizen en wordt genoemd
onder de twee vendels burgers uit Enkhuizen, die deelnemen aan het beleg van
Medemblik in 1588 door Prins Maurits, waar hij stond onder bevel van zijn oom
Claes Croes.
Zijn portret is geschilderd door Pieter Simonsz. Potter.
de Vries van Doesburgh

[Pinto, Jacob Benjamin de]
PINTO (Jacob Benjamin d e ), geb. te 's Gravenhage 25 Nov. 1809, overl. te Gouda
24 Sept. 1886, zoon van A a r o n d e P i n t o en jkvr. R e b e c c a L o u i s e
S a l v a d o r , werd voor den geneeskundigen dienst bestemd en als zoodanig 28
Aug. 1829 als medisch student te Leiden ingeschreven. Onder den invloed van
Capadose en da Costa tot bekeering gekomen, brak hij met de joodsche synagoge,
liet zich doopen en werd in 1841 lid der ned.-herv. Kerk. Hij begeerde nu predikant
te worden en liet zich 7 Oct. 1841 te Leiden inschrijven als theol. student. Hij liet dit
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plan evenwel varen en voegde zich bij de afgescheidenen, doch ook daar hield hij
het niet lang uit. In 1844 was hij woonachtig te Zutphen ten huize van den
doopsgezinden predikant J. de Liefde. Beiden traden in drukke briefwisseling met
Dr. J.E. Feisser (kol. 441) te Gasselter Nijeveen, voorganger der eerste baptistische
Gemeente in Nederland. De Pinto liet in de Polsbroek, een der achterbuurten van
Zutphen, een oude stal tot vergaderlokaal inrichten en daar kwam hij samen met
eenige weinige menschen, ‘om God, Wien zij te zamen betuigden op Zijn woord te
gelooven, ook te zamen naar Zijn woord te dienen en als leerlingen van Christus te
leven’. In April 1845 begaf op de Liefde's verzoek, Julius Köbner uit Hamburg, de
rechterhand van J.G. Oncken, vader van het duitsche Baptisme, zich in gezelschap
van Dr. Feisser naar Zutphen in de hoop
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de Pinto en de Liefde te kunnen doopen. Er rezen echter tusschen hen ernstige
geschillen, zoodat toen van den doop niets kwam. Wel ging in den vroegen morgen
van 25 Juni 1845 de Pinto met nog twee Zutphenaars, J.H. Wolters en J. Smeenk,
den Berkel in buiten de Hospitaalpoort om den doop te ontvangen. Zoo werd volgens hem - de Gemeente Jesu Christi te Zutphen, afgewasschen door de wateren
des Doops, openbaar. De Liefde bevond zich inmiddels tot herstel van een
keelaandoening in Bohemen. Terstond na zijn terugkeer geraakte hij in hevige
botsing met de Pinto, die nu voortaan weigerde met hem gemeenschap te hebben.
Langzamerhand ontwikkelde zich de kleine baptistengemeente. De families
Valckenaar, Haagens, Allart, van der Worp, Peters, Karelsen, Renssen, Stargardt,
Kreyenbroek, meerendeels door de Pinto en ook door zijn opvolger Bruin gedoopt,
sloten zich bij haar aan. In Dec. 1846 schreef de Pinto zijn merkwaardige brochure
De godsdienstige Hervorming der Nederlandsche Israëlieten, overwogen door een
Nederlandsch Israëliet (Zutphen 1847). Op hartstochtelijke wijze voert hij daarin
polemiek tegen talmudisme en alle kerkendom, tegen den kinderdoop en den eed.
Hij handelt daarin over den Messias als den beloofden erfgenaam uit Abrahams
zaad. Lang verzwijgt hij den naam Jezus, maar eindelijk getuigt hij: ‘de zaligheid
voor jood en heiden is in geen anderen naam onder den hemel als in den naam van
Jezus Christus’. Ten slotte schetst hij het samenleven der gedoopte gemeente te
Zutphen. Mei 1848 vertrok hij naar den Haag, waar hij bij zijn zwager Mr. Abraham
de Pinto zijn intrek nam. Later begaf hij zich metterwoon naar Gouda, waar hij als
een kluizenaar, op wiens weldadigheidszin nimmer tevergeefs een beroep werd
gedaan, in de stille hoop op 's Heeren wederkomst, zijn leven eindigde. Hij had toen
alle gemeenschap met de andere baptisten afgebroken.
Zie: Doopsgez. Bijdragen 1881 en 1901; G.A. W u m k e s , Opkomst en Vestiging
van het Baptisme in Nederland (Sneek, 1912).
Wumkes

[Piquet, Jacques Sully]
PIQUET (Jacques Sully), leeraar in de fransche taal- en letterkunde a.d.R.H.B.S.
te Zwolle, waar hij 2 Febr. 1908 overleed. Geb. te Mézin (Frankrijk, dep.
Lot-et-Garonne), 28 Febr. 1837, werd hij aan het ‘Lycée Charlemagne’ te Parijs
voor het onderwijs opgeleid en op 17-jarigen leeftijd door bemiddeling van den
predikant Cocquerel als secondant op het instituut Vethake te Arnhem geplaatst.
Daarna was hij werkzaam bij het M.U.L.O. te Breda, totdat hij in 1864 aan de in dat
jaar opgerichte H.B.S. te Zutphen werd benoemd, vanwaar hij in 1868 naar Zwolle
vertrok. In 1901 werd hem hier uit zijn betrekking eervol ontslag verleend. Behalve
als leeraar en schrijver van een paar leerboeken voor de fransche taal, was Piquet
ook bekend als lid der commissie voor 't afnemen van de examens L.O. Fransch.
De titels der bedoelde leerboeken, door hem in vereeniging met J.N. V a l k h o f f
geschreven, zijn: Cours de langue française à l'usage des écoles moyennes et des
gymnases. Grammaire et exercises (1881) en Le petit vocabulaire des premières
conversations familières; à l'usage des écoles primaires supérieures (1883; 2e ed.
93). Verder gaf hij in het licht: Récueil de traductions et d'exercises d'après les textes
donnés aux examens (1893).
Zuidema

[Piso, Hermanus]
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PISO (Hermanus), ook wel H a r m e n P i e s of P i j s , 14 Oct. 1617 als citharoedus
(luitenist) ingeschreven in het leidsche Album studiosorum was van 1624 tot zijn
overlijden in 1645 organist van de Hooglandsche kerk aldaar.
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Zie: Bouwsteenen II, 168; III, 13; Alg. nederl. Familieblad XII (1895) 42.
Enschedé

[Pisuisse, Hendrik Lodewijk Frederik]
PISUISSE (Hendrik Lodewijk Frederik), jongste zoon van J a c o b u s N i c o l a a s
P. en M a r i a C h r i s t i n a C h a i l l e t , geb. te Rotterdam 22 Oct. 1840, overl. te
's Gravenhage 18 Mei 1907, was officier van administratie bij de Kon. Ned. Marine.
Te Batavia maakte hij kennis met Busken Huet, in wiens blad, de Javabode, hij
eenige stukken schreef. Vooral op Huets aanmoediging was het, dat hij, na zijn
ontslag uit den dienst genomen te hebben, zich in de journalistiek begaf. Hierin
verwierf hij zich een zeer goeden naam. Van 1874-1883 was hij
directeurhoofdredacteur der Middelburgsche Courant; van 1883-1886
redacteur-correspondent der N. Rotterd. Crt. te Amsterdam; van 1886-1893 redacteur
te Rotterdam; van 1893-1902 schrijver der kameroverzichten voor dat blad te 's
Gravenhage.
Politieke Brieven schreef hij van 1893-96 in de Soerabaja-Courant, en van
1898-1907 in Soerabaja's Handelsblad. Van 1902-05 schreef hij nog de koloniale
hoofdartikelen in de N.R.C. Al deze stukken munten uit door goeden stijl, degelijken
inhoud, en een onafhankelijk, gezond en eerlijk oordeel. Als smaakvol letterkundige
deed hij zich kennen door de volgende artikelen in de Gids: Pinksterherinnering aan
Dusseldorf (1882, I, 136); De laatste der kruisridders (over Cervantes) (1885, I,
282); Shakespeare en de Meiningers (1888, III, 222); Blanken en zwarten in de
Vereen. Staten (1892, I, 140); President Lincoln (1892, II, 174); Caterina Sforza
(1897, IV, 277); Petrarca's liefde-geschiedenis (1905, IV, 278). Voorts schreef hij:
De Gentsche Pacificatie (Middelb. 1876) en Multatuli, in Leeskabinet 1878.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (1893) 404; Middelb. Cour. 20 Mei
1907; W. S i b m a c h e r Z i j n e n , Dagblad-Geschiedenis, in Handelsblad 20 Mrt.
1912, en H.P. A b r a h a m s , De Pers in Zeeland ('s Grav. 1912).
Margadant

[Plaat, Cornelis Anthoniesz.]
PLAAT (Cornelis Anthoniesz.), pakjes- en brievenbesteller van het amsterdamsche
veer te Alkmaar, 22 Mei 1707 aldaar gehuwd met C o r n e l i a H e n d r i k s d .
K e y s e r , 3 dagen na elkander begraven in het begin van Nov. 1747. Van hem
heeft het licht gezien: Het Beleg en Ontset van Alkmaar. Voorgevallen in den Jaare
1573. In Rym gebracht door C o r n e l i s P l a a t Treur bly eyndent spel [in 6
bedrijven]. (Alkm. 1733).
Bruinvis

[Plaat, Antonius van der]
PLAAT (Antonius v a n d e r ), te Leiden in 1605 uit doopsgezinde ouders geb.,
overl. te Oud-Ade 17 Aug. 1678. Hij deed op 15-jarigen leeftijd met een katholiek
student een avontuurlijke reis naar Keulen en landde in het hollandsch college aan,
waarvan Leonardus Marius president was. Daar verbleef hij 9 jaren, ging tot het
roomsche geloof over, trad in den geestelijken stand en werd in 1629 priester gewijd.
Van deze negenjarige studie droeg Frans Dusseldorp alle kosten, die dan ook bij
het vertrek van Antonius naar Holland tot hem zeide ‘dat hij niemand anders een
kushandje behoefde te geven dan aan hem alleen’. Zijne moeder was over het
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wederzien van haren zoon zeer verblijd maar wilde nooit over den godsdienst hooren
spreken. Hij werd, als opvolger van Rombout Medenblick, pastoor van de wijd
uitgestrekte statie Alkemade. Van de eene plaats trok hij naar de andere om zijn
geestelijke bediening uit te oefenen, totdat hij eindelijk te Roelofarendsveen een
huiskerkje bouwde en aan andere priesters gedeelten van zijn arbeidsveld afstond.
Zijn zorg en vlijt om de verstrooide
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schapen te vergaderen waren zoo groot, dat men Roelofarendsveen ‘Klein Brabant’
noemde. Hij was licentiaat in de godgeleerdheid, lid van den vicariaatsraad van
Utrecht, aartspriester van Rijnland (zuidelijk) en protonotarius apostolicus. Na zijne
verbanning en terugkomst woonde en pastoreerde hij te Oud-Ade, waar zijn fraai,
in 1656 door Adriaen Hanneman geschilderd portret bewaard wordt. Ook bestaat
er een kopergravure van hem door L. Visscher naar de schilderij van L. Webber.
J o a n n e s L a v a l l e schreef zijn levensbericht.
Zie: Bijdr. Gesch. R.K. Kerk II en Bijdr. Bisdom Haarl. IV (1876) 298; VII (1879)
330.
Droog

[Placentius, Joannes]
PLACENTIUS (Joannes), dominicaan, overl. 4 Febr. 1548. Hij behoorde tot het
klooster van Maastricht en verwierf zich eenigen naam door zijne geschriften in
proza en poëzie. Hij schreef: Catalogus Antistitum Tungarorum, Trajectensium et
Leodiensium; ac rerum domi bellique gestarum compendium (Antw. 1529); Chronicon
a temporibus Apostolorum ad annum 1458; Antiquitates Tungrenses et
Mosae-Trajectenses.
Van zijn dichterstalent bestaan twee proeven: Dialogi duo (Antw. 1535) en Pugna
Porcorum per P. Porcium poetam. Dit laatste gedicht, waarvan elk woord met een
P begint, maakte juist om dit letterspel opgang en werd meermalen gedrukt.
Zie: V. H u n t j e n s , Chronicon abbr. Conventus Mosaetrajectensis Ord. Praed.
bew. d. G.A. M e i j e r in Publ. Limbourg XLVI (1910) 48.
G.A. Meijer

[Ploos van Amstel, Johannes Jacobus Asuerus]
PLOOS VAN AMSTEL (Johannes Jacobus Asuerus), vermaard en geliefd rechtzinnig
prediker, geb. te Nieuwer Amstel 2 Nov. 1835, overl. 2 Aug. 1895. Eerst bestemd
voor den boekhandel, later voor het notariaat, doch na zijn bekeering dorstend naar
het predikambt. Studeerde te Utrecht, werd 9 Aug. 1860 proponent te Zwolle, 14
April 1861 predikant te Otterloo, 10 Oct. 1863 te Reitsum. Deze kleine gemeente
werd een middelpunt van nieuw godsdienstig leven in Friesland. Er zullen weinig
plaatsen zijn in deze provincie, waar hij niet optrad. Overal verdrong men zich om
hem te hooren. 26 Jan. 1866 kwam hij te Anjum, 19 Apr. 1868 te Ridderkerk, 16
Mei 1869 te Groningen, 12 Nov. 1871 te Hilversum, 23 April 1876 te Reitsum, waar
hij bleef arbeiden tot zijn dood. Hij heeft veel gedaan voor het christelijk onderwijs.
In 1877 werd hij voorzitter van het friesche Jongelingsverbond. Het militair tehuis
te Leeuwarden en de zending hadden zijn geheele hart. In den kerkelijken strijd
zijner dagen stond hij vooraan. 9 Febr. 1886 leidde hij Reitsum c.a. in doleantie. Hij
zag met heimwee uit naar een vereeniging van alle Gereformeerden in Nederland.
Zoo werkte hij krachtig mede tot de ineensmelting van de kerken A en B in 1892.
‘Vader’ Ploos, zooals hij genoemd werd, stond alom bekend om zijn vroomheid. Hij
is een figuur in het friesche Reveil.
Literatuur: L. W a g e n a a r , Een wandel met God (Amst. 1895). Opgave van zijn
geschriften en verdere literatuur bij V i s s c h e r e n v a n L a n g e r a a d , Het
protestantsche Vaderland I, 160.
Wumkes
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[Pluimer, Joan]
PLUIMER (Joan), amsterdamsch dichter en tooneelschrijver, wiens geboortejaar
onbekend is; hij overleed in 1720 en was gehuwd met M a r i a H a g e n a a r . De
dichteres K a t h . L e s c a i l j e maakte een geboortezang op beider verjaardag, 14
Sept. 1674 (Mengelpoezy I (1731) 174). Hij was toen reeds vermaard als dichter,
getuige den
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lauwerkrans, waarmee hij op dat feest vereerd werd (ibid. 177). Voor 't eerst trad
hij als dichter op in 1677, toen hij een bundeltje gedichten van zich zelf en J. v a n
B r o e k h u i z e n uitgaf, opgedragen aan D. Buysero (Amst. 1677). Hij was nauw
bevriend met Broekhuizen en beroemde zich, hem tot het maken van nederlandsche
gedichten aangezet te hebben. In diens brieven komt zijn naam herhaaldelijk voor
(Epp. Selectae. ed. J.A. W o r p , 1889), en natuurlijk bleven wederzijdsche lofdichten
niet achterwege (J. v a n B r o e k h u i z e r s Gedichten (1712) 35). Tot de meeste
bekende tijdgenooten stond P. in betrekking: Vondel, Ant. v.d. Goes, Vollenhove,
Brandt, Bernagie, Francius, A. v.d. Bogaard, Rotgans spraken met lof over hem,
een lof, dien hij echter meer door zijn innemenden aard dan door zijn dichterlijke
gaven schijnt verdiend te hebben. Zijn verzamelde gedichten zagen in 1692 het
licht; enkelen waren reeds afzonderlijk verschenen (Zie Pamflet Tiele nos. 7144,
8335, 8888, 9190 en Knuttel nos. 13273 en 13618). Grootendeels waren het
gedichten op gelijktijdige geschiedkundige gebeurtenissen en lofdichten op
tijdgenooten of omgeving. Die op koning Willem III bezorgden hem een gouden
gedenkpenning. Na zijn dood, in 1723 verscheen te Leiden het 2de deel zijner
gedichten, waarin tevens voorkwamen, wat zijn tooneelwerk aangaat: Piramus en
Thisbe, Treurspel; zijn spel Op den Vrede, geslooten in 1697; De Blyde In Komst
van zijn Keurvorstelyke Doorluchtigheid van Beyeren in de Spaansche Nederlanden;
Strijd tusschen Minerva en Merkurius; Engeland en in Engeland Europe verlost van
Slaavernij; Vertooningen by de Treurspelen van Medea en in de Nederlaag van
Hannibal; en verschillende Aanspraaken gedaan op de Schouwburg voor en na het
Speelen.
Is hij als dichter thans vrijwel vergeten, gedurende 40 jaren heeft hij grooten
invloed op het amsterdamsch tooneel geoefend en als zoodanig verdient hij eenige
aandacht. In 1678 werd de Schouwburg plechtig heropend met H o o f t 's Geeraert
van Velsen. P. maakte bij die gelegenheid een voorspel (Voorspel vertoond ter
openinge van de Schouwburg, 1678 in: Gedichten I (1692) 199 e.v.), een soort
‘program van actie’, waarmee het genootschap Nil volentibus Arduum het volkomen
eens was. In die jaren (1679-1681) is P. waarschijnlijk ook schouwburgregent
geweest. ± 1680 begonnen de oneenigheden tusschen schouwburgregenten en
regenten der godshuizen, waarbij P. steeds een der woordvoerders van de eersten
was. Mede om den invloed van ‘Nil’ op het schouwburgbestuur te handhaven werd,
op voorstel van Dr. L. Meijer, 18 Sept. 1681 de schouwburg voor ƒ 20.000 verpacht
aan L. Meijer, (overl. 1681), Pieter de la Croix (kol. 746) en P., voor 3 jaren, zoodat
de exploitatie voor hun rekening kwam, welke, ondanks tegenkanting, zóóveel winst
bleek op te leveren, dat in 1684 het pachtcontract weer voor 3 jaar verlengd werd.
Maar toch werd de tegenkanting allengs grooter. Vooral het soort van stukken, dat
P. liet opvoeren, geheel in den fransch-klassieken geest, verwekte ontevredenheid:
in tal van hekeldichten en spotprenten werden de pachters, P. vooral, aangevallen,
en nu eens voor ‘ransuil heet van tooren en stinkende van hoovaardij,’ dan weer
als ‘Pluym-vorst’ gescholden (zie over dien strijd: Nederd. en Lat. Keurdigten I (1710)
566-581). Een zijner ergste tegenstanders was P.A. de Huybert, die onvermoeid
was in den strijd tegen de regenten en ‘hun heerschzugtigen knechtmeester’, hun
‘suppoost’, Pluimer. Langzamerhand begonnen de pachters met verlies te werken,
en in 1687 trad P. af. Toen
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echter weldra de regenten der godshuizen het bewind van den schouwburg geheel
aan zich trokken, bijgestaan door 2 assistenten of directeuren, werd (in 1699) P.
een dezer, wat hij tot 1720 gebleven is. Tusschen 1687 en 1699 schijnt hij toch ook
weder schouwburgregent geweest te zijn. Zijn invloed op het tooneel bleef groot,
evenals zijn ijver in het vervaardigen van tooneelstukken. Hij zorgde, dat in 1690
de Batavische Gebroeders van V o n d e l gespeeld werden, met van zijn hand een
Voorspel, toegepast op de tegenwoordige tijd; en op J.v. Vondels Batavische
Gebroeders; of onderdrukte Vrijheid (Amst. 1690; and. dr. Gedichten I (1692) 214
e.v.). Behalve het reeds genoemde schreef hij voor het tooneel nog: De Vrek, Blijspel
uit het fransch van Mollière (Amst. 1685; and. dr. 1756); De Verliefde Lubbert,
Kluchtspel (Amst. 1678), een gezuiverde omwerking van A. B o e l e n s , De Bedroge
Vryer (1649); De Buitensporige Jaloersche, Kluchtspel (Amst. 1681); De Verloore
Schildwacht, Kluchtspel (Amst. 1686; and. dr. 1681 (?), 1730, 1753, 1782) naar F.L.
d e S e v i g n y , Philippin Sentinelle; School voor de Jaloerschen, Blyspel, Uit het
fr. van Mollière (Amst. 1691; and. dr. 1722, 1774?); Reinout in het Betoverde Hof,
zynde het Gevolg van Armida. Met konst- en vliegwerken (Amst. 1697; and. dr.
1747), ontleend aan T a s s o , La Gerusalemme liberata; Krispijn, Starrekijker, Blijspel
(Amst. 1709; and. dr. 1691? 1728).
Zie: J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang der nederl. Letterk. III (1910) 48-117;
C.N. W y b r a n d s , Het Amsterdamsch Tooneel van 1617-1772 (1873) 145 e.v.;
A.J. K r o n e n b e r g , Het Kunstgenootschap Nil Volentibus Arduum (Diss. Leiden
1875) 112 en 113; J.A. W o r p , Geschiedenis van het Drama en van het Tooneel
in Nederl. (1904-1907) pass.; Nieuwe Verzameling van Nederduitsche Mengeldichten
(Amst. 1727) 38, 57, 136 en 158; Voorreden voor het tweede deel van J. P l u i m e r s
Gedichten (Leyde 1723; and. dr. Amst. 1724).
Ruys

[Pluijm, Antonius Joseph]
PLUIJM (Antonius Joseph), geb. te Rotterdam 15 Oct. 1808, overl. te Constantinopel
13 Jan. 1874. Hij volbracht zijn lagere studiën te Gemert, waar hij steeds de ‘primus’
is geweest. Priester willende worden, moest hij, alvorens theologie te studeeren,
zijn philosophische studiën verricht hebben. Door het sluiten der klein-seminaries
in 1825 was hem echter daar de weg versperd en het streed met zijn geweten om
de lessen aan het Collegium philosophicum van Leuven te gaan volgen. Derhalve
zocht hij zich zelf te bekwamen, eerst met behulp van pastoor Kortjanse te
Oud-Beijerland, later in de pastorie van past. Hoes te Warmond, waar prof. Coppens
van het naburig seminarie hem en nog andere studenten, die bij burgers van het
dorp inwoonden, heimelijk kwam onderrichten. In 1826 onder de theologanten van
Warmond opgenomen is hij, na voltooiing van den theol. cursus, 24 Oct. 1832 door
mgr. v. Bommel te Luik tot priester gewijd. Aanvankelijk kapelaan te Warmond werd
Pl. een jaar later assistent der professoren van het seminarie aldaar, maar bleef in
de pastorie wonen; zijn benoeming tot gewoon hoogleeraar in de kerkelijke
geschiedenis en zijn betrekken van het seminarie volgde eerst op 23 Sept. 1838.
In 1841 behoorde hij tot de oprichters van de Katholiek en hij heeft in de tien eerste
jaargangen van dat tijdschrift een aantal artikelen en bijdragen geleverd, meestal
op het gebied van kerkgeschiedenis en liturgie. In het laatste jaar van zijn
professoraat te Warmond, in 1845, heeft hij zich bijzonder bezig gehouden met de
geschiedenis van het ‘H. Sacrament
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van Mirakel’ te Amsterdam. Aanleiding daartoe gaf het vijfde eeuwfeest van die
gebeurtenis, welke in het Begijnhof te Amsterdam met groote plechtigheid werd
gevierd. Niet slechts was hij toen één van de feestredenaars, maar in datzelfde jaar
verscheen ook zijn monografie over het H. Sacrament van Mirakel en de H. Stede
van Amsterdam, welke ten doel had om de geschiedenis van het wonderdadig feit
in 't ware licht te stellen en tevens in aanvulling van M a r i u s ' Amstelredams Eer
ende Opcomen een aantal deels verspreide, deels nog geheel onbekende berichten
aangaande die gebeurtenis bijeen te brengen. Deze ‘historisch-kritische proeve’
trok de aandacht, ook van niet-katholieken. Zelfs verschenen er eenige pamfletten
van zeer heftigen aard. Pl. was echter een man van buitengewone zelfbeheersching;
geen enkel woord wenschte hij daarom aan dergelijk onverstandig geschrijf te
verspillen. Maar toen een kundig en hoffelijk recensent in de Algem. Konst- en
Letterbode zijn historisch betoog aan een doorloopende critiek had onderworpen,
trachtte hij dezen in de Katholiek met gelijke nauwgezetheid en waardeering te
beantwoorden. In de Katholiek van 1845 verscheen ook nog van hem het gedicht,
dat een tijdgenoot van het wonder, Willem van Hildegaersberch, aan de gebeurtenis
had gewijd; deze uitgave geschiedde naar een nog onuitgegeven h.s. der
bourgondische bibliotheek te Brussel. Op 4 Sept. 1845 kreeg Pl. een anderen
werkkring; hij werd toen tot regent van Hageveld benoemd. Dit bracht voor hem tot
nog toe ongekende beslommeringen mede, want er was reeds besloten het kl.
seminarie van Velzen naar Voorhout over te plaatsen, maar eerst moest nog op de
buitenplaats ‘Schoonoord’, tot dat doel aangekocht, een geheel nieuw seminarie
gebouwd worden. Nadat deze bouw in 1847 gereed was gekomen, heeft regent Pl.
nog vier jaren Hageveld bestuurd, doch legde in 1851 zijn ambt neder, hoofdzakelijk
om moeilijkheden in het financieel beheer, tegen welke hij zich niet opgewassen
gevoelde. De nederige man trad thans in een klooster van de gestrenge orde der
Passionisten te Ere bij Doornik en deed daar ook zijn professie. Weldra werd aan
pater J o s e p h , want zoo heette hij als kloosterling, opgedragen visitatie-reizen te
gaan ondernemen in België, Frankrijk en Engeland. Soms was het hem daarbij ook
mogelijk ons vaderland aan te doen, waar hij dan n meerdere steden missies gaf;
zoo heeft hij in 1853 de jaarlijksche retraite voor de studenten van Hageveld geleid.
Het jaar 1863 bracht wederom een omkeer in zijn leven. Terwijl hij voor de belangen
van zijn congregatie eenige malen naar Rome was afgevaardigd, had zijn persoon
de aandacht getrokken van den secretaris der Propaganda, Mgr. Barnabo, en deze
besloot pater Joseph het bestuur op te dragen der missies van Bulgarije en
Wallachije. Op 23 Sept. 1863 werd hij derhalve benoemd tot vicaris-apostoliek en
administrator van die gewesten en 18 Oct. daarop volgend te Rome met den titel
van Nicopolis tot bisschop gewijd. Het wapenschild, dat hij als bisschop voerde,
was gehalveerd; vertoonde rechts de insignia der Passionisten: een gekroond hart
van sabel, omgeven door twee lauwerkransen en op dit hart in zilver de letters:
I[esu] C[hristi] P[assio]; ter linkerzijde was het familiewapen van den bisschop
aangebracht, gevierendeeld: 1 en 4 een kruis van sabel op gouden veld, 2 en 3 een
ster van zilver op lazuren veld. Tot wapenspreuk had hij gekozen: ‘In cruce
praesidium’. Zes jaren lang heeft Mgr. Pl. in die missies gearbeid, met veel omzich-
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tigheid zich moeten bewegen te midden der weinig beschaafde en bont dooreen
gemengde maatschappij van zijn residentie-stad Boekarest en hoofdzakelijk slechts
voor de toekomst kunnen arbeiden door het stichten van scholen, pensionaten en
liefdadige instellingen. Nog een laatste verwisseling in zijn loopbaan wachtte hem.
Op 19 April 1869 werd onze landgenoot onverwachts uit zijn missiegebied
teruggeroepen en door den paus tot administrator benoemd van het latijnsch
patriarchaat te Constantinopel; 3 Juni 1869 was hij reeds op zijn nieuwe bestemming
aan den Bosporus. Hem werd o.a. opgedragen om twisten, welke onder de katholieke
Armeniërs waren uitgebroken, zoo mogelijk bij te leggen. Na eenige maanden van
onderhandelingen te Constantinopel met de woelige Armeniërs en het turksche
gouvernement, welke beloofden te zullen slagen, vertrok hij 13 Nov. 1869 naar
Rome om aldaar aan het algemeene concilie deel te nemen. Op deze
kerkvergadering betoonde hij zich een krachtig voorstander der afkondiging van het
leerstuk der pauselijke onfeilbaarheid en richtte daartoe zelfs een afzonderlijk
schrijven aan Pius IX. Ook maakte hij deel uit van een commissie, uit de vaders
gekozen, ter regeling van de oostersche kerkgebruiken en ritussen. Slechts de twee
eerste openbare zittingen van het concilie heeft hij kunnen bijwonen; het dreigend
karakter, dat de verwikkelingen onder de geuniëerde Armeniërs aannamen,
noodzaakte hem om zoo spoedig mogelijk naar Const. terug te keeren. Tot
verhooging van zijn gezag en invloed werd hij thans benoemd tot
apostolisch-patriarchaal vicaris van Const. met het karakter tevens van pauselijk
delegaat voor de oostersche ritussen en te gelijk werd hij verheven tot aartsbisschop
van Tyane. De laatste vier jaren van zijn leven waren gewijd aan pogingen om het
schisma, dat onder de Armeniërs was uitgebroken, te delgen. Daarin is hij niet
geslaagd, maar wel heeft hij, zij het ook met veel moeite, de rechten van die partij
onder de Armeniërs weten te handhaven, welke vereenigd wilde blijven met den H.
Stoel.
Hij schreef: Het H. Sacrament van Mirakel en de H. Stede te Amsterdam
(Amsterdam 1845); Willem van Hildegaersberch en zijn gedicht van den Sacramente
van Aemsteldam in de Katholiek 1845, I, 265, 323; voor verdere artikelen in de
Katholiek zie Alph. reg., 292-293; Het gebed van P. Zucchi door pater J o s e p h
[P l u y m ] (Roerm. 1861); Souvenirs du concile du Vatican, rappelés à mgr. Placide
Kasangian (Constantinople 1873).
Zijn portret is gegraveerd door D.J. Sluyter.
Zie: Registrum alumnorum sem. R.C. in Warmond (h.s. in het archief v.h. sem.
te Warmond); Bundel brieven van mgr. Pluym (in het arch. v.h. sem. te Warmond);
de Katholiek 1845, I, 180; 1870, II, 311, 313; 1873, II, 226; 1897, II, 364; 1898, I,
192; Acta et decreta S. conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis, VII (Vid. indicem
personarum).
Hensen

[Pol, Herman]
POL (Herman), 1811 te Hengelo geb., 8 Mei 1845 te Amsterdam overl., studeerde
eerst een drietal jaren aan het athenaeum te Deventer, toen nagenoeg evenlang
aan de hoogeschool te Groningen, waar hij in 1834 tot Lit. hum. doctor et phil. theor.
magister bevorderd werd, na verdediging van een diss.: De Aristophane poeta
Comico. Door een spraakgebrek ongeschikt voor het bekleeden van een gewone
betrekking bij het onderwijs, vestigde P. zich als privaatonderwijzer te Amsterdam,
waar hij een groot aantal leerlingen voor de academische lessen heeft bekwaamd.
Als schrijver is hij bekend door een paar bundels
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Grieksche tafereelen (1837); door een Woordenboek op Homerus, bewerkt naar
het Hoogd. van C r u s i u s (1837) en door zijn Handboek der Algemeene
geschiedenis ten dienste van scholen en huisonderwijs (1841 en 42; drie deelen).
Ook verschenen van zijne hand verscheidene recensies en bijdragen voor het
Mengelwerk in de Gids.
Zie: Konst- en Letterb. 1845, I, 369.
Zuidema

[Polanen, Dirk van]
POLANEN (Dirk v a n ), zoon van Jan I, speelde een belangrijke rol in de hoeksche
twisten. In 1358 hadden de Kabeljauwen, die getracht hadden Reinoud van
Brederode, den baljuw van Kennemerland, te dooden, zich verschanst in het slot
Heemskerk in Noord-Holland; hertog Aelbrecht zond Dirk v.P. tegen hen af en het
gelukte dezen na elf weken beleg het slot te veroveren en de bezetting, onder heer
Wouter van Heemskerk, ridder, gevangen te nemen. Kort daarna namen de
Kabeljauwen Heusden, dat sedert eenige jaren aan Holland behoorde, in, maar de
Hoeken onder Dirk v.P. heroverden het voor hertog Aelbrecht. In latere jaren, 1384
en 1385, komt hij als raad van den hertog voor; zijn sterfjaar is onbekend.
Hij huwde met E l b u r c h v a n A r k e l , R o b r e c h t s dochter, die hem Asperen,
dat zij van hare moeder, E l i s a b e t h , erfdochter van G u y v a n H e u k e l o m ,
heer van Asperen, geërfd had, ten huwelijk bracht.
Hunne kinderen waren: Otto die volgt; eene dochter gehuwd met D i r k v a n
N o o r d e l o o s ; C a t h e r i n a gehuwd met S t a e s k i n v a n B r a k e l l , ridder,
heer van B. en Langerack; eene dochter gehuwd met J a n v a n V l i e t , ridder,
heer van Polsbroek; en wellicht J u t t a de vrouw van R o b e r t v a n D o o r w e r t h ,
heer v.D. (beleend 1402).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 187.
Obreen

[Polanen, Gerard van]
POLANEN (Gerard v a n ), zoon van Jan I; erfde 1353 van zijn oom Willem goed te
Berkel en tienden te Nootdorp, bekwam 1365 vergiffenis voor een doodslag en was
1367 heemraad van Woerden. Hij was reeds dood in 1394 en huwde L u t g a r d
v a n d e r H o r s t , vrouw van Wulverhorst (beleend 1394), dochter van A r n s t en
M a r g r i e t v a n Z u i j l e n , vrouw van Wulverhorst, waarbij hij kinderen verwekte,
waarvan hier genoemd worden: A e r t , waarschijnlijk kinderloos gestorven, daar in
1403 zijn broeder Willem zijne goederen erfde; deze W i l l e m , met zijn broeder
A l f e r t in 1407 ten strijde geroepen met twee man, werd in 1412 met Wulverhorst
beleend; van hunne afstammelingen is weinig bekend; C a t h e r i n a in 1370 non
in het klooster Leeuwenhorst.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 188; K o e n e n in Wapenheraut VIII
(1904) 311 en 323.
Obreen

[Polanen, Jan I van]
POLANEN (Jan I v a n ), zoon van Philips van Duvenvoorde (I kol. 774), overl. 1342.
Hij komt het eerst voor in 1305 en erfde tusschen 1307 en 1309 van zijn vader het
huis en goed te Polanen. Van den invloed, waarin zijn halfbroeder Willem van
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Duvenvoorde (I kol. 774) ten hove stond wist Jan ook gebruik te maken door zijn
bezit in het Westland uit te breiden met een molen te Monster (1311), met tienden
aldaar (1322) en met tienden onder Delft, Maasland en Schipluiden (1324). In 1326
verpachtte Pieter heer van de Leck (kol. 793) hem de ambachten van Krimpen a/d.
Merwede, Krimpen a/d. IJsel, Ouderkerk en Zuidbroek. In 1328 was hij, evenals zijn
halfbroeder, met den graaf medegetrokken naar Vlaanderen en aldaar aanwezig
bij den slag van Mont-
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Cassel; in dezen krijg zal hij geridderd zijn, althans in het begin van het volgend jaar
(Maart 1329) wordt hij aldus betiteld, wanneer hij van den graaf het huis te Liere in
Delfland in leen krijgt en de belofte, dat, zoo zijn halfbroeder Willem zonder wettige
erven kwam te overlijden, hij den burcht en het gerecht van Geertruidenberg zou
erven. Hij was in 1331 baljuw van Woerden, in 1331 en 1336 baljuw van Rijnland,
in 1339 baljuw van Kennemerland en West-Friesland.
Hij overl. 26 Sept. 1342 en werd te Monster in de kerk begraven, na gehuwd te
zijn geweest met C a t h e r i n a v a n B r e d e r o d e , dochter van heer Dirk bij Maria
heer Henricsdochter van de Leck, welke op 3 Oct. 1342, als weduwe, aan haar zoon
Jan en haar zwager Willem v. Duv. beloofde haar leven lang bij hare kinderen te
zullen blijven, zonder ze te onterven of een man te nemen. Zij testeerde in 1370
wonende te Rijnsburg, overl. 1372, 28 Juni, en werd bij haar man begraven.
Jan van P. won bij zijne vrouw minstens zes kinderen: Jan II die volgt, Philips
(kol. 1113) Dirk en Gerard, zie hiervoor, H e i l w i c h , echtgenoote van A e r n t v a n
o

A r k e l heer van Noordeloos, en M a r i a gehuwd 1 . met J a n burggraaf v a n
o

M o n t f o o r t , gesneuveld bij Stavoren 1345, 2 . met heer G e r r i t v a n
H e e m s t e d e . Eenige andere dochters, vermeld in genealogieën, zijn historisch
onzeker.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 183, en H.J. K o e n e n , Willem
Snikkerieme in Wapenheraut VIII (1904). De grafschriften te Monster worden vermeld
in: G. G o r i s , Les délices de la campagne ... de Leide (Leiden 1712) 238-239, waar
tweemaal voor MCCCXVII te lezen is MCCCXLII.
Obreen

[Polanen, Jan II van]
POLANEN (Jan II v a n ), zoon van den voorg., werd heer van de Leck (in
Krimpenerwaard) door koop van den graaf in 1342, wien zij door den dood van heer
Henric, heer v.d. L., waren aanbestorven, heer van Breda (door koop in 1350), beer
van Geertruidenberg, Almonde, Dubbelmonde en Twintighoeven (door erfenis van
zijn oom Willem, 1353). Hij was de Hoeksche partij toegedaan, doch verzoende zich
met Willem V en was bij hem en diens broeder, hertog Aelbrecht, in hoog aanzien.
In 1371 nam hij met zijn zoon Jan deel aan den slag bij Baesweiler, werd er door
den hertog van Brabant gevangen genomen en na betaling van een groot losgeld
vrijgelaten. In 1375 werd hij met heer Daniël van der Merwede door hertog Aelbrecht
aangesteld als stedehouders van den Grooten Waard van Zuid-Holland om te waken
over het naleven der bepalingen omtrent de dijken gemaakt.
Hij overl. 3 Nov. 1378 en werd te Breda begraven onder een nog bestaande
o

tombe. Hij huwde 1 . O d a d e H o r n e s , dochter van W i l l e m heer van H.,
Altena, Gaasbeek, enz., bij O d a vrouw van P u t t e n e n S t r i j e n ; zij overl. 1
o

Apr. 1353, bij haar man begr., nalatend acht kinderen; 2 . M a c h t e l d v a n
R o o t s e l a e r , uit Brabant, dochter van J a c o b bij M a r i a v a n D i e s t , overl.
o

23 Mei 1366, bij heer Jan begraven, zonder kinderen; 3 . M a r g a r e t h a v a n
d e r L i p p e , vermeld met haar zoon in 1376.
Jans kinderen waren uit het eerste huwelijk: Jan III die volgt, Henrick van der
Lecke (kol. 794), P h i l i p s , Dirk van der Lecke (kol. 794), O d a gehuwd met
H e n d r i k burggraaf v a n M o n t f o o r t , en B e a t r i x , die in 1356 huwde met
H e n d r i k , v a n B o u t e r s e m , heer van Bergen-op-Zoom, overl. 1394; uit het
derde huwelijk: Otto van der Lecke (kol. 795).
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Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wass. 186; K o e n e n , Willem Snikkerieme in
Wapenheraut VIII (1904) en d e z ., Teylingen, Brederode en de Leck in Wapenheraut
VI en VII.
Obreen

[Polanen, Jan III van]
POLANEN (Jan III v a n ), zoon van den voorg., heer van de Leck, Breda enz., als
opvolger zijns vaders in 1378. Hij was in 1385 raad van hertog Aelbrecht, nam in
1388 de heerlijkheden Zundert, Nispen, e.a. van de hertogin van Brabant in pand.
Op het kasteel Breda, dat hij bewoonde, stichtte hij 1388 een kapellerie; hij overl.
11 Aug. 1394 en werd te Breda begraven in de O.L.V. kerk onder een nog bestaande
tombe.
o

Hij huwde 1 . M a r i a , bastaarddochter van J a n I I I , hertog v a n B r a b a n t ,
o

en, na haar kinderloos overlijden, 2 . in 1384 O d i l i a , dochter van J a n graaf van
O v e r - S a l m bij P h i l i p p o t e v a n V a l k e n b u r g . Zij overl. 22 Juni 1428 en
liet een erfdochter J e n n e na, welke geboren was op 10 Jan. 1392, door haar
huwelijk (1 Aug. 1404) met Engelbrecht I graaf van Nassau-Dillenburg (I kol. 818)
de uitgebreide bezittingen harer voorouders in ons vorstenhuis bracht en 4 Aug.
1445 overl.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 188.
Obreen

[Polanen, Johan van]
POLANEN (Johan v a n ), heer van Asperen, Voerst en Keppel, zoon van den volg.
Hij stond in 1426 aan het hoofd van de partij, die Rudolf van Diepholt tegen Zweder
van Culenborch tot bisschop van Utrecht wilde verkoren zien. Hij mengde zich later
in de twisten, welke Gelderland verdeelden, maar was op 23 Mrt. 1433 reeds overl.
zonder kinderen na te laten. Zijne zusters werden zijn erfgenamen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 193.
Obreen

[Polanen, Otto van]
POLANEN (Otto v a n ), heer van Asperen, zoon van Dirk (kol. 1111), huwde vóór
1402 J o h a n n a v a n V o e r s t , vrouw van Voerst en Keppel, Wolters-dochter.
Hij was in 1404 ridder, wanneer hij met zijn vrouw stadsrechten aan Keppel gaf; in
1416 droegen zij beide heerlijkheden aan hun zoon Johan op. Otto was overl. op
25 Juni 1430, maar leefde nog 19 Mrt. 1426. Hij liet na vier kinderen: Johan, zie
hiervoor; A l f e r a d a , gehuwd met J a n heer v a n L a n g e r a c k , ridder; B e l i a ,
verder onbekend; C u n e g o n d a , vrouw van Voerst en Keppel na haar broeder,
huwde F r e d e r i k v a n H e k e r e n genaamd Rechteren, heer v. Rechteren, enz.
en zoon van Z w e d e r bij S o p h i a v a n G r o e s b e e c k ; zij overl. tusschen 1436
en 1438.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 191.
Obreen

[Polanen, Philips I van]
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POLANEN (Philips I v a n ), zoon van Jan I, heer van Kapelle, Nieuwerkerk en
Uyterlier (door erfenis van zijn oom Willem in 1353). Hij was in 1348 baljuw van
Zuid-Holland, in 1350 reeds ridder, sedert 1366 raad van den hertog, van 1366-1371
meesterridder van de herberg van de hertogin. Hij overl. 4 Mei 1375 en werd wellicht
in de abdij Egmond begr.; in 1359 was hij gehuwd met jkvr. L i z e b e t t e , vrouw
v a n d e r M a d e , dochter van W i l l e m v.d. M., en won bij haar: Philips, die volgt;
E l i s a b e t , huwde in 1367 H u g o v a n H e e n v l i e t , ridder; C a t h e r i n a , huwde
J a n v a n B u r e n , heer van Reijersoord, een geldersch edelman.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 187 en 218.
Obreen

[Polanen, Philips II van]
POLANEN (Philips II v a n ), zoon van Philips I, werd in 1391 tot heemraad van
Rijnland benoemd, verloor 's hertogen gunst door medeplichtigheid
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aan den moord op Aleyd van Poelgeest, maar is in 1394 verzoend. Diende hertog
Aelbrecht in 1398 en 1401 in Friesland en overl. kinderloos.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 191.
Obreen

[Poldermans, Cornelius]
POLDERMANS (Cornelius), geb. te Antwerpen 1515, lafhartig vermoord te Zierikzee
14 Febr. 1573, was 4 Juli 1533 in de cistercienser abdij St. Salvator te Antwerpen
getreden, waar hij in 1535 zijne kloostergeloften uitsprak. Na zijne priesterwijding,
1539, was hij in zijn klooster achtereenvolgens onderkoster, cantor en van 1547-1549
supprior en tevens cellier. Daarna werd hij als kapelaan geplaatst in de vrouwenabdij
Roosendaal O. Cist. bij Mechelen, totdat hij, waarschijnlijk na den afstand en den
terugkeer in het klooster te Antwerpen van prior Corn. Theodori 1555, in diens plaats
benoemd werd tot prior der cistercienser priorij te Zierikzee. Na den overgang der
stad aan den Prins bleef de prior trouw op zijn post, hoewel kort daarop de kerken
aan de katholieken werden ontnomen en de katholieke godsdienst onderdrukt werd.
Gehaat om zijne standvastigheid en getrouwheid aan zijn geIoof, viel de prior 14
Febr. 1572 (oude st.), als slachtoffer van den godsdiensthaat eener toomlooze en
woedende menigte.
Zie: C h r . H e n r i q u e z , Menologium Cisterciense (Antw. 1630) 53, 439; d e z .,
Fasciculus sanctorum ord. Cist. (Brux. 1623) 377-378; Inscriptions funéraires de la
province d' Anvers IV, 226, 227; S a n d e r u s , Chorographia sacra Brabantiae (Hag.
Com 1726) I, 526-529; R ö m e r , Gesch. overzicht v.d. kloosters en abdijen (Leiden
1854) I, 321.
Fruytier

[Poll, Dirk van de]
POLL (Dirk v a n d e ), geb. 10 April 1652, waarschijnlijk op het kasteel te Hedel,
gest. in den Bosch 19 Nov. 1691. Hij behoorde tot het bekende geldersche geslacht
en was de jongste van twee broers, studeerde te Emmerik op het Jezuïeten-college
en trad te Mechelen 1672 in hun orde. Van 1685-87 was hij te Harlingen als
missionaris werkzaam; in 1686 werd hij echter gevangen, en, omdat hij jezuïet was
en de H. Mis had geIezen ‘zijnde’, volgens het vonnis van het Hof van Friesland,
‘saecken van seer quaden gevolge’, kon hij eerst de vrijheid herkrijgen, na betaling
van 100 ponden grooten vlaems, die door de katholieken van Harlingen werden
opgebracht. Voor eeuwig verbannen, ging hij naar Bordeaux, waar het aantal
katholieke Nederlanders groot was. Hier was hij voor hun geestelijk heil werkzaam,
vervaardigde voor hen geestelijke liederen in de moedertaal, zoodat de Franschen
een tijdlang hem voor een calvinistisch predikant hielden, tot hij het anders bewees.
Slechts 2 jaar (1687-1689) verbleef v.d. P. aldaar, tot hij zich in den Bosch vestigde,
en er de stoutheid bedreef drie jeugdige Turken, door zijn broeder in Hongarije
krijgsgevangen gemaakt, met buitengewone plechtigheid in de katholieke kerk op
te nemen; de gravin Walrad van Nassau-Saarbruck, fungeerde als meter. Tot straf
werd v.d. P. uitgewezen, maar keerde reeds in 1690 naar den Bosch terug, waar
hij het volgend jaar overleed.
Zie: H. A l l a r d in Volksalmanak Kathol. 1887, 241; C. S o m m e r v o g e l ,
Bibliothèque de la Comp. de Jésus VI (Bruxelles 1890) 952.
Derks
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[Poll, Evert van de]
POLL (Evert v a n d e ), overl. te Utrecht, waar hij aan de Drift woonde, in 1602.
Zijn vader was H e r m a n v a n d e P o l l , vele jaren secretaris van Utrecht, zijne
moeder was G e e r t r u i d a T h i n , zuster van den bekenden landsadvocaat Floris
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Thin (zie: l kol. 1495). Hij studeerde te Leiden in de rechten (aldaar 1 Juni 1580
ingeschreven als E v e r a r d u s P o l l i o ), werd l.U.D., reisde daarna en werd 15
Nov. 1587 als E b e r h a r d u s P o l l i o te Heidelberg ingeschreven. Te Utrecht
teruggekeerd, werd hij advocaat voor het Hof van Utrecht en werd tot landsadvocaat
van Utrecht benoemd. In 1597 dong hij tevergeefs naar het door zijns vaders dood
opengevallen secretarisschap van Utrecht. Thin's testament van 29 Aug. 1590
benoemde hem tot erfgenaam. Hij testeerde 10 Aug. 1602 en vermaakte zijn
belangrijke boekenverzameling aan de utrechtsche stadsbibliotheek. Dit legaat was
een der eerste groote aanwinsten der latere universiteitsbibliotheek. Ook was hij de
stichter van het Pollen-Huis te Utrecht voor bedelaars. Een advies van hem, in
o

samenwerking met anderen, in de uitgave der Holl. Consultatiën van 1662, III n .
95.
Zie: G. T o e p k e , Die Matrikel der Univ. Heidelberg II, 136; Kroniek Hist. Gen.
XV (1859) 105; XXI (1865) 453-9; D o d t s Archief III (1843) 274; IV (1844) 96, 343,
350; Diarium A. v a n B u c h e l l (Werken Hist. Gen. III: 21) 349, 447; J.F. v a n
S o m e r e n , De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek (Utr. 1909) 11 vlgg.
van Kuyk

[Poll, Lucas van de]
POLL (Lucas v a n d e ), geb. te Utrecht in 1630 en overl. aldaar in Nov. 1713,
studeerde te Utrecht in de rechten, werd 2 Dec. 1667 aan de hoogeschool aldaar
benoemd tot lector juris cum facultate disputandi op een wedde van ƒ 200 's jaars
en belast met het onderwijs der Instituten. Op zijn verzoek verleende de utrechtsche
magistraat hem 24 Jan. 1670 den titel van extraord. professor. Als zoodanig
inaugureerde hij met een rede de Dignitate et honore Jctorum veterum. Te gelijk
met Jan Voet werd hij 11 Mei 1674 tot ordinarius benoemd, met bepaling evenwel,
dat Voet in ouderdom zou voorgaan. Later werd hem de titel prof. pandectarum
verleend. Gedurende het professoraat, dat hij tot zijn dood bleef waarnemen,
bekleedde hij driemaal de waardigheid van rectormagnificus (1681, 1696 en 1705),
de laatste maal nedergelegd met zijn bekende rede de Luxuria. Een advies van zijn
o

hand van 1699 is opgenomen in de Utreehtsche Consultatiën, III n 31; verder werkte
o

hij mede tot de adviezen, t.z.p., III n 11 en 13. Hij schreef een zeer uitvoerig en
goed, ook ten aanzien van het inheemsche recht, gedocumenteerd werk over het
erfrecht: de Exheredatione et praeteritione Romana alque Hodierna Liber singularis
(Amstel. 1700), voor welks opdracht de vroedschap van Utrecht hem bij besluit van
19 Febr. 1700 een geschenk van 100 dukatons vereerde. Verder bestaan van zijn
hand een aantal latijnsche gelegenheidsgedichten: Invict.... Regis Lodovici XIV ...
Triumphus, super adjecta ... Imperio Prov. Ultrajectina ... 25 Juni 1672 (Pamflet
o

Tiele n . 5894); Britannia Instaurata Duce ac Vindice Aug. Angliae Scotiae Galliae
et Hibernae Rege Guilielmo. Verae Fidei Defensore dicta more solemni in Ill. Ac.
Rheno-Trajectina (Traj. ad Rh. 1689); Laurus Hibernica Aug. Potent. Angliae, Scotiae,
Franciae, et Hiberniae Regis, Gulielmi III. Cui, in Belgium reduci, Pöemate Heröico,
Publice Dicto ... gratulatur L. v a n d e P o l l (Traj. ad Rh. 1691); Namurca expugnata
consilio manu praesidio virtute Regis sine exemplo pii fortis inclyti Gulielmi Tertii
o
Triumphatoris semper augusti Anno MDCXCV (Ultraj. 1695) (Pamflet Knuttel n .
14040); Funus augustum Gulielmi III. Magnae Britanniae Regis. Belgio Foederato
o
Terra Marique Praefecti Ec. (Pamflet Knuttel n . 14688). Die van
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1689 en 1691, hoewel niet bij Knuttel vermeld, bevinden zich in de kon. bibliotheek
te den Haag.
Zie: L o n c q , Utr. Hoogeschool 77, 78, 120, 320-2; W i j n n e e n M i e d e m a ,
Resolutiën v.d. Vroedschap van Utrecht (Werken Hist. Gen. II: 52) 102, 107, 116,
151.
van Kuyk

[Poll, Willem van de]
POLL (Willem v a n d e ), zoon van den generaalmajoor der cavalerie J a n v a n
d e P o l l en van H e n r i e t t e v o n G e t t k a n d t , geb. te Haarlem 6 Sept. 1816,
overl. te Nijmegen 4 Jan. 1904. Zijn opleiding genoot hij aan het gymnasium te
Zutphen, waarna hij in 1840 te Utrecht tot J.U.D. bevorderd werd, op een dissertatie
de Causis ex quibus matrimonium impugnari potest. Als advocaat te Nijmegen
gevestigd, werd hij in 1843 benoemd tot kantonrechter te Geldermalsen, vervolgens
in 1855 tot rechter in de rechtbank te Tiel. Daar trad hij in het huwelijk met mej. J.G.
E c k , welke echt kinderloos bleef. Toenemende doofheid noodzaakte hem in 1882
zijn ontslag als rechter te nemen. Hij keerde naar Nijmegen terug, waar hij zich
metterwoon vestigde en, niettegenstaande zijn 67 jaren, de betrekking van archivaris
en bibliothecaris dier gemeente aanvaardde. De door den algemeenen rijksarchivaris
L.Ph.C. van den Bergh aan de gemeente Nijmegen vermaakte bibliotheek werd
eerlang door van de Poll geordend en een catalogus daarvan in druk uitgegeven
(1899); desgelijks rangschikte hij het door den minister van binnenl. zaken aan de
gemeente in bruikleen afgestaan oud rechterlijk archief, waarvan de gedrukte
inventaris verscheen in 1890. Afnemende gezondheid van lichaam - zijn geest bleef
helder tot het laatst - noopten van de Poll in 1897 zijn ontslag te nemen.
Hoewel van de Poll minder bekend was met de geheimen der diplomatiek, bij zijn
archivariaat vereischt, op het terrein der letterkunde en der geldersche geschiedenis
had hij zijn sporen verdiend. In Tiel redigeerde hij langen tijd het toenmalige tijdschrift
Gelderland, tevens telde de Tielsche Courant hem jaren lang onder haar vaste
medewerkers. Reeds in 1855 werd hij dan ook benoemd tot lid van de Mij. der
Nederlandsche Letterkunde. Nadat hij archivaris was geworden verschenen tal van
opstellen van zijn hand, op folklore en het verleden van Nijmegen betrekking
hebbende in de Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant alsmede in den
Gelderschen Volksalmanak en andere tijdschriften.
Zie: J o o s t i n g in Levensber. Letterk. 1904, 280 met volledige lijst van van de
Poll's werken.
van Schevichaven

[Pollio, Assuerus]
POLLIO (Assuerus), S w e d e r of S w e e r v a n d e (r) P o l l , of, zooals hij zich op
den titel van een zijner boeken schrijft: A. v.d. P o l , g e s e y t V e r h o r s t , overl. 4
Nov. 1655. Volgens zijn inschrijving in het album stud. te Leiden (14 Jan. 1613)
werd hij in 1590 te 's Gravenhage geb., doch vermoedelijk zal dit een paar jaar later
zijn geweest. Reeds op de academie zal hij zich als ijverig arminiaan hebben doen
kennen en toen hij dan ook tot den dienst in de ned.-herv. Kerk werd toegelaten,
beriep men hem in 1617 in het zéér remonstrantschgezinde dorp Sluipwijk bij Gouda,
waar hem reeds twee geestverwanten in den dienst waren vóórgegaan (Wouter
Cornelisz. 1605-12 en Dirk Jansz. Bax 1613-17). 25 Juli 1617 werd hij geëxamineerd
en op den bestemden tijd te Sluipwijk bevestigd. 25 Maart 1618 ondertrouwde hij
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te 's Gravenhage met jkvr. M a r g a r e t h a d e G r a e f f v a n B u r i c k , wonende
te Heusden.
Hij werd Jan. 1619 door de Nat. Synode te Dordrecht in zijn dienst geschorst, met
verbod van prediking, zoolang die Synode niet was afgeloopen.
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Hem werd o.a. ten laste gelegd, dat hij de leer en de leeraars der geref. Kerk zou
hebben gelasterd en voornamelijk een predikatie, 28 Oct. 1618 door hem te Woerden
gehouden, gaf aanstoot. Hier had hij beweerd, dat volgens het gevoelen der
Contra-Rem. God een oorzaak was van zonde en de menschen daartoe dreef en
noodzaakte. Aan de Z.H. Synode (23 Juli - 17 Aug. 1619 te Leiden bijeen) die zijn
zaak onderzocht, kon hij niet de noodige voldoening verschaffen, zoodat tot zijn
afzetting werd besloten. Hij weigerde de Acte van Stilstand te teekenen, werd
gebannen en naar Waalwijk gevoerd 12 Sept. 1619. Ruim een jaar later keerde hij
terug, bediende met Aeg. Zeystius Schieland, Vlaardingen, Maasland en Schipluiden,
week na de ontdekking der conspiratie uit het land (1623), onderteekende het Derde
Vertoog hiertegen, en na zijn terugkeer in 1626 het Gemeene Request der
Remonstranten. In 1624 werd hij met Hollingerus gesteld tot de bediening van
Alkmaar, Wormer en Schoorl, maar in 1627 achtte hij zich ‘door zijn assignatie op
Bleiswijk en Zoetermeer gesuspendeerd’. Het schijnt, dat zijn denkwijze omtrent
dezen tijd een andere richting heeft genomen; althans van nu af rijzen allerhande
klachten over den man, ‘die in het heetst der tijden getrouwelijk had gediend’. In
1629 en 30 bediende hij Vlaardingen en Maasland, in 1631 tot de bediening van
Haarlem gesteld, rezen daarover allerlei moeielijkheden, zoodat hij daar in het begin
van Maart 1632 nog niet was en de kerkeraad hem alleen voor tijdelijk wilde
aanvaarden. 17 Aug. 1632 zou hij van Haarlem worden verplaatst naar Rhenen en
Veenendaal, doch daartoe kwam het niet en Pollio werd in 1634 predikant te
Noordwijk. Onder zijn bediening verliep deze gemeente zoodanig dat visitatoren 11
Nov. 1637 in de verg. van Directeuren rapporteerden, dat Pollio daar niet langer
kon blijven. Hij is toen te Buren geplaatst en dáár was het dat een volledige omkeer
in zijn godsdienstige denkwijze tot stand kwam. Hij verliet de remonstr. Kerk, liet
zich 1641 door den predikant van Buren, Johannes Ribbius, tot een lidmaat der
geref. Kerk aannemen en werd, als zijnde zonder eenig middel van bestaan, door
Gecommitt. Raden ‘getracteert met een tractament voor dit jaer van 450 gld.’. In
1642 verzocht hij aan deputaten der Synode te Gorinchem, wijl hij nog niet was
gevorderd (tot den predikdienst), voor hem bij H.E. Gr. Mog. eenig subsidie tot zijn
onderhoud te verzoeken. In de Synode, gehouden te Brielle 6 - 25 Juli 1643, berichtte
hij, dat hij als predikant was geplaatst op het Genneperhuis en dat hij de E. Synode
voor hare gunste bedankte. Twaalf jaar lang heeft hij op die sterkte voor een weinig
talrijk gehoor dienst gedaan en overl. er 4 Nov. 1655.
Zie: d e J o n g h , Predikanten van Gelderland W a l d k i r c h Z i e p p r e c h t (M.S.
univ. bibl. Leiden; beide bronnen foutief, wat het jaar van zijn komst te Genneperhuis
betreft); R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta III, 371, 372; K n u t t e l , Acta Part. Syn.
van Z.H. II, 77, 334, 374, 422; T i d e m a n , Rem. Broederschap II, 171, 172, 343,
344; zie zijn werken bij R o g g e , Bibl. van Rem. Geschr. 142, 247; M u l l e r , Cat.
van Pamfl. I, 238.
Regt

[Pollot, Alphonse]
POLLOT (Alphonse), P o l l o t t i of P a l l o t t i , uit protestantsche familie geb. te
Dronier in Piemont tusschen 1602 en 1604, gest. te Genève 8 Oct. 1668, zoon van
Marc Antoine P. en Bernardina Biandra, die ten gevolge van de vervolgingen door
den hertog van Savoye in 1620, als weduwe, met hare zeven kinderen vluchtte naar
hare zuster te Genève. Al haar onroerend goed zijnde achter-
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gebleven, besteedde zij haar geld voor de opvoeding harer drie zonen, waarvan de
beide jongsten (de oudste was V i n c e n t ) in hollandschen dienst traden - Alphonse
op 17-jarigen leeftijd; bij het beleg van 's Hertogenbosch in 1629 verloor hij den
rechterarm. Na het overlijden van den kapitein Marquette (gewond voor Maastricht
22 Juli, gest. 1 Aug. 1632) commandeerde hij sinds 28 Aug. diens compagnie en
werd 11 Jan. 1633 tot kapitein daarvan benoemd. Door zijn neef Jacques Sarrazin,
‘medecin et conseiller du roy’ te Parijs, waar Descartes hem had gekend of door
Const. Huygens, kwam hij met den franschen philosoof in kennis, herfst 1635. Ook
ijverde hij in de zaak van de aanbieding door Galilei aan de Staten van het vinden
der lengten op zee, waaromtrent hij ook connecties had met Hortensius en in 1637
in briefwisseling stond met Elia Diodati te Parijs (Le opere di G a l i l i o G a l i l e i
ed. naz. XVII (Fir. 1906) 59, 75, 107, 108). Zijn broeder J e a n B a p t i s t e , eveneens
kapitein, sinds 24 Dec. 1637 ‘edelman van de camer van Sijn Hoochheyt’, was
bekend met de families Bartolotti en Calandrini te Amsterdam en stond in
briefwisseling met Hooft (H o o f t 's Brieven ed. v a n V l o t e n III (Leiden 1857) 279,
379, 380). Alphonse behoorde in 1638 tot het gevolg van den graaf van Solms, werd
in Aug. 1638 bij een gevecht in Gelderland krijgsgevangen gemaakt, doch werd
weder vóór 1642 kolonel. Hij behoorde tot de eersten, die D e s c a r t e s ' Geometrie
(1637) begrepen en woonde van 1639 tot 1642 vermoedelijk te Utrecht, waar hij
althans drukken omgang had met diens vrienden Reneri, Haestrecht, Wassenaer
en Regius, welken laatste hij in 1642 in zijne geschillen met Voet, bij de magistraat
hulp bood. Ook is hij wel identiek met dien ‘colonel A l p h o n s e ’, vermeld door
B a i l l e t , Vie de Descartes II (Par. 1693) 149, die ‘avoit attiré toute la jeune noblesse
du païs à des conférences qu'il faisoit de la physique’. Na het overlijden van zijn
broeder op 14 Jan. 1641, werd hij door Frederik Hendrik 3 Mrt. 1642 in diens plaats
benoemd. Te 's Gravenhage verkeerde hij ook aan het hof der koningin van Boheme
en was de tusschenpersoon bij de correspondentie van hare dochter Elisabeth en
Descartes, o.a. bij het raakprobleem van Apollonius. Groote belangstelling toonde
hij ook in 1643 en 1644 bij de twisten tusschen Descartes en de groninger
hoogeschool. In 1644 woonde hij het beleg bij van Sas van Gent en vertrok den
dag na de overgave op 8 Sept. in opdracht naar Bourbon, waar de koningin van
Engeland de baden gebruikte. 12 Mei 1645 werd hij commandant van het fort St.
Anna in de Namensche polder (Z.-Vl.). Reeds sinds 1644 klagende over zijne
gezondheid en er na Fred. Hendrik's dood in 1647 over denkende den militairen
dienst te verlaten, werd hij 1 Apr. 1648 door Amalia van Solms benoemd tot
‘hoffmeester van onsen huyse’. In 1653 bevond P. zich te Genève, misschien voor
goed, hoewel hij zich o.a. in Juli 1656 in den Haag voor eene diplomatieke missie
ophield. Sinds 1659 verbleef hij voor vast te Genève, waar hij in zake fortificaties
meermalen door zijne landgenooten werd geraadpleegd. Pollot en Antoine Studler
van Surck leverden ook nog aan Flor. Schuijl te Leiden eene copie van D e s c a r t e s '
Traité de l'homme, door Schuijl vertaald als R e n a t u s D e s c a r t e s ' De homine
(Lugd. Bat. 1662). In ms. is briefwisseling van hem aanwezig met Const. Huygens
in diens brieven op de kon. ac. te Amsterdam en univ. bibl. te Leiden; met den
franschen zaakgelastigde Brasset op de
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bibl. te Parijs (f. fr. 17897, fol. 532), gedrukt een brief aan Diodati (8 Mei 1637) in
Le Opere di G a l i l e o G a l i l e i XVII (Fir. 1906) 75 en verschillende met Descartes
in D e s c a r t e s Oeuvres I-V (Par. 1897-1903) reg.
Zie: C o n s t . H u y g e n s , Gedichten ed. W o r p II, 224-25 en Oeuvres de
D e s c a r t e s XI (Paris 1909) reg.; XII (Par. 1910) reg.
de Waard

[Polman, Hendrik]
POLMAN (Hendrik), Azn., geb. te Genemuiden 4 Nov. 1779, overl. te Haarlem 2
Febr. 1840, was aldaar voorlezer en voorzanger in de Nieuwe kerk en
catechiseermeester. In die qualiteit gaf hij onderwijs in de bijbelsche geschiedenis
aan de school verbonden aan de Kweekschool voor onderwijzers van P.J. Prinsen
te Haarlem en in het Nutsgebouw. Zijn onderwijs aan jonge kinderen kenmerkte
zich door een zeer bijzonder aanpassingsvermogen aan den kindergeest en door
een plastische wijze van voorstelling, waarover in veel later jaren uitvoerig en met
erkentelijkheid geschreven is door zijn oud-leerlingen Nic. Beets, A. Loosjes en H.
Gerlings. Na zijn overlijden is op initiatief van Beets, Gerlings en Joh. Enschedé 16
Maart 1841 een monumentje op zijn graf (gemeentebegraafplaats Haarlem) geplaatst,
waarbij door Beets eenige woorden gesproken werden. Door Beets werd hem zijn
Rijmbijbel (1839) opgedragen.
Zijn portret is op steen geteekend door J. Reekers.
Hij schreef: met J. H o f m a n , Overdenkingen, gesprekken enz. ten gebruike van
godsdienstige huisgezinnen (4 dln., Haarl. 1810); a l l e e n : Handboek voor het
godsdienstig onderwijs (Amst. 1817); Vier voorlezingen over den mensch (Haarl.
1824); Christelijke geloofs- en zedeleer (Haarl. 1826); Schoolgezangen voor drie
stemmen (4e dr. Amst. 1821; 6e dr. Amst. 1828); Jagers-lied (Haarl. 1831; muziek
van J.P. S c h u m a n n ); Jezus in Gethsémané en aan het kruis (Haarl. 1833);
Vruchten van den boom der kennis des goeds en des kwaads. Een verhaal ('s
Gravenh. 1840); Christelijke voorstellen in den vorm van leerredenen (2e dr. 's
Gravenh. 1840).
o

Zie: E k a m a , Catalogus van boeken over Haarlem n . 958; B e e t s , Dichtwerken
3e dr. II (1864) 172 (herdrukt o.a. t e n B r i n k , Geschiedenis der
Noordnederlandsche letteren in de XIXe eeuw I, 328); G e r l i n g s , Te Haarlem
voor vijftig jaar (1884) 87; A. L o o s j e s , Voor ruim eene halve eeuw (1897) 136;
J.W. E n s c h e d é , A.C. Kruseman I, 8; Aan de nagedachtenis van H. Polman Azn.,
door een zijner leerlingen (Haarl. 1840).
Enschedé

[Pont, Antoine l'Espérance baron du]
PONT (Antoine l'Espérance baron d u ), geb. 30 Juli 1707 te Bijssel, overl. 5 Febr.
1788 te 's Gravenhage. In 1729 was hij tot onder-luitenant, in 1741 tot 1en luitenant,
in 1747 tot kapiteinluitenant, in 1749 tot kapitein, in 1770 tot majoor, in 1775 tot
luit.-kolonel en in 1779 tot kolonel bevorderd. Hij werd 6 Jan. 1785 tot hoofd van
het wapen der artillerie benoemd, 78 jaar oud zijnde als opvolger van den
generaal-majoor Martfeldt. 24 Febr. d.a.v. diende hij een uitvoerig ontwerp tot
reorganisatie van zijn wapen in, dat werd goedgekeurd door de Staten-Generaal.
Volgens v. S y p e s t e y n (Bijdr. tot de Gesch. v.h. Nederl. artilleriekorps) zou hij
een werk over de artilleriewetenschap (ernst- en lustvuurwerk) nagelaten hebben.
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Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie III, 189.
Eysten

[Pont, Willem baron du]
PONT (Willem baron d u ), geb. 1751 te Maastricht, overl. 11 Dec. 1829 te Lausanne,
was een zoon van den voorgaande. Hij trad op jeugdigen leeftijd in dienst bij de
compagnie zijns vaders, werd onderluitenant in 1770, 1ste luitenant
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(meester-vuurwerker) in 1774, in 1781 kapiteinluitenant en in 1787 kapitein-eigenaar
van zijns vaders compagnie. In 1793 werd hij majoor en in hetzelfde jaar
luitenant-kolonel. In dat jaar was hij commandant van het veldgeschut bij de 1e
divisie onder bevel van prins Frederik van Oranje, tijdens den Posten-oorlog in
Vlaanderen; in April 1794 onderscheidde hij zich bij het beleg van Landrecies en
woonde in Juni d.a.v. den slag van Fleurus bij. Na het vertrek van Willem V nam
hij, 10 April, zijn ontslag en vertrok naar het rassemblement te Osnabrück. Daar
kreeg hij het bevel over een compagnie artillerie te Twisteringen. Toen het
rassemblement 8 Dec. 1795 ontbonden werd, trad du P. in dienst der nassausche
erfstaten onder Willem V. In 1800 was hij te Marburg belast met de werving van
hollandsche vluchtelingen, die bij de hollandsche brigade in Engeland werden
ingelijfd. Een bataljon artillerie van 6 compagnieën werd op Wight gekantonneerd
onder du Pont, die te Lymington kwartier hield; de hollandsche brigade werd echter
bij den vrede van Amiens (27 Maart 1802) ontbonden; du P. keerde naar Duitschland
terug en werd tot kolonel bij de nassausche troepen aangesteld. Met den erfprins
keerde hij in 1813 in het vaderland terug. 5 Febr. 1814 werd hij bevorderd tot
generaalmajoor, een maand later tot luitenant-generaal, met den titel van
inspecteur-generaal. Ook ontving hij het commandeurskruis van de M.W. Orde.
Toen het departement van den grootmeester der artillerie op 1 Jan. 1818 werd
ingesteld, werd du P. tot chef der artillerie benoemd; deze voelde zich echter niet
tegen deze zware taak opgewassen, legde 16 Aug. zijn betrekking neer (die
opgeheven werd) en vertrok naar Zwitserland.
Zie: P. B o s s c h a , Heldend. te L. III, 32; K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artil.
III, 162; IV, 158-160.
Eysten

[Populiere, Joost van den]
POPULIERE (Joost v a n d e n ), overl. 1611, kwam 24 Mei 1591 uit Emden, waar
hij voor de armen van het gasthuis was aangesteld, naar de luth. Gemeente te
Amsterdam, beroepen als tweede ziekentrooster. Hij had niet gestudeerd, maar
was ‘door God tot het predikambt beroepen en als bij de hairen alsoo te zeggen
daartoe getrokken, als Amos van de koeien’; door zijn leer over de erfzonde, waarin
hij zag het wezen van den mensch, bracht hij hevigen strijd in de amsterd. Gemeente.
Hij was zoo overtuigd van de juistheid zijner opvattingen, dat hij de Hamburgers,
die een dogmatische weerlegging er van gaven, voor valsche leeraars verklaarde.
Toen hij zijn meening niet veranderde, werd hij afgezet, eerst met behoud van
traktement, omdat hij een oud man was, maar toen hij voortging buiten de Gemeente
te preeken, werd het traktement hem ontnomen. Van nu aan was de amsterd.
gemeente in twee deelen gescheurd; ook de andere gemeenten werden door dezen
strijd verzwakt; v.d. Populiere trok immers zelf er op uit of liet door zijn
geestverwanten zijn leer der erfzonde verkondigen. Jaren lang leed de luthersche
Kerk door dezen strijd, die alleen verzwakte, toen Populiere zelf al zwakker werd.
4 Nov. 1611 was hij ernstig ziek; de voorstanders der Amsterd. gemeente wilden
den ouden man bezoeken, maar hij wilde ‘in leven of sterven’ niemand ontvangen.
Na zijn dood keerden zijn aanhangers weer in den schoot der kerk terug.
Zijn Confessio von der Erbsünde, en twee Apologies zijn afgedrukt in de Bijlagen
van D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. Luth. Gemeente (1856) 3
vlg. Zie voorts: P o n t , Gesch. v.h. Lutheranisme in de Nederlanden tot 1618 (1911)
448 vlg., 481 vlg., 506, 541.
Pont
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[Porjeere, Olivier]
PORJEERE (Olivier), geb. 1736, overl. te Alkmaar 8 Juni 1818, oud 81 jaren en 9
maanden, predikant te Abcoude 1760, te Delfshaven 1772, te Alkmaar 1780 - 8
Nov. 1787, te Wijckel 1792, te Winkel 1797, wederom te Alkmaar 1798 - 9 Maart
1817. Tijdens zijn eerste verblijf te Alkmaar deed hij mede aan de patriottenbeweging;
toen het door het ‘Patriottisch Gezelschap’ bekroonde zangstuk op het afsterven
van v.d. Capellen van den Pol 1 Nov. 1784 was uitgevoerd, verscheen achter de
Dichterlijke toespraak tot de bekroonden door v. P a n d e r s , van P o r j e e r e : Myne
Gedagten Na het Concert, ter aandenking Aan enz. Of zijn vertrek van 1787 verband
hield met de politiek? Bij zijn kerkeraad deed hij slechts ‘zeer gewichtige’ redenen
gelden, en burgemeesteren verklaarden 1 November in de vroedschapsvergadering,
dat zij tevergeefs getracht hadden hem van zijn voorgenomen afstand te doen afzien.
Wellicht had hij het bij zijne voormalige partijgenooten verbruid door zijn spotschrift:
Korte ... Beschrijving van de Geboorte, Opvoeding, Leeven, Dood en Vorstelijke
Begraving van den Hooggeachten Heer Jonkheer Patriot, alias Patriottismo
Alcmariano, plegtig ter aarde besteld des nachts, tusschen 5 en 6 December 1787,
waarvan het handschrift in het gemeente-archief te Alkmaar berust. Zijn 50-jarige
evangeliedienst werd 29 Januari 1810 onder groote belangstelling gevierd, o.a. door
de uitvoering van een zangstuk van ds. A.A. W o e s t h o f , door het zanggezelschap
‘Jesus roem en eer te geven is het doel waar naar wij streven’ (zie Verzameling van
Stukken, voorgedragen bij gelegenheid enz. Alkm. 1810). Genoemd gezelschap
liet zich op de christelijke feestdagen en bij plechtige gelegenheden hooren. P. hielp
hieraan door Gezangen aan den Opgestanen Jesus (Alkm. 1803) en Zangstuk bij
gelegenheid ... Dat Fredrik Leonard der Kinderen ... zijnen 25-jarigen Evangeliedienst
mogt gedenken (Alkm. 1814). Door het muziekgezelschap ‘Harmonie’ werd 11 Juni
1802 van hem ten gehoore gebracht een door F. N i e u w e n h u i z e n op muziek
gebracht Zangstuk, (Alkm. 1802), nadat hij den 2en bevorens op het statelijk dankuur
reeds een Godsdienstig Zangoffer na den Algemeenen Vrede der Voorzienigheid
geheiligd had (Alkm. 1802). Met zijne 3 alkmaarsche ambtgenooten en dien van
Heiloo heeft P. een dicht- en zangminnend gezelschap onder de zinspreuk:
‘Laborando prodesse’ gevormd, waarvan een bundel Mengeldichten het licht zag
(Alkm. 1807). Van het haagsche dichtgenootschap verwierf P. in 1776 een zilveren
medaille met zijn vers: De heilzame invloed der Dichtkunst op den Godsdienst, en
in 1792 een gouden voor zijn dichtstuk: De Nederlaag van Sanherib; en van het
leidsche dichtgenootschap een gouden voor het diohtstuk: De voortreffelijkheid van
den Christelijken Godsdienst en in 1780 een zilveren met het bezingen van Gods
wijsheid in zijne werken. In 1778 gaf hij te Amsterdam een bundeltje gedichten uit
onder den titel van Zanglievende Uitspanningen, dat in 1792 gevolgd werd door
Dicht-Mengelingen.
P. is gehuwd geweest met C l a r a J a c o b a v a n S a n t e n , overl. in Oct. 1811,
oud 75 jaren.
Zie: B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar.
Bruinvis

[Post, Elisabeth Maria]
POST (Elisabeth Maria), geb. 22 Nov. 1755 te Dordrecht, overl. te Epe 1812,
dichteres, in haar tijd van eenige vermaardheid en ‘de lieveling van het publiek’
genoemd. Haar eerste werk, Het Land, in brieven, verscheen 1788 anoniem, met
een aanbevelend voorwoord van A. v a n d e n
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B e r g , predikant te Arnhem. Dit werk werd viermaal herdrukt. Men heeft van haar
de volgende dichtwerken onder haar naam uitgegeven. Voor Eenzamen, naar
aanleiding van den dood haars vaders; Reinhart of Natuur en Godsdienst (Amst.
1793, 3 dln., met pl. en portr.); in den persoon van Reinhart schetste zij haren
broeder; Mijn Kinderlijke Tranen (Rott. 1793), op den dood harer moeder; Gezangen
der Liefde (Gron. 1794), bij gelegenheid van haar huwelijk met den predikant
J u s t u s L o d e w i j k O v e r d o r p ; Gezelschap en Eenzaamheid (Gron.);
Ontwaakte Zanglust ('s Grav. 1807). Verder, in proza: Het waar genot des Levens
in brieven (Amst. met pl. 1796); Ter Gedachtenis van mijnen waardigen broeder
H.H. Post, in 1809 te Demerari overleden (bovengenoemde Reinhart). Bovendien
vertaalde zij eenige werken uit het Hoogduitsch: S c h i l l e r 's Don Karlos, kroonprins
van Spanje (1789); G.W.E. S t a r k e , Tafereelen uit het Huiselijk Leven (1804, 2
dln.); Frederika Weisz en haar dochters (1806). Haar portret is gegraveerd door R.
Vinkeles naar van 't Hoff.
Zie: S i e g e n b e e k , Bekn. Geschied. d. Ned. Letterk. 275; v a n K a m p e n ,
Bekn. Geschied. d. Nederl. Letteren II, 433; K a l f f , Gesch. Ned. Letterk. VI, 135;
F r e d e r i k s e n v.d. B r a n d e n , Biogr. Woordenb. 621; Vaderl. Letteroef. 1794,
603-605; Navorscher VI (1856) 309.
van Schevichaven

[Posthumus, Nicolaas]
POSTHUMUS (Nicolaas), eerst praeceptor, daarna conrector aan de latijnsche
school te Haarlem, was in 1798 te Dokkum geb. en overl. 18 Apr. 1840 in
eerstgenoen de stad. Hij had te Groningen gestudeerd en werd daar in 1823 tot lit.
hum. dr. et phil. theor. mag. bevorderd, na het verdedigen van een proefschrift: de
Cratete Cynico. Reeds een jaar te voren was hij als candidaat in de letteren te
Haarlem tot praeceptor benoemd.
Verscheiden vertalingen zagen van zijne hand het licht. Ook schreef hij menige
bijdrage in proza en poëzie in de Vruchten der Rederijkkamer ‘de Wijngaardranken’.
Zie: Konst- en Letterb. 1840, I, 273.
Zuidema

[Posthumus, Nicolaas Wilhelmus]
POSTHUMUS (Nicolaas Wilhelmus), verdienstelijk aardrijkskundige, 22 Jan. 1838
te Heusden geb. en 29 Junl 1885 te Amsterdam overl. Eerst hoofd eener openbare
lagere school te Hardingsveld (sedert 1861), richtte hij in 67 een instituut te Bemmel
op en werd twee jaar later, na de akten M.O. aardrijksk. en geschiedenis behaald
te hebben, tot leeraar aan de H.B.S. met 5-jarigen cursus te Amsterdam benoemd.
In 1876 benoemde het gemeentebestuur dier stad hem tot directeur van een pas
opgerichte H.B.S. met 3-jar. cursus. Buitengewoon was de toewijding door P. aan
het onderwijs in en de studie van de aardrijkskunde gegeven, buitengewoon ook
de kennis die hij van dit vak bezat. Met prof. C.M. Kan en P.R. Bos (I kol. 429) mag
hij de grondlegger van het aardrijksk. onderwijs aan onze H.B. scholen genoemd
worden. Behalve een aantal opstellen in Onze Tijd, waarvan hij van 1868 tot '74
redacteur was, schreef P. ook vele artikelen in het Tijdschrift van het Ned. Aardr.
Gen. (I, 72 en 228; II, 116 en 278; III, 78 enz.) Verder in den Volksalmanak der
Mtsch. tot Nut v. 't Alg. (1876, '78 en 79), in schoolbladen e.a. periodieken.
Afzonderlijk gaf hij uit: De 80-jarige oorlog. Een volksleesboek (1872), het Centraal
Aziatisch vraagstuk (1874) en meer dan één degelijk Leerboek der Aardrijkskunde.
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Ook zagen verschillende atlassen en schoolkaarten van hem het licht (alleen of in
vereeniging met C.M. K a n , J. K u y p e r en J.M. v a n B e m m e l e n uitgegeven).
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Zie: Tijdschr. Ned. Aardr. Gen. 2de Serie, II (1885) 540; Eigen Haard 1883, 249, en
Levensber. Letterk. 1886, 169.
Zuidema

[Pot, Combertus Willem van der]
POT (Combertus Willem v a n d e r ), geb. 28 Sept. 1813 te Rotterdam, overl. 19
April 1891 aldaar, zoon van G e r r i t v a n d e r P. en D e b o r a P e t r o n e l l a
B u r g e r . Na van 1825-30 de latijnsche school te Rotterdam bezocht te hebben,
volbracht hij van 1830-1835 zijn voorbereidende literarische en theologische studiën
te Amsterdam aan het Athenaeum en het Remonstrantsch Seminarie. In dien tijd
verwierf hij een ‘accessit’ voor de beantwoording der prijsvraag: de Musica Sacra.
Zijn leermeester en vriend te Amsterdam was in de eerste plaats de remonstrantsche
hoogleeraar Abraham des Amorie van der Hoeven. Op 22 Juni 1835 schreef hij:
Specimen Theologicum de Basilio Magno Oratore sacro, doch kon hiermede niet
den graad van Theologiae Doctor verwerven, aangezien Amsterdam dezen niet
mocht toekennen. Van 1836-38 was v.d. P. remonstrantsch predikant te Haarlem,
van 1838-53 te Leiden, van 1853-79 te Rotterdam. Behalve op zuiver kerkelijk
gebied, door zijn Leerredenen, gedeeltelijk in druk verschenen, heeft v.d. P. zich
ook doen kennen als dichter. Hij schreef een grooter gedicht: Julianus de Afvallige
(Haarlem 1852), verder Apostelen en Profeten (idem), Proza en Poëzie (Rotterdam
1878), Sneeuwklokjes z.j. (1881), Kruimeltjes (1884), Levensbrood (in 1892
uitgegeven door W. F r a n c k e n A z .) en vele kleinere, verspreide stukjes in Geloof
en Vrijheid, Tweemaandelijksch Tijdschrift. Voorts was hij mederedacteur van Licht,
Liefde, Leven, Stichtelijke Lectuur voor Christenen (1854-1859), en van Brood des
Levens, Evangelisch Dagschrift (sedert 1876), medewerker aan de Maandberichten
van het Nederlandsche Zendelinggenootschap gesticht in 1797 en van de
Mededeelingen van idem en van de Geschiedenis der Christelijke kerk in Tafereelen
(Amsterdam, 1852-59, 5 dln).
In 1861 droeg Bernard ter Haar aan v.d. P., ter gelegenheid van diens 25-jarige
evangeliebediening, een gedicht op, getiteld: Een hope. Aan mijnen vriend. V.d. P.
's gedichten zijn in 3 bundels verzameld uitgegeven. Hij was gehuwd op 26 April
1838, te Haarlem met J o h a n n a J a c o b a H e e m s k e r k (overl. 1886), die hem
6 zoons en 4 dochters naliet.
Hij bezat een vrij groot meesterscbap over maat, taal en rijm, al mag hij ook geen
dichter van den eersten rang worden genoemd. Fijn van gehoor voor de muziek der
taal muntte hij vooral uit in zijn kleinere gedichtjes.
Zijn portret is door H. Ringeling op steen geteekend.
Zie: W. F r a n c k e n A z . in Levensber. Letterk. 1891, 255; Vaderl.
Letteroefeningen 1848, I, 61; 1852, II, 439-465, Tijdspiegel 1852, I, 276; N. Rott.
Courant 22 April 1891 en Rotterdamsche Kerkbode 25 April 1891. Ook het
Levensbericht in Levensbrood (Haarlem, 1892) met portret.
Eysten

[Potberg, Andreas Hermanus]
POTBERG (Andreas Hermanus), geb. te Steenwijkerwold 15 Jan. 1850. Het eerste
onderwijs genoot hij in zijn geboorteplaats; hij voltooide zijn verdere studiën te
Meppen (Duitschl.) en in de seminaries te Kuilenburg en Rijsenburg. Priester gewijd
15 Aug. 1876, was hij achtereenvolgens kapelaan te Houten, Albergen, Zandberg,
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Schalkwijk en Uithoorn. Pastoor geworden te Wegdam 1 Apr. 1897, overleed hij
aldaar 25 Oct. 1898.
Met medewerking van Dr. T h . L u n t e r en pastoor M.H. R a d e m a k e r gaf hij
uit Geschiedvervalsching eene weerlegging der meest in
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omloop zijnde dwalingen op het gebied van algemeene en kerkelijke geschiedenis
door drie vrienden der waarheid (Utrecht 1884). Tusschen 1870 en 1882 vertaalde
hij met J.N. v a n d e r N a p , thans pastoor te Bedum. verschillende werken van
Abraham v.S. Clara onder de schuilnamen K r u p h i o s en O n o m a t o p o i o s
o
(Petit en C . Rijsenburg). Verder gaf hij een vertaling van de vroegpreeken van
F u h l r o t t (1883) en van R. B u s i n g e r , Bijbelsche geschiedenis voor de katholieke
jeugd (2e druk 1883). Ook leverde hij een vrije bewerking van een duitsch werkje:
De Godmensch Jezus-Christus, waarachtig God (Utrecht 1890).
de Groot

[Potens, Joannes]
POTENS (Joannes), ook P o t t i s , P o t i s , abt van Kloosterrade te Kerkrade,
Limburg. Hij werd aangesteld in 1515 en overleed 29 Nov. 1521. Hij verkreeg 13
Juli 1517 van paus Leo X de inlijving van eenige tienden bij de abdij om de vervallen
gebouwen te kunnen herstellen.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg door S.P. E r n s t (Luik 1852) 106-107.
Goossens

[Potgieter, Jan Gijsbertsz.]
POTGIETER (Jan Gijsbertsz.), klokgieter. Te Wilsum was van hem een klok uit
1472; zijn naam spelt hij daar J a n G i s e b e r t s o n P o t g h i j t e r .
Zie: Nederl. Kunstbode 1880, 255.
Enschedé

[Potgieter, Nicolaas]
POTGIETER (Nicolaas), boekverkooper te Amsterdam op de Beurssluis, werd in
het boekverkoopersgilde aldaar ingeschreven 22 Apr. 1720 en was daar als zoodanig
werkzaam tot 1728 (L e d e b o e r , De boekdrukkers 73); als uitgever bezorgde hij
meest hernhuttersche werken (L e d e b o e r , Alfab. lijst 136). In de internationale
literatuur is hij bekend door de uitgave van Les hexaples ou les six colonnes de la
constitution Unigenitus (1721; de druk werd aangevangen 11 Apr. 1714), van de
Nécrologe de l' Abbaie de Nôtre-Dame de Port-Roial des Champs, ordre de Citeaux,
institut du Saint Sacrement, in 1723 saamgesteld door de moeder-overste
A n g é l i q u e d e S a i n t - J e a n A r n a u l d , en uitgegeven door den benedictijn
Dom A n t . R i v e t , een geschrift van waarde voor de geschiedenis van het
jansenisme (Vgl. H o e f e r , Nouv. biographie universelle XLII, 343) en H a m o n 's
Traitez de piété, composez pour l'instruction et la consolation des religieuses de
P(ort) R(oyal) (1727). Zijn vader (?) J a n P o t g i e t e r , eveneens boekverkooper
te Amsterdam op de Beurssluis, in het gilde ingeschreven 30 Oct. 1679, was niet
meer dan gewoon debitant, die in handelsrelatie stond met Isaak Enschedé te
Haarlem (advert. in Opr. Haarl. Crt. 23 Maart 1715) en met Pieter van der Aa te
Leiden (advert. t.a.p. 8 Aug. 1716). In 1716 debiteerde hij de Haarlemsche Courant
blijkens een advertentie in de Opr. Haarl. Crt. van dat jaar (21 Apr.), waarin hij zijn
adres opgeeft als ‘tot Amsterdam op de Beurs-Sluys ten Huyse van Jan Potgieter,
daer de Haerlemse Courant wert uytgegeven’. Ook na de aanstelling van Isaak en
Johannes Enschedé te Haarlem tot ordinaris stadsdrukkers en courantiers (2 Juli
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1737) is er relatie gebleven tusschen de nieuwe eigenaars en een Potgieter te
Amsterdam voor correspondentie (J o h . E n s c h e d é , Losse aanteekeningen betr.
de geschied. der Opr. Haarl. Cour. (1906) 7, 10). Vermelding verdient het pamflet
van G. v.d. M a r c k , Verloren kost en arbeyt der Jansenisten. Of een brief aen Carel
de Bont Jansenist tot Vlaerdinge, in 1690 ‘sonder permissy der jansenisten’
verschenen te Vlaardingen (?), dat als approbatie heeft: H. en J.
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Potgieter, M.L. Kleermakers en Boeckekeurders te Amsterdam 12 Aug. 1690 (titel
o

o

in Prijscat. n . 181 van J.W. van Leeuwen (Leiden, Juli 1908) n . 2550).
Enschedé

[Pothoff, Cornelis]
POTHOFF (Cornelis), 21 Febr. 1766 geb. en 1 Sept. 1844 te Assen overl.; 17 jaar
oud, werd hij aan de hoogeschool te Groningen als student ingeschreven, waar hij
bij Ruardi e.a. professoren weldra als ‘dilectus inter dilectos’ bekend stond. In 1789
eerst tot conrector te Oldenzaal, vervolgens tot rector te Meppel benoemd,
aanvaardde hij laatstgenoemde betrekking met een redevoering de Juventute
scholastica, propter praestantiam litterarum ad priscam elegantiam formanda (Gron.
1789). Meer dan eens bedankte hij voor hem aangeboden rectorsplaatsen elders,
zelfs voor die te Groningen. Ingenomen met de beginselen der omwenteling werd
Pothoff in 1795 als vurig patriot tot representant van het drentsche volk gekozen.
Drie jaar later werd hij benoemd tot landsschrijver bij den Etstoel van Drente,
waarvoor hij zijn rectoraat te Meppel neerlegde; hij deed dit met 't uitspreken eener
redevoering Over het bestier der Voorzienigheid zigtbaar in den lot- en standwissel
der menschen (1798). Inmiddels was hij 7 Aug. 1797 te Groningen tot juris utriusque
doctor bevorderd. In 1802 werd hem het ambt van schout over Emmen en Roswinkel
opgedragen, terwijl hij in 1810 zich tot vrederechter in het kanton Dalen benoemd
zag. Van Dalen verhuisde Pothoff in 1816 naar Koevorden, waar hij tot 1834 bleef
wonen. In dit jaar tot vrederechter te Assen benoemd, verlegde hij zijn woonplaats
nu naar hier. Vier jaar later werd hij in deze stad gepensionneerd. Van 1806 tot zijn
dood was P. tevens schoolopziener in Drente, als hoedanig hij zich mede zeer heeft
onderscheiden. Het Ned. Onderw. Genootsch. benoemde hem in 1844 als ‘uitstekend
bevorderaar der belangen van het onderwijs en van den onderwijzersstand’ tot lid
van verdienste.
Zie: Drentsche Volksalmanak 1845, 157. Het hier geplaatste opstel ook te vinden
in: Geschriften van H.J. N a s s a u , verzameld door H.J. S m i d t e.a. (1876) I, 213.
Zuidema

[Potter, Jan]
POTTER (Jan), komt in 1560 reeds voor als landmeter te Delft, wordt weldra
gezworen landmeter van het hoogheemraadschap van Schieland, krijgt 17 Dec.
1562 als zoodanig ook commissie van het hoogheemraadschap van Delfland en
komt in 1564 bovendien als gezworen landmeter van Rijnland voor. Later noemt hij
zich ook nog gezworen landmeter van het land van Putten en een enkele maal van
de heerlijkheid van Beierland. Hij heeft vele prachtige landkaarten gemaakt, waarvan
thans nog verscheidene bewaard zijn: o.a. berusten erin het Algemeen rijksarchief
te's Gravenhage, in het Rotterdamsch gemeentearchief en in de weeshuizen der
hervormden te Schiedam en Delft. Een zijner kaarten, die van de rivier de Rotte met
een plattegrond van Rotterdam in 1567, is op ware grootte gereproduceerd in de
Bronnen voor de Geschiedenis van Rotterdam. De laatste van hem bekende kaart
dateert van Sept. 1586. Ook bekleedde hij het ambt van notaris te Delft, als hoedanig
hij 29 Dec. 1567 den eed aflegde in handen van den president van het Hof van
Holland. Zijne minuutakten zijn niet bewaard gebleven. Hij stierf waarschijnlijk ±
1590 en ligt begraven in de Oude of in de Nieuwe kerk te Delft.
Zie: Tijdschrift Kon. Ned. Aardr. Genootsch. 1911, 602.
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[Potter, Ludolf]
POTTER (Ludolf), of P o t t e r u s , geb. te Groningen, overl. te Alkmaar (begr. 18
Mei) 1611.
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Hij werd 14 Mei 1563 als student te Heidelberg ingeschreven, werd doctor in de
rechten en was in Alkmaar reeds in 1578 conrector, toen hij aldaar Pomponius
Ellema, die tegen het klimaat niet bestand was en daarom ontslag had verzocht,
als rector opvolgde. 26 Oct. van dat jaar diende hij zijne attestatie bij de
gereformeerde Gemeente in. (M. W i n s e m i u s noemt hem in het leven van A.
M e t i u s roomsch). Zijn gage bedroeg ƒ 300, maar werd 12 Oct. 1587 op zijn verzoek
met ƒ 100 verhoogd, waarvoor hij zich eenige jaren moest verbinden, en 8 Jan. 1597
werd hij ook ontlast van het betalen van huishuur. Onder zijne leerlingen worden
genoemd Corn. Drebbel, Adriaan Metius, Jacob Coren en de latijnsche dichters Jan
van Foreest en Jacob van Teylingen. Aan Drebbel moet hij voorspeld hebben, dat
deze een geleerd man zou worden, maar zijn onderwijs heeft Drebbel niet sterk in
het latijn gemaakt. P. vereerde P e t r u s F o r e s t u s met een grieksch gedicht,
geplaatst achter diens Observationum et curationum medicinalium libri duo (Lugd.
Bat. 1593). Hij bezorgde in 1605 bij Jacob Meester te Alkmaar eene uitgaaf van
K i l i a e n s Etymologicum Teutonicae Linguae, en voegde daar nog bij een
Auctuarium propriorum nominum, bl. 765-772, alsmede eene beschrijving der dieren,
vogelen en visschen. In 1610 deed hij wegens zijn ouderdom, met goedvinden der
overheid, afstand van zijn rectoraat.
Zijne vrouw, die wij slechts als G e e s e P o t t e r s genoemd vinden, overleed in
het laatst van Jan. 1582. Kinderen zijn overleden in 1582, 90 en 91. Als vader en
voogd leende hij in 1584 ƒ 200 aan de stad, tegen 12% rente. 16 Mei 1593
ondertrouwde hij met eene weduwe van Amersfoort, A e l t g e n v a n C a t s , die
in April 1599 stierf. Voor zijne zonen zijn te houden J a c o b u s , ondertr. Dec. 1607,
overl. Oct. 1613; P a u l u s , waardijn, overl. Mei 1621, gehuwd geweest en vader,
en L u d o l f , die 29 Mei 1630 als ‘praeceptor der latijnsche school’ bij de geref.
Gemeente kwam, maar aan wien in de thesauriers-rekeningen geenerlei betaling
is geboekt.
Bruinvis

[Potter Van Der Loo, Jacobus]
POTTER VAN DER LOO (Jacobus), overl. 25 Jan. 1453, werd in 1423 te Keulen
in het academisch album ingeschreven en kwam in 1425 aan de hoogeschool te
Parijs, waar hij in 1426 licentiaat in het kanonieke recht werd. In 1427 koos de
germaansche natie te Parijs hem tot substituut-procurator; in hetzelfde jaar, en
nogmaals in 1430 en 1431, was hij procurator. Later voerde hij der titel doctor
decretorum. Hij was raad van den graaf van Holland, en fungeerde ook als diens
secretaris. In 1445 verwierf hij zich een prebende in het Domkapittel te Utrecht en
7 Oct. 1448 werd hij tot het kapittel geadmitteerd. W o u t e r B r o c k (hs. rijksarchief
Utrecht Dom 1355) noemt hem ‘Hollandus’, ‘consiliarius Hagensis’.
Met hem tegelijk studeerde te Parijs J o h a n n e s P o t t e r v a n d e r L o o . Zij
beiden behoorden tot de familie Potter, waarvan verschillende leden tot de klerken
der graven van Holland behoorden, en waarvan D i r k P o t t e r in 1415 het huis
ter Loo (nabij den Haag) ter leen ontving. Daaraan werd de naam Potter van der
Loo ontleend (vgl. T h . v a n R i e m s d i j k , De tresorie en kanselarij van de graven
van Holland en Zeeland, register 743-4).
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 196; D e n i f l e e t C h a t e l a i n ,
Auctarium Chartul. Univ. Parisiensis II, register.
van Kuyk
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[Prakke, Hendrikus Johannes]
PRAKKE (Hendrikus Johannes), geb. 6 Apr. 1825 te Eibergen, gest. 24 Dec. 1881
te Harlingen. Hij begon Oct. 1843 op eigen kosten zijn studie aan 's Rijks
Veeartsenijschool en verliet deze inrichting op 30 Juli 1847 met het diploma van
veearts 1e klasse. Hij vestigde zich te Tuil, doch ging Apr. 1851 naar Zalt-Bommel,
en werd in Mei 1858 tot gemeente-veearts te Baarn benoemd. In 1862 werd hij
keurmeester van vee en vleesch te Utrecht. Op 9 Febr. 1864 werd hij tot provinciaal
veearts te Leeuwarden benoemd. 28 Apr. 1866 werd hij correspondeerend lid van
den Geneeskundigen Raad. 29 Juni 1871 werd hij tot gouvernementskeurmeester
te Harlingen benoemd, waarbij hij in 1872 tevens het toezicht op Terschelling kreeg.
16 Sept. 1871 benoemde de regeering hem tot buitengewoon districtsveearts te
Leeuwarden en 23 Jan. 1873 tot districtsveearts, met vergunning
gouvernementskeurmeester te blijven. Hij vroeg toen zijn ontslag als provinciaal
veearts, wat hem 6 Febr. 1873, onder dankbetuiging voor de bewezen diensten,
werd verleend. Bij Kon. Besl. van 17 Juli 1870 werd hij benoemd in de commissie
om de regeering voor te lichten bij de aanwijzing der ziekten van het vee, welke
voor besmettelijk worden gehouden en omtrent de in de wet genoemde maatregelen,
die bij het heerschen of bij het dreigen van elk dier ziekten moeten worden toegepast.
Dit mandaat werd 7 Oct. 1875 hernieuwd, ter voldoening aan art. 34 der wet van
20 Juli 1870. Na den dood van den districtsveearts Billroth werd hij bij Kon. Besl.
van 6 Nov. 1876 tijdelijk met diens werkzaamheden belast.
Prakke heeft veel belangrijke artikelen geschreven in: Het Repertorium jaarg.
III-V; Verhandelingen over verschillende Veeartsenijkundige Onderwerpen 1855,
1858, 1859 en 1861; in het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt III.
Bovendien gaf hij afzonderlijk uit verhandelingen over runderpest en longziekte, en
schreef hij in den Almanak voor Landbouw en Veeteelt over schurft, harddravers,
enz.
Op 26 Aug. 1854 werd hij lid van het Centraal Veeartsenijkundig Genootschap.
Schimmel

[Pratensis, Jason]
PRATENSIS (Jason), à P r a t i s of d e P r a e t , ook wel v.d. V e l d e of v a n d e r
M e e r s c h e , geb. 1486, gest. 22 Mei 1558, was de zoor van T h o m a s
P r a t e n s i s , een bekend geneesheer te Zierikzee. Of hij in Leuven of elders in de
medicijnen gestudeerd heeft, is niet met zekerheid uit te maken. Wel neemt men
vrij algemeen aan, dat hij in eerstgenoemde stad gepromoveerd is. Zelf vertelt hij
in de voorrede van de Arcenda sterilitate, dat hij van Martinus Hessels, een bekend
chirurg in Antwerpen, de heelkunde geleerd heeft. Na zijn promotie heeft hij zich in
zijn geboortestad gevestigd, waar hij 24 Juli 1514 poorter werd. De een laat hem
lijfarts worden bij Adolf van Bourgondië, heer van Veere, de ander dezelfde
betrekking bij diens zoon, Maximiliaan, later stadhouder van Holland, Zeeland en
Utrecht, bekleeden. Zooals uit de eigen mededeelingen van de Praet, in de voorrede
van zijn de Tuenda sanitate, blijkt, hebben de laatsten gelijk, maar hij moet om zijn
algemeene verdiensten als medicus, niet om zijn bizondere kennis van de
verloskunde, zooals Nagtglas gelooft, en vermoedelijk vroeger dan 1538 gekozen
zijn. Want hij was in dat jaar, toen hij zijn boek aan Maximiliaan opdroeg, al eenigen
tijd diens lijfarts. In datzelfde jaar verwisselde hij van woonplaats en vertrok naar
Veere, misschien wel naar het kasteel Zandenburg, waar de latere markgraaf van
Veere zijn verblijf hield. In 1541 en 1545 woonde hij weder te Zierikzee,
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waar hij toen vrijdom van wijnaccijns kreeg, maar werd 1548 weder poorter van
Veere en van 1549-1553 bekleedde hij het schepenambt. Waarschijnlijk om
gezondheidsredenen ging hij daarna naar Zierikzee terug, waar hij 5 jaren later in
het koor der St. Lievenskerk, in de kapel der Colveniers, begraven werd.
Hij schreef: De Uteris libri duo (1524); Liber I: De uteris. Liber II: De victu gravidis
observando; De arcenda sterilitate et progignendis liberis. Liber Unus (1531); De
pariente et partu liber (1527); De tuenda sanitate Libri quatuor (met voorrede van
zijn broeder L i e v e n , Antverpiae 1538); (bestaat er volgens Nagtglas van hem een
prent met het omschrift: Jason ‘Pratensis, Poeta et medicus’ en zijne spreuk:
‘Principiis obsta’, op het titelblad van het hier vermelde boek bevindt zich een
borstbeeld met omlijsting, waarin boven het jaartal 1538 en onderaan de spreuk:
‘Judicium difficile’); de Cerebri morbis: hoc est, omnibus ferme .... curandis liber,
non tam medicis quam studiosis omnibus .... apprime utilis, etc. (Basileae, zonder
jaart., de voorrede is gedateerd van 1545). (De algemeene opgaaf van 1549 schijnt
dus onjuist te zijn); Sylva Carminum Adolescentiae (Antw. 1530); Chroniick van
Zeelandt (1644) bevat een vers van P r a t i s over Zeeland en de Zeeuwen.
Zie: H a l l e r , Bibliotheca practica, I, 51; v. S i e b o l d , Versuch einer Geschichte
der Geburtshülfe, 2de deel p. 30, fransche editie; F. N a g t g l a s , Levensberichten
van Zeeuwen II, 435, 1092; A.A. F o k k e r , Levensberichten van Zeeuwsche medici,
bijgewerkt door J.C. d e M a n ; J. B a n g a , Geschiedenis van de geneeskunde en
van hare beoefenaren in Nederland (1868).
A. Geyl

[Pringle, John Frederik]
PRINGLE (John Frederik), rechtsgeleerde, 19 Sept. 1810 te 's Gravenhage geb.
en 3 Jan. 1868 te Arnhem overl. Zijn ouders waren A l e x a n d e r P r i n g l e , officier
bij de schotsche brigade, en F r é d e r i q u e d e P a r a v i c i n i . Jong verloor hij
zijn vader en werd toen door zijne moeder en grootmoeder in den Haag
grootgebracht. Na hier de gewone lagere school te hebben afgeloopen, werd hij
klerk op een notariskantoor in de residentie, zorgde echter tevens zooveel mogelijk,
en wel door eigen bekostigde privaatlessen, voor zijn verdere ontwikkeling. Bij den
belgischen opstand van 1830 nam Pringle als vrijwiller dienst; maar even weinig als
het notarisambt hem bevallen was, zoo weinig behagen schepte hij ook in het
kantonnementsleven op de grenzen en in den militairen stand in 't algemeen. Daarom
besloot hij in 31 zich te bekwamen voor het toelatingsexamen tot de academische
lessen, ten einde in de rechten te kunnen gaan studeeren.
In 1836 promoveerde hij te Leiden summa cum laude tot Dr. in de beide rechten,
op een diss. de Injuria. Na het volgend jaar als advocaat beëedigd te zijn en
schitterende bewijzen van bekwaamheid te hebben afgelegd, werd P. in 1838, bij
de invoering der nieuwe rechterlijke organisatie, benoemd tot griffier van het
kantongerecht te 's Gravenhage, welke betrekking hij een zestal jaren met meer
dan gewonen ijver en toewijding heeft waargenomen. In 1844 werd hij tot lid van
de arr.-rechtbank te Leiden benoemd en in 1852 tot lid eener staatscommissie tot
onderzoek van een te geven verslag over het meest passend stelsel eener politie-wet,
aan welken arbeid hij volijverig heeft deelgenomen. In 1855 verwisselde Pringle van
woonplaats en werkkring ten gevolge van zijn benoeming tot advocaat-generaal bij
het prov. gerechtshof te Gelderland, na het vorig jaar in

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1129
't huwelijk te zijn getreden met A d r i a n e C a t h a r i n a v a n R e e d e v a n
O u d t s h o o r n , die hem te Arnhem drie kinderen schonk. Na een kort verblijf in
zijn nieuwe woonplaats werd hij ook tot curator van het stedelijk gymnasium aldaar
benoemd. In 1863 volgde hij er Mr. T.J. Op ten Noort als procureur-generaal op.
Pringle gaf sedert 1844 zijne opmerkingen in het Weekblad van het Regt, onder de
initiale P., op de ontwerpen tot een nieuw strafwetboek. Zijn pleidooi voor het
tiendrecht in de Haarlemmermeer werd in 1863 te Arnhem uitgegeven. In 1864 werd
hij tot lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. benoemd.
Zie: Levensber. Letterk. 1871, 75.
Zuidema

[Prins, Mr. Adriaen]
PRINS (Mr. Adriaen), geb. te Delft 15 Mei 1692, overl. te Rotterdam 5 Maart 1780
was een zoon van Mr. A d r i a e n P r i n s en A d r i a n a J a c o b a d e G r o o t en
kleinzoon van den volg. Hij werd 12 April 1711 als student te Leiden ingeschreven
en promoveerde aldaar. Daarna was hij eerst advocaat te 's Gravenhage doch werd
in 1716 als poorter geëed te Rotterdam. Daar koos men hem in 1720 tot
bewindhebber der O.-I.C. der kamer Rotterdam, van 1738-1763 was hij lid der
vroedschap en in 1755, 1756, 1760 en 1761 burgemeester. Verder had hij zitting
in het college der admiraliteit op de Maas van 1747 tot 1753, was hij dijkgraaf van
Charlois en Katendrecht en leenman van Putten. In Mei 1763 trok hij zich uit het
openbare leven terug. Hij huwde 7 Nov. 1720 met E l i s a b e t h S c h e p e r s en
werd dan ook, evenals zijn zoon en kleinzoon, begraven in de Groote Kerk te
Rotterdam in de oude kapel van Kralingen, die aan de familie Schepers behoorde.
Zijn portret berust bij de douair. Prins te Haarlem.
Zie: M o e s , Iconographia Batava no. 6070; N. Nederl. Jaarb. 1780, I, 287;
literatuur bij Willem (kol. 1133).
Moquette

[Prins, Mr. Adriaen Eeuwoutsz.]
PRINS (Mr. Adriaen Eeuwoutsz.), zoon van Eeuwout Eeuwoutsz. (kol. 1131) geb.
te Rotterdam 26 Mei 1625, overl. aldaar 22 Dec. 1668, werd 12 Sept. 1645 als
student te Leiden ingeschreven en promoveerde aldaar in de rechten. In 1654 werd
hij schepen in zijn vaderstad, in 1660 vroedschapslid, wat hij tot 1668 bleef, in 1667
en 1668 was hij burgemeester en in 1663 en 1664 bewindhebber der O.-I.C. der
kamer Rotterdam. Hij huwde 30 April 1652 met L a u r e n t i a V i s c h .
Zijn portret in een familiegroep, geschilderd door J. Gzn. Cuyp, berust bij de
douair. Prins te Haarlem.
o

Zie: M o e s , Iconographia Batava n . 6069; literatuur bij Willem (kol. 1133).
Moquette

[Prins, Mr. Adriaan Theodore]
PRINS (Mr. Adriaan Theodore), zoon van Theodore Lambert (kol. 1133) en A.C.E.
Gevers, geb. te Rotterdam 23 Maart 1803, overl. 25 Juni 1857 te Loosduinen en
begraven te Hillegersberg, promoveerde 26 Juni 1826 te Leiden op een dissertatie
de Tutela materna. Van 1836 tot 1857 was hij lid van den raad in zijn vaderstad en
van 1851 tot 1857 wethouder. Bovendien was hij sinds 1832 hoogheemraad van
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Schieland en sinds 1847 lid der Provinciale Staten van Zuid-Holland. Hij huwde 27
April 1831 met H e n r i ë t t e E l i s a b e t h barones v a n R e e d e v a n
Oudtshoorn.
Literatuur bij Willem (kol. 1133).
Moquette

[Prins, Arie Marinus]
PRINS (Arie Marinus), verdienstelijk landbouwkundige en leeraar in de
landbouwkunde, geb. te Sliedrecht 23 Oct. 1839, overl. te Wageningen 30 Juli 1902,
zoon van C o r n e l i s P r i n s , rentmeester van de heerlijkheid Sliedrecht en
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van C l a s i n a d e J a g e r . Hij bezocht het gymnasium te Dordrecht, moest echter
door familie-omstandigheden zijne studieplannen opgeven, trad in dienst bij de
telegrafie en werd directeur van het rijkstelegraafkantoor te Edam (1868) en later
te Wageningen (1872). In 1868 trad hij in het huwelijk met L o u i s e J o h a n n a
Adriana Schotsman.
Zijne liefde voor den wetenschappelijken landbouw deed hem in 1876 ontslag
vragen uit zijne betrekking, waarna hij van 1877 tot 79 - na zich in 77 een tijd lang
met de praktijk van den landbouw te Heelsum te hebben beziggehouden - aan de
universiteiten te Halle en Heidelberg studeerde en in 1879 promoveerde. In 1879
ook verwierf hij h.t.l. de akte middelb. onderwijs in landbouwkunde. Van 1880 tot
'83 was Prins directeur eener boterfabriek te Alfen a/d Rijn, van 83 tot 87 was hij
werkzaam bij de cultures in Indië, een tijdlang als adviseur van een consortium van
suikerfabrikanten en meer speciaal belast met de bestudeering van de sereh ziekte.
Ziekte dwong hem naar het vaderland terug te keeren, maar toch verliet hij nogmaals
het land, ingevolge eene opdracht, tot het instellen van een onderzoek in Egypte.
Teruggekeerd trad hij (als opvolger van Dr. L. Mulder) op als redacteur der
Landbouw-courant, welk blad hij eenige jaren (tot 1890) met veel talent geredigeerd
heeft; ‘uit dien tijd vooral dateeren vele goed gedachte en vloeiend geschreven
artikelen van zijn hand’. Toen de regeering, op grond van de adviezen van de
Staatslandbouw-commissie, overging tot eene meer georganiseerde staatsbemoeiing
met betrekking tot den landbouw, was Prins de eerste, die tot rijkslandbouwleeraar
werd benoemd en wel voor de provinciën Gelderland en Overijssel. In deze
betrekking is hij van 1890 tot '96 werkzaam geweest. Dat zijn werk gewaardeerd
werd, bewijst zijne benoeming tot lid van verdienste van de Geld. Overijss. Mij. van
Landbouw. Evenwel was zijne zwakke gezondheid niet bestand tegen de
vermoeienissen van het ambt en in 1896 werd hij leeraar aan de (in dat jaar
gereorganiseerde) Rijkslandbouwschool te Wageningen. Nog zes jaren, van 1896
tot 1902, heeft hij het land in dien werkkring gediend; als docent ten hoogste
gewaardeerd, stierf hij na veel lijden in 1902. Gedurende zijne laatste levensjaren
was hij lid der redactie van het Landbouwkundig Tijdschrift, waarin hij talrijke artikelen
schreef, uitmuntende door logischen betoogtrant en sierlijkheid van stijl.
Zie: Landbouwk. Tijdschr. 1902 afl. 10.
Koenen en van Pelt Lechner

[Prins, Christiaen (1)]
PRINS (Christiaen) (1), geb. in 1558 te Rotterdam, overl. aldaar 31 Aug. 1615, was
een zoon van P i e t e r C h r i s t i a e n s z . P r i n s en E l i s a b e t h P i e t e r s .
G u y s t . Hij was een nakomeling van den ouden Pieter Pietersz. Prins (kol. 1133),
een volle neef van Eeuwout Willemsz. (kol. 1131) en had evenals deze met enkele
zijner afstammelingen zitting in de regeering van Rotterdam. Hij begon zijn loopbaan
in de stedelijke regeering in 1595 als gasthuismeester, in 1600 werd hij tot schepen
benoemd, van 1607 tot 1615 was hij lid van de vroedschap en in 1612 en 1613
burgemeester. Hij huwde in 1579 met A n n a J a n s K i e v i t .
Literatuur bij Willem (kol. 1133).
Moquette

[Prins, Christiaen (2)]
PRINS (Christiaen) (2), zoon van Pieter Christiaensz. (kol. 1132) en Elizabeth van
Bijlwerff, wiens geboortedatum niet bekend is, overl. te Rotterdam 20 Mei 1671; hij
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werd in 1644 schepen, in 1649 vroedschapslid, wat hij tot zijn dood gebleven is,
was burgemeester in 1659, 1660 en
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1671 en van 1661 tot zijn dood hoogheemraad van Schieland.
Zijn portret berust bij de douair. Prins te Haarlem.
o

Zie: M o e s , Iconographia Batava n . 6074; literatuur bij Willem (kol. 1133).
Moquette

[Prins, Eeuwout Eeuwoutsz.]
PRINS (Eeuwout Eeuwoutsz.), zoon van den volg. en Anna Wittert, wiens
geboortedatum onbekend is, stierf 21 Jan. 1636. Hij was brouwer in de vanouds
bekende brouwerij Het Lam op de Hoogstraat en kwam door zijn huwelijk met
C a t h a r i n a K e y s e r , 30 Sept. 1618, in de rotterdamsche regeeringskringen.
Zijn beide zonen, E e u w o u t en Adriaen (kol. 1129) werden dan ook in het bestuur
der stad gekozen; Eeuwout, geb. 18 Jan. 1622 en overl. 3 Sept. 1662, was schepen
in 1649 en 1650. Hij huwde Nov. 1653 met M a r i a v a n d e r G r a e f f . In Bronnen
Gesch. Rott. I worden nog andere kleine stedelijke ambten op zijn naam gesteld tot
1667, doch waarschijnlijk zijn deze vervuld door zijn neef E e u w o u t A d r i a e n s z .
P r i n s , daar deze persoon overal slechts Eeuwout Prins genoemd wordt.
Zijn portret, in een familiegroep, berust bij de douair. Prins te Haarlem.
o

Zie: M o e s , Iconographia Batava n . 6075, 6076; literatuur bij Willem (kol. 1133).
Moquette

[Prins, Eeuwout Willemsz.]
PRINS (Eeuwout Willemsz.), wiens geboortejaar onbekend is, stierf in Juli 1593.
Hij was een zoon van W i l l e m C h r i s t i a e n s z . P r i n s en C h r i s t i n a v a n
d e r S t o c k , en een achter-achter-kleinzoon van Pieter Pietersz. (kol. 1133). Hij
behoorde tot de eerste aanhangers der hervorming te Rotterdam en werd dan ook
voor de geloofsrechters gedaagd, doch voornamelijk door toedoen van den pastoor
Huibert Duifhuis vrijgesproken. Hij huwde 25 Jan. 1577 met A n n a W i t t e r t .
Literatuur bij Willem (kol. 1133).
Moquette

[Prins, Isaäc]
PRINS (Isaäc), geb. 15 Febr. 1781 te Leiden, gest. 5 Febr. 1879, zoon van Mr.
G i s b e r t u s P r i n s , dekenfabrikant, en A d r i a n a C a t a l i n a H u b e r t . Na de
latijnsche school bezocht te hebben, welke hij in 1796 verliet met eene oratie in
dichtmaat de Prudentia, werd hij te Leiden ingeschreven in de theol. fac. In 1802
aanvaardde hij 7 Nov. zijn dienstwerk te Ede. Daarna was hij predikant te Lange en
Kortezwaag, Oudbeijerland, Alkmaar, Dordrecht en Amsterdam, waar hij tot 29 Dec.
1872 in dienst bleef.
Van zijne hand zijn verschenen: Handleiding bij het gebruik van A. Brinks
Eenvoudig onderwijs in de godsdienst (Leeuw. 1814); boekbeoordeelingen in
Bijdragen tot de beoefening en geschiedenis der godgeleerde wetenschappen;
verschillende catechisatieboekjes ‘voor meer gevorderden’ ‘voor eenigszins
gevorderden’, ‘voor eerst beginnenden’; een Leesboek over de bijbelsche
geschiedenis; Beknopte handleiding bij het onderwijs in de leer des geloofs en der
godzaligheid (1832) benevens Eenvoudig onderwijs in de Christelijke leer ten dienste
dergenen, die belijdenis wenschen af te leggen in de Hervormde Kerk (1833);
Christelijk Jaarboekje (1840) en Christelijk Huisvriend (1844); bijdragen in het
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Maandschrift voor den beschaafden stand, de Evangelische kerkbode, de Boekzaal
der geleerde wereld; Leerredenen (1823 en 1830). Hij was hoofd-bestuurder van
het Ned. Zendelinggenootschap. In 1805 huwde hij M a r t i n a J o h a n n a v a n
d e M o e r , die hem in 1843 ontviel. Van zijne zes kinderen mocht hij één zoon,
Johannes Jacobus (kol. 1132), en twee dochters behouden.
Zijn silhouet-portret is op steen geteekend door F. Schroeder.
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Zie: J.J. P r i n s , in Levensb. Letterk. 1879, 171, met bibliografie.
Herderscheê

[Prins, Jacobus Wilhelmus]
PRINS (Jacobus Wilhelmus), 6 Sept. 1847 te Zwolle geb., overl. te Nijmegen 15
Jan. 1898. Voor het onderwijs opgeleid en na in korten tijd vele examens met glans
te hebben afgelegd, zeide hij toch spoedig de school vaarwel, om zich in de
journalistiek te begeven. Achtereenvolgens was hij verbonden aan de redactie van
de Tijd, de Katholieke Illustratie, de Nieuwe Delftsche Courant, Ons Recht, de
Noord-Brabander, de Katholieke Stemmen, de Nieuwe IJselbode en de Goede
Zaaier. In 1892 werd hij belast met de dagelijksche leiding van het dagblad de
Gelderlander te Nijmegen. Hij was een zeer veelzijdig publicist van groote
letterkundige belezenheid en niet zonder humor. Zijn kenmerken waren
strijdenskracht en liefde voor de katholieke zaak.
Hij gaf de volgende vertalingen uit: Het Protestantisme en het Catholicisme in
den Fransch-Duitschen oorlog. Vert. uit de Civilta catholica ('s Hertogenb. 1872);
M a r g o t t i , Rome en Londen (1876, 2 dltj.); A m b e r t , Heldenharten onder het
priesterkleed (Zwolle 1877, 2de dr.); M a n n i n g , De onderdanentrouw der
Katholieken (Zwolle 1877, 2 dln.).
van Meegeren

[Prins, Johannes Jacobus]
PRINS (Johannes Jacobus), zoon van Isaäc (kol. 1131), geb. 9 Oct. 1814 te
Langezwaag, gest. 24 Mei 1898 te Leiden. Te Amsterdam genoot hij zijne opleiding;
zijne afscheidsoratie op de latijnsche school had tot onderwerp F. von Reinhard,
de beroemde theoloog en moralist. Na een vierjarig verblijf aan het athenaeum der
hoofdstad, ging hij naar de leidsche hoogeschool, waar hij in 1838 tot doctor werd
bevorderd op eene dissertatie de Locis Evangelistarum, in quibus Jesus baptismi
ritus subiisse traditur, nadat hij reeds als amsterdamsch student door de leidsche
faculteit was bekroond voor de beantwoording eener prijsvraag over 1 Petr. III:
18-22. Als predikant was hij werkzaam te Eemnes-binnen, Alkmaar (waar hij in het
huwelijk trad met C h r i s t i n a J o h a n n a K l u p p e l ), Rotterdam. In 1856 werd
hij te Leiden als hoogleeraar benoemd om onderwijs te geven in de uitlegging van
het N.T., en in de practische theologie. Hij aanvaardde deze betrekking met eene
Oratio de institutione academica ad futurum sacrorum antistitem formandum
aptissima. Vooral ook de uren van practische oefening, welke hij aan zijne lessen
toevoegde, werden zeer gewaardeerd. In 1877 moest hij deze aan den kerkelijken
hoogleeraar overgeven, terwijl hem nu ook de inleiding tot het N.T. werd opgedragen.
Tot den voorgeschreven leeftijd (1885) mocht hij in goede gezondheid zijn werk
volbrengen. Bestuurder was hij van het Haagsche Genootschap sinds 1871,
hoofdbestuurder van het Ned. Zendelinggenootschap en van Welstand, curator van
het Stolpiaansch legaat enz. Uit zijn huwelijk werden één zoon en drie dochters
geboren.
Zijn door D.J. Sluyter gegraveerd portret staat in den Leidschen Studentenalmanak
v. 1867. Ook is het op steen geteekend door A.J. Ehnle en door J.H. Hoffmeister.
Zie: H.P. B e r l a g e in Levensb. Letterk. 1899, 1 met bibliografie.
Herderscheê
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[Prins, Pieter Christiaensz.]
PRINS (Pieter Christiaensz.), zoon van Christiaen (1) Pietersz. (kol. 1130) en Anna
Jans Kievit, geb. 12 Febr. 1583 te Rotterdam, overl. aldaar 6 Dec. 1650, brouwer
in De Olifant, werd in 1616 Heiligegeestmeester en was in 1637 en 1638 schepen;
verder bekleedde hij nog enkele smalle ambten. Hij huwde 10 Febr. 1613 met
Elizabeth van Bijlwerff.
Literatuur bij Willem (kol. 1133)
Moquette
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[Prins, Pieter Pietersz.]
PRINS (Pieter Pietersz.), haringreeder te Rotterdam, van 1497-1510 vroedschapslid
en in 1505 schepen, is de oudst bekende uit dit geslacht, waarvan verschillende
leden in de regeering van Rotterdam gezeten hebben en tot de personen van aanzien
in deze stad behoorden. De belangrijkste worden in dit deel genoemd.
Literatuur bij Willem (zie beneden).
Moquette

[Prins, Mr. Theodore Louis Lambert]
PRINS (Mr. Theodore Louis Lambert), zoon van Adriaan Theodore (kol. 1129) en
H.E. van Reede van Oudtshoorn, geb. te Rotterdam 7 Jan. 1832, overl. te Haarlem
29 Dec. 1889, promoveerde 28 Juni 1854 tot meester in de rechten op theses. In
1855 werd hij subsituut-griffier van de rechtbank te Rotterdam, welk ambt hij tot
1864 bekleedde. Van 1861 tot 1866 was hij lid van den raad en van 1864 tot 1866
hoogheemraad van Schieland. Daarna ging hij zich te Haarlem vestigen, werd daar
in 1867 benoemd tot rechter-plaatsvervanger bij de arrondissementsrechtbank, in
1872 tot rechter en was ten slotte sinds 1885 vice-president. In 1876 was hij
heemraad geworden van den Haarlemmermeerpolder. Hij huwde te Haarlem 27
Sept. 1855 met C o r n e l i a C r o m m e l i n en in 2de huwelijk 19 Juli 1877 te
Amsterdam met A n n a C a t h a r i n a L a b o u c h è r e . Hij was heer van Westdorpe
en 's Gravejansdijk en werd bij Kon. Besl. van 29 April 1886 in den adelstand
verheven met het praedicaat van jonkheer.
Literatuur bij Willem (zie beneden); Navorscher 1904, 423 vlg.
Moquette

[Prins, Mr. Theodore Lambert]
PRINS (Mr. Theodore Lambert), zoon van den volg. en E.M. van Neck, geb. te
Rotterdam 30 Mrt. 1761, overl. aldaar 31 Dec. 1824, promoveerde 6 Mei 1785 te
Leiden op een dissertatie: de Iis, quae sunt singularia in mutuo. In 1789 benoemd
tot schepen van Rotterdam, werd hij daar in 1811 municipale raad en bleef hij onder
verschillenden titel tot 1824 in dit college zitting houden. Van 1819 tot 1824 was hij
burgemeester. Sinds 1790 was hij ook rentmeester van het hoogheemraadschap
van Schieland. Hij huwde 23 Febr. 1789 te 's Gravenhage met J o h a n n a
S u s a n n a v a n d e S p i e g e l , daarna in 2de huwelijk te Rotterdam 31 Juli 1797
met A d r i a n a C a t h a r i n a E l i s a b e t h G e v e r s .
Zie: N. Nederl. Jaarb. 1789, I, 470; literatuur bij het volg. artikel.
Moquette

[Prins, Mr. Willem]
PRINS (Mr. Willem), zoon van Adriaen (kol. 1129) en Elisabeth Schepers, geb. te
Rotterdam 2 Juli 1730, overl. aldaar 26 Aug. 1807, werd 13 Febr. 1749 te Leiden
ingeschreven als student en promoveerde aldaar. In 1757 werd hij schepen van
Schieland. In 1759, 1760, 1763 en 1764 vinden wij hem als schepen van Rotterdam
en verder als bewindhebber der O.-I.C. van de kamer van Rotterdam sinds 1760.
Bovendien was hij directeur van de Maatschappij van assurantie, disconteering en
beleening in zijn vaderstad sinds 1762. Hij huwde 26 Sept. 1758 te Capelle aan den
IJssel met E l i s a b e t h M a r i a v a n N e c k , vrouwe van deze
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ambachtsheerlijkheid, bij welke gelegenheid verschenen Huwelijkszangen van de
dichters J. L a g e n d a a l en J a n M a a n .
Zie over de verschillende leden van het hier genoemde geslacht Prins: J.H.
S c h e f f e r , Genealogie van het geslacht Prins; Bronnen Gesch. Rott. I; Adelsarchief
o

1900, 77; Alg. Ned. Familiebl. 1883, 84 n . 20 en 104; B r a n d t , Hist. der Ref. I,
613, 614.
Moquette

[Prinsen, Pieter Johannes]
PRINSEN (Pieter Johannes), onderwijs- en opvoedkundige, 6 Juni 1777 te Stolwijk
geb. (uit 't huwelijk van C o r n e l i s P r i n s e n en I d a K r i e k ) en 6 Jan. 1854 te
Haarlem overl.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1134
Aanvankelijk bij het timmervak geplaatst, ging de leergierige knaap weldra naar 't
onderwijs over, legde met goed gevolg de vereischte examens af en werd
ondermeester aan de school van Verboon te Schiedam; ook woonde hij de lessen
bij van ds. W. Goede te Rotterdam, die een cursus voor onderwijzers had geopend.
Op 21-jarigen leeftijd richtte hij te Schiedam een eigen school op en werd drie jaar
later tot hoofd der Departementsschool van 't ‘Nut’ in Haarlem benoemd. Terzelfder
tijd trad hij in 't huwelijk met F r a n c i n a v a n E y k , die hem een tiental kinderen
schonk. Meer en meer ging er hier in Haarlem een hooge roep van Prinsen uit. Op
voordracht van de Commissie voor onderwijs in Amstelland verkreeg hij in 1810
honoris causa den eersten rang. Zes jaar later werd hij tot directeur der op te richten
Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem benoemd (de eerste van dien aard
in ons land), welke betrekking hij tot zijn dood heeft waargenomen. Tevens werd hij
in 1820 schoolopziener in het 2de district van de prov. Noord-Holland. In die beide
laatste betrekkingen heeft P. bijna 40 jaren lang den grootsten invloed op ons
onderwijs uitgeoefend. Meermalen werd zijn school door aanzienlijke personen,
zelfs uit Frankrijk en Engeland, bezocht, om de ‘methode-Prinsen’ te leeren kennen.
Onder die bezoeken is dat van V i c t o r C o u s i n door diens werk De l' Instruction
publique en Hollande wel het meest bekend geworden. P. is de invoerder van een
nieuwe l e e s m e t h o d e , die weldra algemeen gevolgd werd en meer dan een
halve eeuw in ons land van kracht gebleven is. Ontvouwd vindt men haar in zijn
handleiding: Leerwijze om kinderen te leeren lezen (1817; 12de dr. 1878), in
briefvorm opgesteld naar den trant van Pestalozzi, door P. hoog vereerd. De vroegere
spelmethode werd door deze klankmethode geheel verdrongen, gelijk 50 jaar later
Prinsen's leesleerwijze weer verdrongen is geworden door de leesmethode-Bouman
(I kol. 441). Behalve het boven reeds genoemde werk, schreef Prinsen nog:
Pestalozzi's leerwijze in de kennis der getallen (1820); Belooningen en straffen als
middelen der opvoeding (1823); Grondbeginselen van opvoeding en onderwijs, naar
het Duitsch van N i e m e y e r (1828); Beginselen der zielkunde (1833, 2de dr. 1846);
Beginnend onderwijs in de Nederduitsche taal (1838) en Beginselen van de
voorstellen-leer der Nederd. taal voor aankomende onderwijzers (1844). Verder
een aantal Leesboeken voor min en meer gevorderde leerlingen, Leerboeken voor
rekenkunde, meetkunde; zangoefeningen enz.
Zie: Levensb. Letterk. 1854, 71; de Toekomst 1877, 385; K u i p e r , Gesch. Chr.
L.O. in Nederl. (2de dr. 1904) 54 en S c h e e p s t r a e n W a l s t r a , Bekn. Gesch.
van de Opvoeding en het Onderwijs (3de dr. 1905) 97.
Zuidema

[Prouninck, Jhr. Gerard]
PROUNINCK (Jhr. Gerard) ‘geseyt v a n D e v e n t h e r ’, heer van Nieuw-Herlaer
bij Vucht, (sedert Dec. 1569) en van Krimpen a.d. IJsel, geb. te 's Hertogenbosch
en overl. 1610. In Oct. 1578 werd hij, die streng calvinistisch gezind was, schepen
van den Bosch. Met hem werden benoemd drie hervormde en vijf roomsche
schepenen, van welke laatste een als afgevaardigde bij de Staten van Brabant te
Antwerpen afwezig was. Met andere hervormden en staatsgezinden, zooals Mr. H.
Agylaeus (I kol. 47) trachtte Prouninck den Bosch voor de Unie en den Prins te
winnen, maar na 1 Juli 1579, toen Parma's leger, na de inneming van Maastricht,
den Bosch naderde, verliet hij, geen gehoor gevende aan Parma's aanbiedingen,
zijne vaderstad. Hij vestigde zich eerst te Heusden,
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in de hoop eenmaal weer naar den Bosch te kunnen terugkeeren en in het bezit te
komen zijner goederen. 1581 werd hij aangezocht om te worden ‘ontfangher generaal
ende thesorier der oorloghen deser syde der Masen’ en ging hij als ‘tresorier van
de Provintien’ wonen te Utrecht. Hier werd hij al spoedig bij bijzondere brieven
verklaard voor burger, schoon men anders eerst na tienjarig verblijf het burgerrecht
kon verkrijgen. Te Utrecht sloot hij zich bij de streng kerkelijke partij van het
consistorie aan en werd hij als calvinistische democraat een man van invloed. In
Oct. 1586 werd hij tegen zijn zin benoemd tot tweeden burgemeester van Utrecht,
welk ambt hij tot 5 Oct. 1588 (n. stijl) heeft waargenomen, zonder dat hem eenige
oneerlijkheid of kwade trouw is kunnen worden ten laste gelegd. Op aandringen
van Leicester heeft hij dien post aanvaard. Van dezen ‘Gideon’, van wien de ballingen
hoopten, dat hij hen naar hun vaderland zoude terugleiden, was Prouninck een
trouw aanhanger en het volle vertrouwen van den graaf viel hem ten deel. Hij mag
gerekend worden onder de beste persoonlijkheden der leicestersche factie. Toch
heeft Prouninck zich zeer den haat der Hollanders op den hals gehaald, omdat hij
behoorde tot de ‘oorblazers’, den ‘achterraad’ van den engelschen graaf, die hebben
bewerkt, dat Leicester bij plakkaat van 5 April 1586 den toevoer verbood van allen
leeftocht, ammunitie enz. aan den vijand. De schade, daardoor der nering
toegebracht, vergaven de Hollanders den graaf en zijnen aanhangers nooit.
In Nov. 1586 verscheen Prouninck in de vergadering der St.-Generaal van wege
de provincie Utrecht, doch de toelating werd hem geweigerd, enkel en alleen uit
partijschap. Men leze zijn Verantwoordinghe (afgedrukt bij B o r , Nederlandsche
Oorloghen, boek XXII, fol. 43 e.v.) d.d. 10 Maart 1587, welke nooit is tegengesproken
of weerlegd.
Jhr. Gerard bleef Leicester trouw en speelde in de gansche beweging een
belangrijke rol. Hij behoorde tot de democraten en in een brief aan Leicester
verklaarde hij, dat de souvereiniteit behoorde aan het volk, dat haar kon opdragen,
wien het hem beliefde; een theorie overgenomen door het engelsche lid van den
Raad van State Wilkes. Tegenover hen hebben Oldenbarnevelt, Franchois Vranck,
pensionaris van Gouda, e.a. de meening gesteld en doorgedreven, dat de
souvereiniteit berustte bij de Staten, als vertegenwoordigers der vroedschappen.
Oct. 1587 werd P. als burgemeester herkozen. In Aug. 1588 ijverden nog de
burgerhoplieden voor hem, verlangende, dat hij als burgemeester zoude worden
gecontinueerd; zoo deden ook Leicester en koningin Elisabeth. Prouninck zelf
schreef 19 Sept. den graaf, dat hij in de begeerte der koningin ‘difficulteerde te
consenteren’ en hij verlangde, dat Hare Maj. hem geëxcuseerd zoude houden. 5
Oct. 1588 geraakte de burgerij van Utrecht in beroering, een gevecht ontstond, dat
eindigde met de nederlaag der democraten. Prouninck, de hoofdschout Trello e.a.
werden gevangen genomen en terwijl de anderen spoedig werden vrijgelaten, hield
men tot in Juli 1589 jhr. Mr. Gerard gevangen. Een proces werd tegen hem op touw
gezet en de hoofdschout van Zuylen van Drakenborch eischte de doodstraf wegens
hoogverraad. De beschuldigde verdedigde zich op waardige wijze. Koningin
Elisabeth, de engelsche minister Walsingham e.a. schreven te zijnen gunste, zoodat
men Prouninck niet ter dood heeft
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durven veroordeelen; maar 11 Juli 1589 werd hij uit de stad en vrijheid van Utrecht
gebannen, onbekwaam verklaard tot alle ambten en ‘gecondemneerd in de mise
van justitie ter tauxatie en moderatie van den geregte’. In het vonnis wordt hem
geen misdaad of overtreding ten laste gelegd. Na zijne bevrijding ging Prouninck
naar Kuilenburg. In Oct. 1589 was hij te Londen, alwaar de koningin hem in audiëntie
ontving. Jan. 1590 is hij weder in ons land en wel te Brielle. Hij had brieven van de
koningin bij zich, om deze aan de Staten van Holland te overhandigen, doch dit
werd hem geweigerd (Resol. van Holland 22 Jan. 1590). Van 1591-1594 toefde
Prouninck te Kuilenburg en leidde hij daar de opvoeding zijner zonen J a c o b en
H e n d r i k en tevens die van den jongen graaf Floris II van Pallant, met wiens vader
Floris I onze Bosschenaar zeer bevriend was. Van zijn verder leven weten wij alleen,
dat hij zich met theologische studiën onledig hield.
Behalve de genoemde Verantwoordinghe, schreef hij in 1587, naar aanleiding
van het verraad van Stanley en York, een Corte errinneringhe ende waerschouwinghe
enz. (Utrecht 1587). Verder: Treffelijcke waarschouwinghe ende vermaninghe enz.
(Utrecht 1588), gericht tegen degenen, die zich ‘souveraine Heeren’ noemen. Op
zijn naam hebben wij: Extract wt sekere brieven den 24 Mrt. 1588 enz. (Pamflet
o

Knuttel n . 831) In 1600 gaf hij met opdracht aan prins Maurits uit: Méditation
chréstienne sur l'excellence de l'oraison de nostre Seigneur Jesus Christ, ou la
religion Catholique se voit examinée à la touche d'icelle oraison etc. (Leyde 1600).
Een hollandsche vertaling zag in 1605 het licht onder den titel: Christelycke
aendachte op de uytnementheyt des ghebets ons Heeren (zie Oud-Holland XXIV,
111).
Wat zijn geslacht betreft, (wellicht uit Deventer afkomstig en oorspronkelijk
B r u y n i n o x geheeten) zij het volgende medegedeeld: het oudst bekende lid is
H e r m a n H e n d r i k s z o o n P r o e n i n g v a n D e v e n t h e r ; deze had tot
zonen H e n d r i k en G e r a r d . Zij heetten reeds ‘equites Jerosolami et cives
Buscoducenses’, Gerard had de volgende kinderen: H e r m a n (overl. 1550),
A n t h o n i s , A e l b r e c h t , H e n r i c h (overl. 1556, vooral deze was schatrijk; hij
ontving te 's Hertogenbosch in zijn huis in de Keizersstraat, later ‘het Keizershof’
genaamd 1539 Maria, gouvernante der Nederl., 1540 en nog eens in 1545 Karel V,
en 1549 Philips II) en Mr. J a c o b . Deze laatste was de vader van onzen Gerard.
Deze zelf had vijf dochters en twee zonen, van welke J a c o b in 1618 luitenant was
der bezetting op Loevestein. Bij afwezigheid van den slotvoogd Gideon baron v.d.
Boetselaer, heer van Langerak was eigenlijk W i l l e m B u r c h o u t s z .,
sergeant-majoor, de aangewezene om Hoogerbeets en de Groot te bewaken. Doch
de St.-Generaal belastten met dit werk den ‘lieutenandt-commandeur’ jhr. J a c o b
P r o n i n c k , genoemt D e v e n t e r . Hij was een hard bewaker van de tot die partij
behoorenden, welke vroeger zijn vader zoozeer had tegengewerkt (F r u i n , Verspr.
Geschr. IV, 38). Jhr. Jacob is gestorven vóór 1642; zijne dochter M a r i a huwde
met I z a k V a l c k e n a e r , predikant in den Bosch en zijn zoon C o r n e l i s (overl.
1667) was sedert 1644 kwartierschout van Peellandt, waar hij in 1648 zeer de
reformatie der Meierij bevorderde. Zie b.v. zijn verslag over de prediking te Gemert
in Kerkhist. Archief II (1859) 414-418.
Zie over Gerard Prouninck van Deventer:
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Tijdschr. voor Gesch. Oudh. enz. van Utrecht 1836, 1-40 en 214-221; F r u i n ,
Verspr. Geschr. III, 179 e.v.; M u l l e r , De Staat der Ver. Nederl. II (1878) 374 e.v.;
1
B l o k , Gesch. v.h. Nederl. Volk III, 352 e.v.; A. S i f f e r , Daniel de Borchgrave
(Gand 1899) 152-156 (hier o.a. twee brieven van Prouninck aan de Borchgrave);
Proces van Prouninck 1588 in Kron. Hist. Genootsch. te Utrecht 1874, 172-177;
Diarium van A. v a n B u c h e l l (= Werken Hist. Genootschap, serie 3, XXI) reg.;
H u g e s , Het leven en bedrijf van Franchois Vranck (1909) 35-87; W.
M e i n d e r s m a , Een Bosschenaar der XVIe eeuw, Mr. H. Agylaeus in Taxandria
1910, 138-152.
Over het geslacht van Prouninck van Deventer zie men A.F.O. v a n S a s s e
v a n Y s s e l t , De familie Endevoets en de heeren van Nieuw- Herlaer in Taxandria
1898, 148 v.v.; d e z ., De Familie Proening van Deventher in Taxandria 1910, 35
en 161 e.v.; ook de aanvulling op 298-300; De Grafzerken in de St. Janskerk te 's
Hertogenbosch ('s Hert. 1912) 200 en 221; A.F.O. v a n S a s s e v a n Y s s e l t ,
De voorname huizen en gebouwen van 's Hertogenbosch I ('s Hert. 1911 en 1912)
247-250. In Dl. II, hetwelk 1913 verschijnt, en dat o.a. de huizen in de Keizersstraat
beschrijft, zullen meer uitvoerige mededeelingen over dit geslacht geplaatst worden.
Meindersma

[Pui, Meinardus Simon du]
PUI (Meinardus Simon d u ), 21 Maart 1754 geb. te Enkhuizen, 14 Juni 1834 overl.
te Leiden, was de zoon van P i e t e r d u P u i , geneeskundige en lid der sted.
regeering te Enkhuizen. 12 Sept. 1771 ingeschreven als student te Groningen,
verwierf hij na verdediging van eene Dissertatio physico-mathematica de Formulis
mechanicis et nonnullis earumdem usibus op 28 Jun. 1775 den titel van doctor in
de wijsbegeerte en meester in de vrije kunsten, en ging daarna naar Leiden, waar
hij op 14 Sept. 1775 als student in de geneeskunde werd ingeschreven. Hij onderbrak
zijne studiën voor het maken van eene 2-jarige reis naar Londen en Parijs en
promoveerde op 25 Febr. 1780 tot doctor in de geneesk. (Dissertatio de homine
dextro et sinistro). Dadelijk daarna vertrok hij naar Kampen, waar hij benoemd werd
tot stads-doctor en lector in de heel-, ontleed- en verloskunde.
In 1788 werd hij in eene gelijksoortige betrekking benoemd te Alkmaar, met den
titel van honorair professor en aanvaardde deze met het houden eener latijnsche
redevoering de Opinionibus praejudicatis, Medicinae progressuum obstaculo
perpetuo (Zie hierover J.C. B r o e r s , Oratio de Puteano, Chirurgiae et obstetricide
Doctore et Professore cet., in Anal. Acad. L.B. 1834/5). 14 Mei 1791 werd du Pui
benoemd tot rei obstetriciae et chirurgiae practicae professor extraordinarius te
Leiden, waar hij behalve de academische lessen ook van stadswege ontleed- en
heelkundige lessen aan de chirurgijnsleerlingen geven en alle
gerechtelijk-geneeskundige schouwingen, die onder de jurisdictie der stad
voorkwamen, verrichten moest.
Behalve theoretisch onderwijs in de heel- en verloskunde gaf du Pui ook klinisch
onderwijs in deze vakken in het op 1 Aug. 1799 in gebruik genomen Nosocomium
academicum en liet hij de studenten onder zijn toezicht verlossingen van behoeftige
vrouwen aan huis verrichten, even goed als in het Collegium casuale chirurgicum,
patienten met heelkundige afwijkingen behandelen. Niettegenstaande hij in 1824,
na den ouderdom van 70 jaar bereikt te hebben, zijn emeritaat kreeg, bleef hij toch
tot aan zijn dood nog theore-
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tisch onderwijs geven. Bijzonderheden over zijne onderwijs vinden wij bij G.C.B.
S u r i n g a r , Herstelling van het klinisch onderwijs in 1787 enz. in Ned. Tijds. v.
Geneesk. V, 2e Afd. 133 vlg.; en P.H. S i m o n T h o m a s , Het onderwijs in de
Verloskunde aan de Leidsche Hoogeschool, gedurende het tijdvak 1791-1900
(Leiden 1909) waarin ook eene opgave zijner redevoeringen en geschriften voorkomt,
met portret. Du Pui was lijfmedicus van Z.M. den Koning en lid-consultant van het
Bataafsch Genoots. der proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam.
Zijn portret is op steen geteekend door L. Springer.
Zie: S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogeschool, II, T. en B. 234; Annales
Acad. Lugd. Bat. 1834/5, 24.
Simon Thomas

[Put, Henricus]
PUT (Henricus), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Nijmegen of omstreken, leefde
in de 15e eeuw in het kruisheerenklooster te St. Agatha bij Kuik, waar op de
bibliotheek nog twee door hem geschreven werken in Hs. bewaard worden: Lectura
utilis usus feudorum en Casus legales librorum V Decretalium, suffragia monachorum
nuncupati.
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I: 1, 174.
Brandsma

[Putman, Mr. Paulus]
PUTMAN (Mr. Paulus), geb. te Deventer 18 Oct. 1725, ongehuwd overl. 19 Juli
1807 was zoon van Mr. A d o l p h H e n d r i k P u t m a n en van H e r m a n n a
R o u s e . Hij studeerde aan de hoogeschool te Utrecht. 24 Maart 1763 werd hij als
opvolger van D. Dumbar tot griffier der ridderschap van Overijssel benoemd. In deze
hoedanigheid verdedigde hij het recht der ridderschap in de kwestie van het recht
van overstemming en schreef gezamenlijk met den advocaat Mr. J.W. K n o o p
twee lijvige verhandelingen: Verhandeling van zijde der Heeren van de Ridderschap
over het Regt van overstemming ter Staatsvergadering der provincie van Overijssel,
uitgegeeven naar inhoud der resolutie Hunner Edelmogenden de Heeren van de
Ridderschap van voorgemelde Provinciën van den 23 Januari 1784 (Deventer 1784);
Wederleggingen op de Brieven van den Heer en Mr. Gerhard Dumbar, raakende
het Regt van Overstemming in de Staatsvergadering van Overijssel met twee
aanhangzelen over deeze zelfde stoffe (Deventer 1786).
Zie: Bijdr. Geschied. v. Overijssel VII, 37, 41.
H. Kronenberg

[Putte, Samuel van de]
PUTTE (Samuel v a n d e ), geb. te Vlissingen in 1690, overl. te Batavia 27 Sept.
1745, zoon van den vice-admiraal K a r e l en van J o h a n n a C o n s t a n t i a
B i s c o p , ontving zijne eerste opleiding in zijne geboortestad, ging daarna te Leiden
studeeren en promoveerde in 1714 in de rechten. In 1715 werd hij schepen en raad
te Vlissingen, doch die enge kring kon den reislustigen man niet boeien. In 1718
verliet hij zijn vaderland en trok naar Italië, waar hij ongeveer 3 jaren doorbracht en
zich de landstaal zoo eigen maakte, dat hij later vele zijner aanteekeningen daarin
opstelde. In 1721 reisde hij met een paar academievrienden naar Constantinopel,
waar er één achterbleef. Met Mr. Jan Aegidius van Egmond van de Nijenburg (zie
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kol. 432) ging hij verder door den Griekschen Archipel naar Alexandrië en vervolgens
door het Sinaï-schiereiland naar Aleppo, waar zijn vriend hem verliet. Door Perzië
reisde hij, alleen, verder naar Cochin (op de kust van Malabar) waar hij in Sept.
1724 schier uitgeput aankwam. Na geruimen tijd uitgerust en Ceilon bezocht te
hebben, aanvaardde hij in 1726 den tocht
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door de landen van den Grooten Mogol naar Tibet en Mongolië, als chineesch
mandarijn verkleed. Hij bezocht zoowel L'hasa, het zoutmeer Kokonoor, als Peking
en den grooten chineeschen muur. Veertien jaren later verscheen de lang verloren
gewaande reiziger na de terugreis over Tibet en Assam te Delhi, de residentie van
den Groot-Mogol, waar hij ooggetuige was van de verwoestingen door den perz.
veroveraar Nadir Khouli Khan in 1739 aangericht. Hij vertrok in 1743 over Bengalen
met het O.I.C. schip ‘'t Hoff niet altijd winter’ naar Batavia en van hier in het begin
van Sept. naar Malakka, van waar hij over Perzië of Mocha naar Europa wilde
terugkeeren. Te Malakka veranderde hij evenwel van voornemen en deed een tocht
naar den berg Ophir. Met het O.-I.C. schip ‘Noordwolfsbergen’ kwam hij in 1745
andermaal te Batavia aan. Daar werd hij ziek, overleed ten huize van zijn vriend
P.H. Lammens en 29 Sept. 1745 werd het stoffelijk overschot van dezen
ontdekkingsreiziger op het Binnen-Portugeesche Kerkhof aldaar met groote statie
begraven. De heer Lammens zond in het volgende jaar enkele zaken door v.d. P.
nagelaten, o.a. eenige ethnographica, naar zijne betrekkingen te Vlissingen met
een ex. der Batav. nouvelles van Dinsdag 6 Oct. 1745, waarin een en ander omtrent
hem wordt medegedeeld, alsmede een geteekend kaartje van Groot-Tibet (Zelandia
Illustrata Deel I) en enkele snippertjes, volgeschreven met aanteekeningen, zijnde
het onbeduidend overschot van meer papieren, die op zijn verzoek kort voor zijn
dood zijn verscheurd. Twaalf jaren na zijn overlijden kwam bij zijne betrekkingen
een brief van zekeren Martin, lijfarts bij den Groot-Mogol, die v.d. P. eerbiedig en
vriendschappelijk om eenige medische boeken vroeg en daarbij weinig beduidende
afbeeldingen van de twee voornaamste minnaressen van zijn meester voegde.
Achtereenvolgens zijn in 1793 en 1803 al deze voorwerpen aan het Zeeuwsch
Genootschap ten geschenke gegeven, die ze in het museum te Middelburg bewaart.
Door zijn ascetischen levenswandel, waardoor hij tevens door de inboorlingen
als een heilige werd beschouwd, gelukte het dezen voorganger van Sven Hedin
dezelfde bijna ontoegankelijke streken te verkennen en het is te betreuren, dat een
overdreven vrees, dat zijne aanteekeningen niet tot haar recht zouden komen, hem
op zijn sterfbed deed verzoeken, deze te vernietigen en ze daardoor voor de
wetenschap verloren gingen.
Zie: Bataviasche Nouvelles van 1745, 56, 126; brief van P è r e G a u b i l in
Nouveau Journal Asiatique X, 321; bericht over Tibet van F r a F r a n c e s c o
O r a z i o d e l l a P e n n a d i B i l l i in Nouveau Journal Asiatique XIV, 191, met
Klaproth's aanteekeningen; J.W. H e y m a n , Reizen van J.A. van Egmond van der
Nyenburg en Joh. Heyman (Leiden 1758) II, 396; Inventaris der Handschriften van
het Zeeuwsch Genootschap, 36; S. d e W i n d , Mededeeling omtrent den
landreiziger S. van de Putte in Archief Zeeuwsch Gen. I, 21; Navorscher II, 58; V,
38; VI, 113, 175; VII, 141; VIII, 328; IX, 40; Handelingen Letterkunde 1871, 51;
D i s r a e l i , Curiosities of literature, art. a Mandarine from Middelburgh; Midd. Cour.
o

22 Febr. 1876 n 45; P.J. V e t h , Ontdekkers en onderzoekers (Leiden 1884) 58;
i d . in Tijdschrift Kon. Aardr. Genootsch. II, 1877 (met schetskaartjes); Narratives
of the Mission of George Bogle to Tibet and of the yourney of Thomas Manning to
Lhasa (London 1876); Archief O.I.C., D. VII, Brieven en papieren uit Bengale, 1743
overgekomen.
Mulert
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[Putte, Ferricus van der]
PUTTE (Ferricus v a n d e r ), alias P u t e a n u s , Ord. S. Crucis, geb. te Venlo,
overl. 14 Juni 1393 waarschijnlijk te Hoei (België). Erycius Puteanus rekent hem in
zijn Genealogia Puteana (Leuven 1630) tot zijn geslacht. Hij trad in de orde der
kruisheeren te Hoei, deed zijn theologische studiën te Parijs, werd daarna procurator
en later supprior van het klooster te Hoei en eindelijk 27 Aug. 1382 14de
Magister-Generaal der Orde. Reeds te voren was hij herhaaldelijk door den Mag.
Gen. afgevaardigd om in zijn plaats de kloosters in Engeland te visiteeren. Door
zijn betrekkingen tot verschillende aanzienlijke familiën te Venlo wist hij te bewerken,
dat aldaar een klooster der kruisheeren werd gesticht, hij stierf echter, vóór de
stichting tot stand kwam (1399-1400).
Vgl.: C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S. Crucis ('s Hertogenb. 1858) I:1, 85
vv.; III, 596 vv.
Brandsma

[Pybes De Adama, Theodorus]
PYBES DE ADAMA (Theodorus), geb. te Roermond uit eene adellijke familie, overl.
te Brugge 5 Nov. 1632. Hij studeerde te Roermond, te Leuven en vervolgens
gedurende 7 jaar in het Collegio Germanico te Rome, waar hij den graad van doctor
in de theologie behaalde. Hierop keerde hij terug naar zijn vaderland, werd professor
der theologie in de abdij Sonnebeek, O. Aug., en trad daarna gedurende eenige
jaren op als pastoor van Duinkerken, totdat hij zich in de cistercienserabdij van
Duinen begaf, waar hij in 1615 zijne kloostergeloften aflegde. In 1629 kreeg hij zijne
benoeming van prior der cistercienser priorij Waarschoot, en werd op last van den
abt van Oudekamp als zoodanig geïnstalleerd 10 Febr. 1629. Zijn ziekelijk gestel
belette hem te werken aan den opbouw van dit verwoeste klooster. Hij overleed in
de abdij zijner professie te Brugge en werd aldaar begraven. Tot de fransche revolutie
bewaarde de abdij zijne talrijke H.S., vermeld bij C. d e V i s c h , Bibliotheca
scriptorum Ord. Cisterciensis (Col. Agrip. 1656) 305. In druk verscheen van hem:
de Admiranda pariter et miraculosa prima et secunda inventione corporis beati
Idesbaldi (Brugis 1624).
Zie: Bibliothèque générale des écrivains de l'ordre de St. Benoît (Bouillon 1777)
II, 427; Registrum omnium religiosorum monast. Dunensis (H.S. 140/107 f. 242 i.h.
archief Seminarie Brugge); Mémoires pour servir à l'histoire littéraire des dixsept
provinces des Pays-Bas (Louvain 1763) II, 233; S a n d e r u s , Flandria illustr. (1732)
I, 313; II, 99; Biogr. Nationale XVIII, 363.
Fruytier

[Pijnacker, Cornelis van]
PIJNACKER (Cornelis v a n ), geb. 6 Jul. 1570 te Pijnacker bij Delft, waaraan hij
zijn naam ontleende, als zoon van deftige ouders, A d a m v a n K e r k h o f f e en
J o h a n n a v a n P o l a n e n , overl. te Franeker 12 Jan. 1645. Na de school te
Delft bezocht te hebben, werd hij 6 Nov. 1586 te Leiden, als C o r n e l i u s A d a m i
P i n a c r i e n s i s , als litt. stud. ingeschreven en disputeerde hij 6 Apr. 1591 onder
prof. Carolus Gallus de Antichristo. Tot voortzetting zijner studiën naar Heidelberg
vertrokken, werd hij hier 28 Sept. 1591 geïmmatriculeerd. Weldra vergezelde hij
Elbertus van Palland, een adellijk student uit Kleef, op een reis door Duitschland,
Oostenrijk en Italië, waar hij 30 Jan. 1593 als C o r n e l i u s P i j t a c k e r als student
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te Padua werd ingeschreven. Hij vatte, waarschijnlijk door van Pallands invloed, het
plan op om in de rechten te gaan studeeren en werd 5 Mei 1594 te Leiden daartoe
ingeschreven. Na de Iessen van Julius van Beyma en van Ev. Bronchorst te hebben
gevolgd, deed hij na het vertrek van den eerste naar Franeker, spoedig achter
elkander zijne examens en promo-
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veerde 16 Mei 1597 onder Bronchorst tot J.U.D., na verdediging op 6 Mei eener
verhandeling de Jure jurando. De spoedige beëindiging zijner studiën schijnt
veroorzaakt door de verwachting om een professoraat te verkrijgen, opgewekt - na
van Beyma's vertrek - door de uitlating van curatoren, dat voor eenige jonge mannen
gelegenheid zou zijn publieke lessen over Instituten te geven en aldus zich een
professoraat te verwerven. En reeds spoedig na zijne inschrijving als advocaat voor
den Hove van Holland zag hij deze verwachting vervuld: 9 Nov. 1597 werden
Pijnacker en Corn. Swanenburgh tot buitengewoon hoogleeraar in de Instituten
aangesteld. Na den dood van Corn. de Groot in 1611 werden beiden (10 Febr.) tot
ordinarius bevorderd. In 1614 met Pauw op de nominatie voor rector magnificus
geplaatst, werd deze benoemd. Curatoren ontsloegen hem 11 Aug. 1614, toen zij
vernamen, dat hij in onderhandeling was getreden met Groningen om daar aan de
op te richten univ. tot prof. benoemd te worden. Hij werd er in datzelfde jaar tot
eersten hoogleeraar in de rechten beroepen, woonde de inauguratie daarvan op
23 Aug. 1614 bij, maar ving eerst eenigen tijd later zijne lessen aan en bekleedde
van 1616-17 het rectoraat. In 1622 door de Staten-Generaal belast met een
diplomatieke zending naar Tunis en Algiers ten einde te trachten aan de
zeerooverijen dier staten een einde te maken, droeg zijn optreden hier - mede door
zijn ervaring in het italiaansch en arabisch - aanvankelijk goede vruchten, maar toen
spoedig na zijn terugkeer de rooftochten weder aanvingen, werd tot een tweede
ambassade besloten en Pijnacker in 1625 nogmaals gezonden. Ook nu was een
bevredigende verklaring het gunstig resultaat. Door deze herhaalde afwezigheid
zag hij zich echter gedwongen zijn professoraat te Groningen neder te leggen. De
tijd, waarop dit geschiedde, is niet met zekerheid op te geven. Na terugkeer van
zijn tweede zending, vestigde Pijnacker zich ambteloos te Meppel, waar
onderzoekingen voor een geschiedenis van Drente hem bezighielden. De uitkomsten
daarvan zijn niet bewaard, slechts kaarten van Drente van zijn hand herinneren aan
dezen arbeid. In 1636 zag hij zich als opvolger van Bern. Schotanus tot hoogleeraar
te Franeker benoemd, welk ambt hij tot zijn dood, 12 Jan. 1645, vervulde, na in
1638 en 1642 het rectoraat te hebben bekleed. Zijn door prof. Wissenbach
uitgesproken lijkoratie is niet in druk verschenen. Pijnacker was tweemaal gehuwd,
het eerst met S u z a n n a v a n T r e s l o n g , de dochter van den Geuzen-admiraal,
het laatst met S y b i l l a B o t e r p o t .
Aan zijn tweeden tocht herinnert een merkwaardige reisbeschrijving onder den
titel: De Reyse naer Africa, Tunis, Algiers, etc, gedaen in den Jare 1625 onder 't
beleyd van Dr. Ryn-Acker, als Ambassadeur van haere Hog. Mog. tot lossinghe van
de Christene Slaven derwaerts gedeputeert (Haerl. 1650) op de leidsche
universiteitsbibliotheek. Blijkens dit verhaal, dat den ambassadeur steeds
R y n - a c k e r noemt, stond het schip, waarmede de tocht gemaakt werd, onder
bevel van Pijnackers schoonzoon, C o r n e l i s M o e n s .
Behalve zijne diplomatieke, deden zijne juridische kundigheden hem bij
tijdgenooten in hoog aanzien staan; de talrijke door hem gegeven adviezen - waarvan
een aantal zijn bewaard -
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getuigen daarvan. Terwijl hij ook het militaire recht beoefende, vormden de Instituten
en Pandecten zijn eigenlijk vak van studie, en hieraan zijn de enkele door hem
uitgegeven geschriften gewijd: Index ad controversiarum corpus Andr. Fachinaei
(Gron. 1619); Primordiorum juris Justin. demultia. Sive utiliorum et maxime
necessariorum ex Libris 4 Instit. Juris curiosa selectio (Fran. 1640) - geschreven
voor het gebruik van den bij hem te Franeker als leerling inwonenden Johannes
van Echten - en het uiterst zeldzame: Jus controversum ex Pandect. et Codicis
praecipuis legibus compilatum, secundum titulorum et legum ordinem dispositum,
exercendae juventuti legum studiosae propositum et publicis disput. excussum,
moderantibus C. P i j n a c k e r , N i c . L a n g i o (Gron. 1620).
Zijn geschilderd portret is op het stadhuis te Franeker en in de Universiteit te
Groningen. Ook is het gegraveerd, o.a. door S.v. Lamsweerde.
Zie: S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogesch. II, T. en B. 82; J o n c k b l o e t , Gedenkb.
Hoogesch. Groningen 39, 55 en daarachter: B o e l e s , Levensch. Gron. Hoogl., 9;
B o e l e s , Friesl. Hoogesch. II, 148-151, 841; V r i e m o e t , Ath. Fris. 288-292;
F o c k e m a A n d r e a e , Inl. de Groot, Inl. 8 en 9; Berigten Hist. Gen. Utrecht VII,
279 vlgg.; Drentsche Volksalm. 1851, 117 vlgg.; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 16,
83, 98, 99, 105, 138, 141; N.G. K i s t , Bijdragen t.d. vroegste geschiedenis ... der
Hoogesch. te Leiden (Leid. 1850) 57.
van Kuyk

[Pijnappel, Jan]
PIJNAPPEL (Jan), geb. 17 Nov. 1822 te Amsterdam, zoon van G e r r i t P. en A n n a
M a r i a K r u s e m a n , overl. 14 Sept. 1901. Hij studeerde eerst aan het athenaeum
te Amsterdam, daarna te Leiden, waar hij in 1845 in de letteren promoveerde op
een proefschrift: Specimen literare inaugurale continens vitas ex lexico biographico
Ibn Callicanis quae non exstat nisi in codice Amstelodamensi. In 1846 werd hij
benoemd tot leeraar, later tot hoogleeraar aan de delftsche academie, waar hij
onderwijs gaf in het maleisch en ook tijdelijk in geschiedenis en land- en volkenkunde.
Bij de opheffing dier inrichting werd hij hoogleeraar in het maleisch aan de
rijksinstelling voor onderwijs in ind. taal-, land en volkenkunde en sedert 1877
hoogleeraar aan de rijksuniversiteit te Leiden. Dit ambt aanvaardde hij met eene
redevoering: Het recht en de waarde der beoefening van het maleisch en in 't
algemeen van de pol. talen als vak van hooger onderwijs. In 1889 ontving hij op
verzoek eervol ontslag en vestigde zich te Nijmegen, waar hij overleed. Hij was
gehuwd met T h e o d o r a M a g d a l e n a d e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n .
Zijne werken hebben vooral betrekking op de studie van het maleisch, o.a.
Mal.-Ned. woordenboek (1863, 2e dr. 1875, 3e dr. 1884); Mal. spraakkunst voor
eerstbeginnenden (1862); Mal. spraakkunst (1866); Mal. Grammatica (1888); Reis
van Abdoellah (Mensinge's mal. leesboek, 4e stuk) en vele opstellen in de Bijdr. T.,
L. en Vk. Verder schreef hij eene Geographie van Ned.-Indië (1863, 2e dr. 1868).
Zijn portret is op steen geteekend door J.C. d'Arnaud Gerkens.
Zie: Encyclop. v. Ned.-Indië III, 348; A.C. Vreede in Bijdr. T.L. Vk. 1902, 1-14.
Juynboll
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Q.
[Quaeckernaeck, Jacob Jansz.]
QUAECKERNAECK (Jacob Jansz.), gesneuveld 22 Oct. 1606, behoorde tot de
opvarenden van de vloot van Jacob Mahu, die 24 Juni 1599 Nederland verliet voor
de reis door Straat Magalhaens naar O.-I. Na de vele wederwaardigheden, welke
die ongeluksschepen troffen, verlieten ‘de Hope’ onder kapitein Huydekooper als
admiraal en de ‘Liefde’ onder kapitein Q. als vice-admiraal (met William Adams (I
kol. 20) als opperpiloot) het eiland Santa Maria (Chili) 27 Nov. 1599 op weg naar
o

Japan. Op 16 N.B. ontdekte men 2 eilanden waarvan de bewoners menscheneters
waren en waarheen 8 man van de ‘Liefde’ voeren, zonder terug te keeren. 23 Febr.
o

1600 bevonden zich die schepen op 28 N.B. en werden door storm van elkander
gescheiden; van ‘de Hope’ vernam men nooit meer iets. 24 Maart bereikte men het
eil. ‘Lot's Vrouw’ en 19 April zag men de kust van Bungo op het ell. Kioe-Sioe op
o

32½ N.B. De door scheurbuik en ellende uitgeputte bemanning werd door Japanners
in de hoofdhaven van Bungo onder dak gebracht. Na vele moeilijkheden,
ondervonden door de tegenwerking der Portug. Jezuïeten, nam Keizer lyeyasoe de
schepelingen in bescherming, liet het schip naar Quanto, nabij Jeddo, voeren en,
daar de lading intusschen gestolen was, de som van 2½ ton gouds door Q. onder
de bemanning verdeelen; tevens werd hun een dagelijksch rantsoen rijst en een
jaargeld van 11 à 12 ducaten toegekend. 2 Dec. 1605 verschenen in de factorij der
O.-I.C. te Patani (N.O. kust van Malakka) in een jonk Q. en Melchior van Santvoort,
die van den Shogoen vergunning hadden verkregen, het rijk weder te verlaten. Van
daar reisden zij naar Djohore; 19 Aug. bracht radja Sabrang hen met 6 prauwen bij
de vloot van Cornelis Matelief de Jonge, waar Q. zijn oom, den admiraal, kon
berichten, dat de handel op Japan voor de Nederlanders geopend was. Q. werd
benoemd tot kapitein der ‘Erasmus’, ondanks de aanspraken van anderen. In den
zeeslag bij Malakka op 22 Oct. 1606 sneuvelde Q. ‘soodat desen man so lange
heeft moeten in dese landen swerven, om hier so onnoselyck te sterven’.
Zie: J.K.J. d e J o n g e , Opkomst van het Ned. gezag in O.-I. II, 220 (den Haag
1864); T h . R u n d a l l , Memoirs of the Empire of Japan (1850) (Hakl. Soc.) 18, 19;
o

Begin ende Voortgangh (1646) II. N . 13, 170; A. W i c h m a n n , Dirck Gerritsz.
(Gron. 1899).
Mulert

[Quaelbergen, Cornelis van]
QUAELBERGEN (Cornelis v a n ), opperhoofd van Masoelipatam van 1652-57 (in
1655 ‘verbeterd’ tot opperkoopman aldaar); commandeur (met Matthijs Crab) der
retourvloot in 1658; opperhoofd van de Kaap de Goede Hoop van 1666-68 (als
zoodanig afgezet, naar Batavia opgezonden, maar daar gerehabiliteerd); gouverneur
van Banda van 1677-80; van Malakka van 1680-84; extra-ordinaris raad van Indië
van 1682-87, overl. als ordin. raad te Batavia in 1687. Hij was gehuwd met
M a r g a r e t h a d e W i t (dochter van den gouverneur van Paliacate Jacob d.W.)
overl. te Masoelipatnam in 1655. Tijdens den oorlog met Frankrijk en Engeland werd
in 1673 een vloot van 13 schepen en eenige kleine vaartuigen van Batavia naar
Voor-
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Indië gezonden ter hulp van Rijklof van Goens, superintendent en admiraal van
Ceilon, de kusten van Coromandel, Malabar, Madoera enz., die reeds een fransche
vloot onder de la Haye Ventelay nabij Cotiary verslagen en het reeds door de
Franschen bezette Trincomale heroverd had. 23 Aug. 1673 raakte v.Q. slaags nabij
Masoelipatnam met 10 eng. ind. comp. schepen, die hij versloeg, daarbij drie dier
schepen veroverend. Dusdoende hebben toenmaals van Goens en v.Q. voor onze
voor-indische nederzettingen onze vijanden onschadelijk gemaakt. Onder zijn bestuur
op Banda ondernam in 1678 Joh. Keyts een onderzoekingstocht naar Nieuw-Guinea
en gaf aan een bocht van de Zuidwestkust den naam van Quaelberghsbaai
(Bitjaroe-baai der inboorlingen).
Zie: D. H a v a r t , Op- en ondergang van Coromandel (Amst. 1693) 163;
V a l e n t i j n , Oud- en Nieuw Oostindië; P.A. L e u p e , de Reizen der Nederlanders
naar Nieuw-Guinea in de 17e en 18e eeuw in Bijdr. Kon. Inst. v.T.L. en Vk.v.N.I. 3e
Volgr. X (1875); A.v. O v e r b e k e , Geestige en Vermaeckelicke Reysbeschrijvinge
naar O.I. in den j. 1668 enz. (Amst. 1671 en 1672), ook herdrukt in zijne Rijmwercken
(Amst. 1678); J a c o b S w a r t , Verhandelingen en berichten betr. het zeewezen
1855 II, 354 en 1856, II, 182 vlg.; F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen
II, 65.
Mulert

[Quast, Mathijs Hendrickszn.]
QUAST (Mathijs Hendrickszn.), van Schiedam, overl. te Wingurla 6 Oct. 1641.
Reeds in 1634 kwam hij als schipper van de ‘Bredamme’ in Japan aan, waarheen
hij het volgende jaar wederom a.b. der ‘Rarop’, onder leiding van commandeur
Adriaen, vertrok. In 1636 keerde hij als opperhoofd van eenige schepen met de
‘Galeas’ over Formosa naar Batavia terug. 11 Oct. 1638 kwam hij, als schipper met
de ‘Zutfen’ der O.-I.C., nogmaals in Indië aan en werd 2 Juni 1639 als commandeur
van de fluiten ‘Engel’ en ‘Graft’, over welk schip Abel Janszn. Tasman het bevel
voerde, ter ontdekking van eenige eilanden beoosten Japan gezonden; deze eilanden
zouden, volgens een rapport van den onderkoopman Willem Versteegen aan de
Indische regeering, zeer gouden zilverrijk zijn. Zij vonden geen goud of zilver, maar
ontdekten wel de Bonin-eil. en deden opnemingen van de Oostkust van Japan. 2
Jan. 1640 waren zij via Formosa wederom te Batavia terug; een journaal van de
‘Engel’ ligt op het R.A., maar is tot nu toe niet uitgegeven. Na de betrekking van
equipagemeester te Batavia in 1640 te hebben waargenomen, zond men hem naar
de vaste kust van Voor-Indië met de zoogen. vloot van defensie, bestaande uit 10
schepen met 314 stukken, 948 matrozen en 200 soldaten. Hij had in opdracht, om,
evenals zulks 5 achtereenvolgende jaren reeds geschied was, de Portugeezen, die
hun hoofdzetel te Goa hadden, te bemoeilijken, vooral in het afzenden hunner
retourvloot naar Lissabon, wat omstreeks 1 Oct. geschiedde. 12 Juli 1641 verliet
Q. de reede van Batavia en in Sept. sloot hij de baar van Goa af. 22 Sept. werd slag
geleverd aan een groot portugeesch galjoen, dat uit zee kwam en dat, na een heet
gevecht, genomen werd, waarbij de onzen 43 dooden en gekwetsten verloren,
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waaronder Q., die aan de bekomen wonden overleed en 8 Oct. te Wingurla begraven
werd.
Zie: Begin en Voortg. der O.I.C. (1646): Scheepvaert naar de O.I., gedaen bij
Hendrick Hagenaar; N a c h o d , die Beziehungen der N.Q.I. Kompagnie zu Japan
(Leipzig 1897); L e u p e , Reize van Maarten Gerritsz. Vries in 1643 naar het Noorden
en Oosten van Japan (Amst. 1858); i d ., M.H.Q. voor Goa in 1641 in Bijdr. v.T.L.
en Vk.v.N.I., nieuwe volgreeks II (1859); P.F.v. S i e b o l d , Geschichte der
Entdeckungen im Gebiete von Japan etc. (Leyden 1852); Eigen Haard 1904, 439
en 1905, 575.
Mulert

[Questiers, Catharina]
QUESTIERS (Catharina), geb. 21 Nov. 1631 te Amsterdam, als dochter van Salomon
Davidsz. Questiers (kol. 1146) en Elysabeth Jansdr. (1593-1660); 1 Febr. 1669
werd zij, komende ‘uyt de Warmoesstraet’, in de Oude kerk te Amsterdam begraven.
Zij was een mooie, veelzijdig begaafde vrouw, die de dicht-, teeken-, pen- en
schilderkunst beoefende, op glas, koper en hout graveerde, aan draai- en
papiersnijkunst deed, fraaiborduurde, boetseerde en er een penning- en
schelpenverzameling op nahield (Zie J. B l a s i u s , Mengeldichten 115; als haar
geboortejaar wordt daar 1637 genoemd). Tot bijna alle letterkundigen van haren
tijd stond zij in betrekking. Huygens, Jan Vos, Oudaen, Pels prezen haar om strijd;
Vondel noemde haar in een gedichtje van 1654 een ‘tweede Saffo in haer dichten’
(ed. U n g e r 1650-1654, 216) en vervaardigde een lijkdichtje op haar (ed. U n g e r
1659-1679, 311); de beste amsterdamsche schilders gaven teekeningen in haar
album. Nauw bevriend was zij met den Amsterdammer Joan Blasius (kol. 176). Tal
van gedichten aan of van haar zijn in diens Fidamants Kusjes en Mengeldichten te
vinden. Ook C o r n e l i a v a n d e r V e e r , met wie zij in 1665 een bundel uitgaf
Lauwer-Strijt tusschen Catharina Questiers en Cornelia van der Veer (Amst. 1665),
waarin de beide dames elkaar om strijd bewierookten en eigen lofdichten afdrukken
lieten, behoorde tot haar vriendenkring. Lang bleef zij haar spreuk: ‘Ick min myn
vryheydt’ getrouw, tot ‘de Maagd aan 't IJ’ 11 Mei 1664 trouwde met den
amsterdamschen koopman J o a n d e H o e s t (geb. 1627 te Leiden, overl. 1673?).
In verscheiden 17de-eeuwsche bloemlezingen komen letterkundige bijdragen in
dicht van haar voor; zoo in: Klioos Kraam, vol verscheiden Gedichten enz.
(Leeuwarden 1656), Het Eerste Deel van de Amsterdamse Mengel-moez enz. (Amst.
1658), Clioos Cytter, slaande aardige Gezangen enz. (Amst. 1669), Bloemkrans
van verscheiden gedichten (Amst. 1659), Hollantsche Parnas of verscheiden
gedichten (Amst. 1660). Ook voor het tooneel schreef zij: Den geheymen Minnaar
(Amst. 1655) naar het Spaansch van L o p e d e V e g a , opgedragen aan Christina
van Zweden; in 1656 bewerkte zij, eveneens uit het Spaansch, van E n r i q u e z
G o m e z , Casimier, of gedempte Hoogmoet (Amst. 1656). 25 Mei 1665 werd de
Nieuwe Schouwburg te Amsterdam geopend met haar naar 't Spaansch bewerkt
blijspel D'ondanckbare Fulvius en Getrouwe Octavia (Amst. z.j., andere dr. Amst.
1665), in het Duitsch vertaald als Die gedreue Octavia. In het eerstgenoemde
tooneelspel komt een door haar zelf gegraveerde titelprent voor; verder worden in
Van de koddige Olipodrigo,
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oft nieuwe Kermis-kost (Amst. 1655 2 dln.) eenige prentjes van haar aangetroffen.
Een ‘boek met kunst’, door haar zelf geteekend, werd in 1673 onder haar
nalatingschap gevonden. F. Danck schilderde haar portret.
Zie: Oud-Holland XXVII (1909) 200; XXV (1906) 243; J. t e W i n k e l , Bladzijden
uit de Geschied. der nederl. Letterk. (1882) 70-80; i d ., De ontwikkelingsgang der
Nederl. Letterkunde II (1908) 212 e.v.; 465, 495; A.v. W u r z b a c h , Niederländisches
Künstlerlexicon i.v.
Ruys

[Questiers, David]
QUESTIERS (David), middelmatig dichter uit het midden der 17de eeuw, zoon van
den volg. en Elysabeth Jansdr. Hij werd 2 Febr. 1623 te Amsterdam geboren en
huwde O d i l i a V o o c k e n . 17 April 1663 werd hij ‘uyt de Warmoesstraet’ in de
Oude kerk begraven. Zijn weduwe verkocht Maart 1664 het huis ‘Oud-Antwerpen,
daer de Looden Pomp uythangt’ in de Warmoesstraat aan Catharina Q. voor ƒ 10250,
en hertrouwde in 1665 met M r . J o a n n e s C a n . David Q. was loodhandelaar
van beroep; zijn leven schijnt niet altijd even onberispelijk te zijn geweest
(Amsterdamse Mengel-moez (Amst. 1658) 174). Zijn gedichten zijn niet verzameld
uitgegeven, maar komen verspreid voor in bundels dier dagen, als: Klioos Kraam,
vol verscheiden Gedichten (Leeuwarden 1656); Hollantsche Parnas of verscheide
Gedichten gerijmt door J. Westerbaen etc. (Amsterdam 1660); Het Eerste Deel van
de Amsterdamse Mengel-moez etc. (Amsterdam 1658); Apolloos Snaaren enz.
(Amsterdam 1664). Hij was bevriend met Willem Schellinks, Gerbr. van den Eekhout
en H. Zweers; de onderlinge bewierooking dier vier vrienden is in de Hollantsche
Parnas te vinden. Volgens F. van der Haeghen was zijn spreuk: ‘T'ongequetst leven
best’ (Dictionnaire des Devises (Brux. 1876) 87).
Zie: Oud-Holland XXVII (1909) 200.
Ruys

[Questiers, Salomon Davidsz.]
QUESTIERS (Salomon Davidsz.), geb. 1590, zoon van D a v i d Q u e s t i e r s van
Yperen, die 6 Mei 1591 het leidsche poorterrecht verwierf. In het begin der 17e
eeuw vestigde Salomon zich als ‘pompenmaecker’ of loodgieter te Amsterdam en
huwde daar Nov. 1613 met E l y s a b e t h J a n s d r . (1593-1660). Hij overleed in
1637 en liet 6 kinderen na: M a r i a (geb. 1615, gehuwd met H e n d r i k d e G o y e r ,
bailluw en dijkgraaf van Texel), G e e r t r u y d t (geb. 1617), A e l t j e (geb. 1619,
gehuwd met J a n Q u i r y n s z . S p i t h o f f ), P e t r o n e l l a (geb. 1621, gehuwd
met den bouwmeester P h i l i p s V i n g b o o n s of V i n c k b o o n s ), David en
Catharina (zie hiervoor). Onze loodgieter maakte in zijn tijd eenigen naam op
letterkundig gebied. Hij was lid der Duytsche Academie en komt, onder de zinspreuk
‘Elck is sondich’ als dichter voor in de Nieuw-jaer-Lieden wtghegheven by de
nederduydtsche Academi (van 1618-1622). Ook schreef hij een tooneelspel
Griecxken Amadis (Amstelredam 1633), 12 Sept. 1633 op de Academie gespeeld,
waarin het komisch element eenigen lof verdient. Misschien heeft hij meer
geschreven; althans de bekende Tengnagel zegt later van hem: ‘Die de griexe
Amadis dichte; Die van Soudan Saer schreef’ (De Geest van M.G. Tengnagel in
d'andere werelt (Rotterdam 1652) 15).
Zie: Oud-Holland XXVII (1909) 199-200.
Ruys
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R.
[Raabe, Adam Hendrik]
RAABE (Adam Hendrik), onderwijs- en opvoedkundige, 4 Dec. 1834 te Nijmegen
geb. en 17 Febr. 1899 te Utrecht overl. Al vroeg verwierf hij zich verscheiden acten
voor 't L.O., was daarna eenige jaren practisch werkzaam op de christelijke
normaalschool zijner geboorteplaats en liet zich terwijl inschrijven als student in de
letteren aan de hoogeschool te Utrecht, zonder echter zijn woonplaats naar de
academiestad over te brengen. Wel verhuisde hij van Nijmegen naar Heemstede,
om huisonderwijzer te worden bij Ds. N. Beets, gelijk hij later in een dergelijke
betrekking werkzaam was bij den letterkundige Dr. Hacke van Mijnden te Loosdrecht.
In 1861 stichtte Raabe in Utrecht een school van voorbereidend hooger onderwijs
voor jongelui uit den aanzienlijken stand, die weldra overgeplaatst werd naar den
huize ‘Raadwijk’, buiten de Tolsteeg, waar vroeger een dergelijke inrichting gevestigd
was geweest (van Kooiman). 17 Mrt. 1866 promoveerde hij tot Dr. in de letteren,
op een diss. de Poetica Platonicae philosophiae natura praesertim in amoris
expositione conspicua. In 1882 werd R. voor korten tijd leeraar in de geschiedenis
aan 't gymnasium te Amsterdam, maar van 1888-93 was hij opnieuw hoofd van een
bloeiend instituut, en wel van ‘Noorthey’, onder Voorschoten. Zijn laatste levensjaren
sleet hij op zijn geliefd ‘Raadwijk’ bij Utrecht. Behalve een aantal opstellen op 't
gebied van onderwijs en opvoedkunde, schreef hij Geschichte und Bild von Nero,
nach den Quellen bearbeitet (1872); Humaniteit of zelfverheffing? Moet de moderne
kritiek op 't gebied der geschiedenis ook bewijzen leveren enz. (1873): De Compagnie
van Loyola, meer een politieke vereeniging dan een godsdienstige orde (1878);
Eenige opmerkingen naar aanleiding van de eerstdaags te behandelen wet voor
het hooger onderwijs (1876); Het onderwijs in de gesch. en aardrijksk. aan de Nederl.
gymnasiën (1881); een vertaling van M a x M ü l l e r , De oorsprong en ontwikkeling
van den godsdienst, nagegaan in de godsdiensten van Indië (1879); Mr. J.J.L. van
der Brugghen herdacht, bij gelegenheid van de inwijding der herbouwde school op
den Klokkenberg te Nijmegen (1887). Met B e e t s gaf hij een Bloemlezing uit de
werken van Mr. J.J.L. v a n d e r B r u g g h e n (1889-90, 2 dln.)
Zie: Stemmen voor waarheid en vrede 1899, 245.
Zuidema

[Raadt, Petrus de]
RAADT (Petrus d e ), geb. 4 Mrt. 1796 te Antwerpen, hoofd van het instituut van
opvoeding en onderwijs ‘Noorthey’ onder Voorschoten, waar hij 18 Apr. 1862 overl.
Zijn vader was onderwijzer te Rotterdam; hier ontving hij ook zijn eerste opleiding,
doch voltooide deze onder prof. Niemeyer te Halle a.d. Saale. Drie jaar vertoefde
de R. in deze academiestad, waar hij 7 Mrt. 1819 na ijverige studie den doctorstitel
verwierf op een diss. Comparatio principiorum educationis apud Romanos et
recentiores artis paedagogicae auctores. Na het schrijven van dit proefschrift maakte
hij een studiereis door Duitschland, Zwitserland en Frankrijk, om zijn opvoedkundige
kennis te toetsen en verder uit te breiden; daarna richtte hij in 1820 zijn
bovengenoemd huis van opvoeding en onderwijs op. Dit was
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hoofdzakelijk bestemd voor jongelieden uit den voornamen stand; prins Willem van
Oranje behoorde van 1851-54 tot de leerlingen van 't instituut, onder particuliere
leiding nochtans van zijn gouverneur jhr. de Casembroot. Behalve eenige opstellen
in verschillende tijdschriften gaf de Raadt uit: Redevoering over de redenen waarom
nog vele schoolonderwijzers zoo onbekwaam zijn voor hun beroep, en over het
aangename van hetzelve (1814); Brief over de wetten op het lager onderwijs aan
den heer J. Corver Hooft bij zijn benoeming tot voorzitter der Tweede Kamer (1829);
De wetten op het lager onderwijs in 't Kon. der Nederl. geschiedkundig beschouwd
als een eigendom der Noord-Nederlanders, en de geest en strekking dier wetten
opvoedkundig verdedigd (1830); Lager onderwijs in Engeland en in ons vaderland
(1840); Een drietal bedenkingen van Mr. Groen van Prinsterer beantwoord (1840);
Noorthey in 1849 (1849) en De koninklijke besluiten van 23 Mei 1845 en 1 Juli 1850
voor de toelating van studenten tot de hoogescholen.
Zie: Levensb. Letterk. 1863, 311 met bibliografie; J.H. K r a m e r s , Herinneringen
aan P. de R. (Rott. 1863).
Zuidema

[Raaff, Antoine Theodore]
RAAFF (Antoine Theodore), geb. te 's Hertogenbosch 1 Dec. 1794, overl. te Padang
17 April 1824, zoon van J o h a n n e s J a c o b u s R a a f f en van S o p h i a
D o u c h e z , kwam in 1807 als cadet op de mil. school te Honsholredijk, in 1811 op
die te St. Cyr, werd in 1812 benoemd tot souslieut. bij de fransche inf., in 1813 tot
1 en luit., nam deel aan de veldtochten in Duitschland en werd bij Leipzig
krijgsgevangen. Hij werd daarna benoemd tot 1en luit. bij het Holl. legioen van Oranje
en, in 1815, tot kapt. van den gen. staf van het ind. leger; in 1818 tot majoor, in 1821
tot luit.-kol., souschef van den staf.
Op het einde van 1821 vertrok hij naar Sumatra's Westkust om de militaire leiding
van den toen aanvangenden strijd tegen de Padri's op zich te nemen; hij kweet zich
van die taak op schitterende wijze. In het laatst van 1823 werd hem ook het burg.
bestuur in genoemd gewest opgedragen, doch hij overleed kort na de aanvaarding
daarvan. Voordat zijn dood in Nederland bekend was (Mei 1824), benoemde de
koning hem tot Ridder M.W.O. 3e kl. Ter herinnering aan den hooggeschatten
aanvoerder is, aan het zeestrand te Padang, door zijne tijdgenooten een gedenknaald
opgericht.
o

o

Hij was gehuwd: 1 . met M a r i e H e n r i e t t e L e R o u x ; 2 . met C a r o l i n e
Sophia Arnould.
Zie: E.B. K i e l s t r a , Sum. W.K. van 1816-25 in Bijdr. T., L. en Vk. van N.I. 5e
volgr. II; W.J. K n o o p , Krijgs- en geschiedk. Geschr. IV, 267.
Kielstra

[Raay, J. van]
RAAY (J. v a n ), was pianofabrikant te Amsterdam, die een inzending deed op de
nijverheidstentoonstelling te Haarlem in 1825 (Cat. p. 321). Bij advertentie in Opr.
Haarl. Cour. van 10 Nov. 1841 werden pianowerklieden gevraagd door de ‘Koninklijke
geoctroyeerde muzijkinstrumentenfabriek van J. van Raay & Zonen te Amsterdam’.
In Mei 1911 was ter herstelling bij den
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pianoreparateur W.P. Rieder te Amsterdam een giraffe, waarin op het stemblok was
geplakt hun fabrieksmerk (steendruk door Desguerrois & Cie. Amsterdam, naar
Magnenat): ‘Koninklijke fabriek en magazijnen, te Amsterdam, Kalverstraat, No. 61
en 66, J. van Raay en Zonen. Fabrikeurs van allerhande soorten piano-fortes,
melodiums, aeolodicons, klavier- en pedaal-harpen, orgels, enz. enz. enz. Allerhande
muzijk instrumenten zoo in koop als in huur’.
Enschedé

[Rabenhaupt, Karel]
RABENHAUPT (Karel), baron de Sucha, erfheer van Lichtenberg, Fremesnich en
Grumbach, geb. 6 Jan. 1602 in Bohemen, overl. 12 Aug. 1675. Hij kwam onder de
troepen van graaf Ernst van Mansfeldt en hertog Christiaan van Brunswijk in 1622
uit de Paltz naar Nederland, nadat hij om het geloof uit Bohemen was gevlucht en
in dienst zijnde van den keurvorst van Saksen het verlies van Bautzen had
meegemaakt. Tijdens het ontzet van Bergen-op-Zoom diende hij als soldaat onder
prins Maurits. Na zich met veel ijver zoowel theoretisch als practisch op de militaire
wetenschappen te hebben toegelegd kwam hij in 1626 te Groningen en diende daar
onder de bevelen van graaf Ernst Casimir. Bij het beleg van Grol (1627) toonde hij
zich goed tehuis in de taktiek van den vesting-oorlogen werd tot vaandrig bevorderd.
Ook werkte hij mede aan de versterking van Lieroort, de Bourtange en
Langakkerschans. Tijdens het beleg van 's Hertogenbosch (1629) werd hij tot
luitenant benoemd; hij nam later deel aan het beleg van Roermond en van Maastricht
(1631). Een aanzoek om in dienst van den koning van Polen over te gaan sloeg hij
af, maar een dergelijk verzoek van den landgraaf van Hessen nam hij aan. In zijn
dienst bestuurde hij het beleg van Wezel en klom weldra op tot luitenant-generaal.
In den strijd tegen de keizerlijke troepen werd hij bij Neuss krijgsgevangen gemaakt
doch wist weldra te ontvluchten; door Frankrijk trekkende kwam hij over zee in
Holland terug. Na het einde van den oorlog vroeg en verkreeg hij zijn eervol ontslag
uit den militairen dienst doch in 1672 werd hij door Stad en Lande van Groningen
tot verdediging van dit gewest opgeroepen. Met veel talent en dapperheid verdedigde
hij de stad Groningen; na het opbreken van het beleg trad hij aanvallenderwijze op
en verdreef de Munsterschen uit het grootste gedeelte van Groningen. Voorts nam
hij Coevorden in (1672), ter belooning waarvoor hij het drostambt en gouvernement
van Coevorden kreeg. Achtereenvolgens deed hij (voorjaar van 1673) de Bunner
en de Nieuwe schans versterken; na menig bloedig gevecht trok R. met grooten
buit en vele krijgsgevangenen naar Drente. In 1674 ging hij, na het terugtreden van
Johan Maurits de leiding van den krijg in het Noorden ontvangen hebbende, hoewel
de jonge Hendrik Casimir hierop aanspraak maakte, opnieuw aanvallend te werk
met fransche en groningsche troepen, tegen de troepen van den bisschop van
Munster in Bentheim. Hij vermeesterde Nordhorn en kleine plaatsen in Twente en
Neuenhaus. In Oct. van hetzelfde jaar nam hij, of liever de Prins, die het bestuur
van de belegering van hem overnam, Grave na een beleg van vier maanden in.
Tijdens dat beleg had hij den bekenden hevigen twist met den jongen Hendrik
Casimir II van Nassau. Op het laatst van zijn leven bleef R. te Coevorden, als
gouverneur dier vesting en drost van Drente.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door Cr. v. Queborn, L. Visscher en R. de Hooghe.
Geschilderd hangt het op het stadhuis te Groningen en in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
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Zie: B o s s c h a , Heldend. te L. II, 76, 78 en vlg., 81, 110 e.v. 116, 117, 118, 155
vlg.; v a n W i j n , Bijv. op W a g e n a a r XIV (met zijn afbeelding) 69; I.P. K o s t e r ,
De Provincie Groningen en hare defensie (Gron. 1874); B l o k , Gesch. v.h. Ncderl.
Volk V, 299, 309, 320, 328; H.O. F e i t h in Gron. Jaarb. 1868, 27 (duel met H.
Casimir) J.E. H e e r e s in Gron. Volksalm. 1891, 216; T r e s l i n g , ib. 1837, 148;
Bijdr. Gesch. v. Gron. IX, 317; I.G. K r ä m e r , Het Beleg van Groningen in 1672
(1902).
Eysten

[Radboud, Ratbod]
RADBOUD, R a t b o d , bisschop van Utrecht, werd omstreeks 850 in den pagus
Lomochanum in Gasconje geboren, overl. 29 Nov. 917. Zijn vader was een Frank
van adellijken huize, zijn moeder stamde af van den beroemden Radboud, den
hertog der Friezen. Zijn eerste studies deed hij bij zijn oom Gunther, aartsbisschop
van Keulen, verliet dezen echter na diens excommunicatie, in 864 beloopen wegens
de inzegening van het bloedschendige huwelijk van koning Lotharius, en ging ze
voortzetten aan de paleisschool van Karel den Kale, waar hij voor leermeester had
den wijsgeer Monno, en zonder twijfel ook Scotus Erigena. Zijn schitterende
hoedanigheden, zijn wetenschap en zijn godsvrucht maakten hem bemind bij geheel
het hof. Na den dood van Karel den Kale (877) keerde hij naar Lomochanum terug,
om zijne ouders te bezoeken, en begeerig de wereld te verlaten hechtte hij zich aan
den wijdvermaarden persoon van Hugo (zoon van Koenraad, den graaf van Parijs
en van Auxerre), die van 864-866 het aartsbisdom Keulen had bestuurd en toen ter
tijde abt was van Sint Martinus te Tours. De tijdgenoot, die het leven schreef van
Radboud, zegt ons, dat abt Hugo hem onderricht gaf in philosophie, dialectiek en
rhetorica. Over de jaren tusschen 886-899 bezit men weinig gegevens. In 899 werd
hij ondanks zijn verzet door geestelijkheid en volk tot bisschop van Utrecht gekozen,
welke keuze door koning Arnulf werd goedgekeurd, gewijd in 900. Naar aanleiding
van deze gebeurtenis getuigt over hem zijn levensbeschrijver: ‘Mutat habitum,
augendo insignia morum; Christi regulae subjectus, angusto calle vivendi, perfectae
religionis efficitur monachus’. Deze tekst schijnt wel te bewijzen, dat Radboud toen
den monniksstaat omhelsd heeft onder den regel van den H. Benedictus. Bisschop
geworden, gaf hij het voorbeeld van alle deugden, vooral van onthouding, vasten,
aalmoezen geven, zorgen besteed aan armen, zieken en weezen, verachting van
de aardsche goederen. Omdat Utrecht door de Noormannen verwoest was, trok hij
zich terug naar Deventer, welke stad met hare omgeving hem geschonken was
door de koningen Arnulf en Zwentibold, terwij Karel de Eenvoudige deze begiftiging
bevestigd had. Toch keerde hij telkens naar Utrecht terug om te prediken, werd er
echter meermalen gehinderd door de heidensche Noormannen. Maar zij die aan
zijn prediking weerstonden, en hem beleedigden of mishandelden, moesten, naar
zijn levensbeschrijving zegt, Gods wraak ondervinden. Het meerendeel hunner stierf
aan de pest zooals de weinigen, die aan den dood ontsnapt zijn, zeer dikwijls getuigd
hebben. Ook bezat hij, volgens dezelfde bron, de gave der voorzegging: zoo
voorspelde hij dat het keizerschap van de Franken op de Germanen zou overgaan,
kondigde hij zijn dood drie jaar te voren aan, voorspelde hij, dat hij zou worden
opgevolgd door den jeugdigen Balderik, zoon van Ricfried, graaf van Kleef, en dat
deze den zetel te Utrecht herstellen zou. Hij begaf zich naar Rome om zich te
beklagen over graaf Meginhart, die de rechten zijner diocesanen in Zeeuwsch-
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Vlaanderen te kort had gedaan; paus Joannes X herstelde den vrede tusschen de
beide partijen. Hij weigerde aan den koning militaire diensten te bewijzen, die
onvereenigbaar waren met zijne herderlijke plichten. Hij had een groote godsvrucht
tot de H.H. Martinus, Willibrordus, Bonifacius e.a.
Ook op letterkundig gebied is Radboud werkzaam geweest als godgeleerde,
geschiedschrijver en dichter. Enkele overblijfselen van dien arbeid zijn tot ons
gekomen. Zoo wordt in de Vita Radbodi (M i g n é P. L CXXXII col. 543) gesproken
over een volledig officie, dat Radboud heeft samengesteld ter eere van den H.
Martinus (Zie hiervoor Kerkhist. Archief III, 161 volg.). Verder staan in Migne op. cit.
afgedrukt: R a d b o d i Breve chronicum, een tijdsaangifte voor het begin van zijn
episcopaat; Sermo S. R a d b o d i de S. Switberto; Sermo R a d b o d i de vita S.
Virginis Christi Amelbergae; Homilia S. R a d b o d i de S. Lebwino; als mede een
viertal gedichten: Epigramma ad S. Martinum; Epitaphium, sive encomium de viatico
Christi; Carmen allegoricum pro S. Swiberto; Egloga pro S. Lebwino. Daarenboven
geeft B u c h e l i u s nog in zijn noten op H e d a bl. 74 een zesregelig gedicht tot het
inroepen van Gods barmhartigheid, en publiceerden de Analecta Boll. I, 104-111
een Sermo de sancto Servatio auctore R a d b o d o episcopo Ultrajectensi.
M a b i l l o n zegt, dat hij een opstel van Radboud: De S. Willibrordo flores, d.i. een
rede, op het feest van Willibrord gehouden, in de Acta SS. Ord. Ben. saec. III, 1
heeft uitgegeven. Men zoekt dezen Sermo echter te vergeefs. T r i t h e m i u s maakt
nog melding van een ander geschrift. Laudes S. Bonifacii episcopi. Naar L e v i s o n
(Vitae S. Bonifacii) zou het leven dus gezegd van Radboud niet anders zijn dan de
omwerking van een leven, in de 9de eeuw geschreven door een priester van Utrecht.
In 914 verkreeg hij van koning Koenraad I een privilegie, volgens een bewaarde
oorkonde. Tijdens eene zware ziekte, die als doodelijk beschouwd werd, werd hij
op wonderdadige wijze genezen in eene verschijning van Onze Lieve Vrouw en van
de zalige maagden Thecla en Agnes. Terwijl hij op reis was in Drente werd hij door
de koorts overvallen en liet zich door zijn leerlingen naar Ootmarsum brengen, waar
hij overleed onder het bidden van psalmen, onderbroken door het opzeggen van
een der antiphonen, die hij zelf ter eere van Sint Maarten had opgesteld.
Zijn leerlingen brachten zijn lichaam naar Deventer en stelden het in de kerk van
den H. Lebuinus ter aarde. Zijn opvolger Balderik richtte boven zijn overblijfselen
een altaar op, en langzamerhand begon zijne vereering zich te verspreiden. Tijdens
de hervorming werden zijne resten verborgen., zij bevinden zich heden in de
parochiekerk te Deventer behalve de relieken van den schedel, die te Assen
berusten.
Zie: E m m i u s , Rerum Frisic. Hist., reg.; T r i t h e m i u s , Catal. viror. illustr. O.S.B.
II, 38; M a b i l l o n , Acta SS. Ord. S. Ben. Saec. V, 25-27, 2910; Annal. Bened. III
lib. 40 art. 26; Bat. Sacra 119-120; D e l p r a t in Nijhoff's Bijdr. II, 235;
W e s t e n d o r p in Verhand. Nederl. Inst. Wetensch. VI, 139; W i n k l e r P r i n s in
Vrije Fries V, 97; D ü m m l e r in Neues Archiv IV, 549-550; Anal. Boll. VI, 5-15;
7

W a t t e n b a c h , Deutschl. Gesch. quellen I (1904) 320; de Katholiek XVIII, 193;
A l b e r s in Arch. Gesch. Aartsb. Utrecht XXI, 244-297; M u l l e r , Het oudste
Cartularium van het Sticht Utreeht; B r o m , Bull. Traject; K r o n e n b u r g ,
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Neerlands Heiligen V, 89-113; S u f f r . P e t r u s , Scriptores Frisiae (1699) 56-57;
Hist. Littér. de la France VI (1742) 158-164, 208-209; L e y s e r , Poët. med. aevi
(1721) 275; F o p p e n s , Bibl. Belgica (1739) II, 1051; P a q u o t , Mém. II, 425-429;
C e i l l i e r , Hist. Gen. des Auteurs Sacres et Ecclés. (1763) XII, 793-794;
P e e r l k a m p , Belg. lat. carm. (1822) 10-11; M o l l in Kerkhist. Archief III, 161 vlg.;
M i g n e , Pat. Lat. CXXXII, col. 537-560; Anal. Bolland. I, 104; Catalogus Codic.
Hagiograph. Bibl. Regiae Bruxell. (1901) I, 330; D u m b a r , Kerkelijk en Wereltlijk
Deventer I, 232; Arch. Gesch. Aarts. Utrecht X, 266. Vgl.: F l o s s , Papstwahl 107;
P i j n a c k e r H o r d i j k in Nederl. Archievenblad XX, 32; P o t t h a s t , Bibl. hist.
2
med. aevi II , 984, 1541.
Graux

[Rade, Joannes de]
RADE (Joannes d e ), abt van Kloosterrade (Rolduc) te Kerkrade, Limburg. Hij was
de opvolger van Wilhelmus Mertzenhusen (kol. 902) en de voorganger van Joannes
Berensberg, die 12 Nov. 1392 tot abt werd gewijd.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg door S.P. E r n s t (Luik 1852), 91-93.
Goossens

[Radelantius, Wilhelmus]
RADELANTIUS (Wilhelmus), geb. te Eemnes, overl. in 1612, studeerde te Leuven
en te Douai in de rechten, was na voltooiing zijner studiën en verkrijging van den
doctorstitel advocaat te Utrecht. In Mei 1579 werd hij secretaris van het college der
Nadere Unie, wat hij bleef zoolang dat college bestond. In 1580 werd hij raad in het
Hof van Utrecht, in 1598 president van den Hove. Hij vervulde dien post tot 1611,
toen hij om politieke redenen werd afgezet.
Bij commissie van 9 Nov. 1595 werd hij met anderen aangesteld door de
Staten-Generaal om te beslissen in de geschillen tusschen de stad Groningen en
de Ommelanden. Van Buchell deelt de volgende beoordeeling mede van den
raadsheer Winhoff en hem uit het jaar 1593: ‘Wijnhovium et Radelantium juris
canonici doctiores, posteriorem tamen carere praesenti memoria’.
Na zijn dood verschenen: Decisiones Posthumae Curiae Provincialis Traiectinae,
per celeberrimum Jurisconsultum D. W i l h e l m u m R a d e l a n t i u m ejusdem
Curiae quondam Praesidem collectae (Traj. 1637), een verzameling van 126
beslissingen van het utrechtsche Hof uit de jaren, dat R. daarin zetelde. Deze
belangrijke verzameling rechtspraak, die nog veel geraadpleegd wordt, was door
R. gedurende zijn loopbaan hoofdzakelijk voor eigen gebruik bijeengebracht. Het
werk heeft dan ook geheel den vorm van notities ter eigen memorie.
Zijn zoon en naamgenoot was advocaat te Utrecht (sedert 1575) en promoveerde
onder Everard Bronchorst 4 Nov, 1597 tot Dr. juris.
o

Zie: Utrechtsche Consultatiën III n . 94; Consult. Adv. en Advert.... bij Rechtsgel.
o

in Holland II, (3e druk Rott. 1670) n . 204; Diarium van A. v a n B u c h e l l , 138,
349, 353, 361, 408, 471; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i 106; Kroniek Hist. Gen.
XXI (1865) 432 en 544; P.L. M u l l e r , Gesch. der regeering in de nader geunieerde
Provinciën (Leiden 1867) 84 en 159; v a n d e W a t e r , Utr. Placaatboek II, 1048
en 1053.
van Kuyk
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[Radermacher, Daniel of Radermaker]
RADERMACHER (Daniel) of R a d e r m a k e r , geb. te Middelburg 21 Nov. 1722,
gest. aldaar 8 Mrt 1803, zoon van Samuel (kol. 1157) en Maria Elisabeth de la Rue,
werd 9 Aug. 1741 te Leiden ingeschreven als stud. iur., promoveerde aldaar 1 Juli
1743 en huwde 3 Nov. 1756 S u s a n n a L i b e r t i n a B o o g a e r t .

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1153
In 1761 volgde hij zijn vader op als bewindhebber der O.-I. Compagnie, werd in
1762 raad en in 1763 schepen te Middelburg. Van MichieI Adriaan van Pantegem
Pille kocht hij dit jaar de buitenplaats Poppenroede, die hij 's zomers bewoonde en
waarvan hij in 1771 door Jan Arents twaalf gekleurde teekeningen deed vervaardigen
(Zelandia ill., vervolg (Midd. 1885) 28). De overlevering gewaagde nog later van
zijne zonderlinge manieren, doch onbekrompen steunde hij kunst en wetenschap
o.a. door tusschenkomst van het Zeeuwsch Genootschap een som beschikbaar
stellende voor een prijsvraag betreffende de beste schepen voor de O.-I. Compagnie,
waarvan de antwoorden van E z . L o m b a r d en W i l l e m U d e m a n s in 1780
zijn uitgegeven. In zijn huis te Middelburg ontving hij in Juli 1786 den stadhouder
en zijn gezin. Op verzoek van het stedelijk bestuur van Arnemuiden, voor welks
kerk en armen hij veel gedaan had, schonk hij haar in Dec. 1801 zijn nog ten
raadhuize aanwezig bijna levensgroot portret. Na den dood zijner vrouw (waaruit
o.a. P e t r o n e l l a M a r i a R., geh. met J a n W i l l e m D u s s e l d o r p d e
S u p e r v i l l e en M a r i a E l i s a b e t h , geh. met J o a c h i m A s s u e r u s
S c h o r e r ) was hij hertrouwd met C l a s i n a P e t r o n e l l a d e K o k e l a e r , wed.
van Mr. D a n i e l J a n B o u w e n s te Amsterdam. R. schreef: Uittreksel van een
berigt der dagelijksche veranderingen bij eene inenting der kinderpokjes (Verh. Holl.
maatsch. van wetensch. 1770: Berigten, 65); De keering van het water in een vijver
(Werken Zeeuwsch gen. III (1772) 592-6); Aanmerkingen op het gewoon
psalmgezang (Midd. 1776); een Bijlage tot de verhandeling van E. L o m b a r d e n
W. U d e m a n s (Werken Zeeuwsch Gen. VII: 1 (1788) 370-71) en Waarnemingen
uit het journaal van Ellerbeek (Werken Zeeuwsch gen. VII: 2 (1788) 259-76).
Zie: F e r w e r d a , Wapenboek (Leeuw. 1781); Verheugd Zeeland (Amst. 1787)
70, 97; P a s p o o r t , Vervolg op de tegenw. staat van Zeeland (Midd. 1820) 227-33,
255; d e K a n t e r e n D r e s s e l h u i s , de Provincie Zeeland (Midd. 1824) 106,
107, 173; Kronijk Hist. gen. te Utrecht VI (1850) 361, 62; X (1854) 465; Navorscher
VIII (1858) 147, 210, 332; X (1860) 106; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II
(Midd. 1893) 460-1 en K e s t e l o o , de Stadsrek. van Middelburg.
de Waard

[Radermacher, Jacobus Cornelis Mattheus of Rademacher]
RADERMACHER (Jacobus Cornelis Mattheus) of R a d e m a c h e r , geb. te 's
Gravenhage 31 Mrt. 1741, gest. in de indische zee 24 Dec. 1783, zoon van Johan
Cornelis R. en Susanna Ignatia van Schinne (kol. 1156), vertrok in 1757 als
onderkoopman naar Batavia, waar hij, denkelijk door invloed van zijn oom Samuel
(kol. 1157) snel opklom, koopman werd in 1761, 7 Juni 1761 huwde met de dochter
van een raad van Indië, nl. M a r g a r e t h a S o p h i a V e r i j s s e l en opperkoopman
werd in 1762. Gerepatrieerd in 1763, werd hij in Apr. 1764 door invloed zijner familie
pensionaris honorair van Vlissingen, deed zich echter als iur. cand. 10 Juni 1766
inschrijven te Harderwijk, waar hij ook promoveerde, zette zich als advocaat neer
te Arnhem, maar vertrok Jan. 1767 opnieuw naar Indië, waar hij in 1768 schepen
en baljuw te Batavia werd, en in Mei 1776 raad-extraordinaris van Indië, president
van het college van schepenen, van curatoren en scholarchen der bataviaasche
scholen, kolonel der gewapende burgerij en in 1781 commissaris voor de vloot en
het leger, in welke functie hij tijdens den engelschen oorlog
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Batavia in staat van tegenweer bracht. O.a vriend en beschermer van Josua van
Iperen, ijverde hij met dezen, Adriaan Moens e.a. langen tijd voor de oprichting op
24 Apr. 1778 van het Bataviaasch Genootschap van kunsten en wetenschappen
(in welker werken hij ook zelf menige bijdrage leverde) en voor den aanleg van den
hortus te Buitenzorg. In 1781 werd hij door bewindhebbers der O.I. Compagnie
aangesteld tot raad-ordinaris, doch werd door de te late ontvangst (in 1783) dier
aanstelling verhinderd als zoodanig op te treden. Met zijne tweede vrouw, A n n a
J a c o b a B o s c h , 17 Nov. 1783 repatrieerend, werd hem eershalve het beveI
over de retourvloot opgedragen, doch hij is bij een oproer door chineesche matrozen
vermoord. Zijn zoon F r a n ç o i s R e i n i e r R., geb. te 's Gravenhage 1 Mrt. 1765,
ingeschreven als stud. iur. te Utrecht in 1784, werd raad te Vlissingen, waar hij 2
Juli 1785 ondertrouwde met jkvr. J o h a n n a M a r g a r e t h a v a n H o o r n .
Hij schreef (met W. v a n H o g e n d o r p ) Korte schets van de bezittingen der
Ned. O.-I. maatschappij benevens beschr. van het koningrijk Jaccatra en de stad
Batavia (Verhand. Bataviaasch Gen. I (1781) 1) en alleen: Verschil der tijdrekeninge
bij de asiatische volkeren (t.z.p. I (1781) 124); Bericht wegens de zwaare aardbeving
van 22 Jan. 1780 (t.z.p. II (1784) Bijv. 51); Beschrijving van het eiland Borneo (t.z.p.
II (1784) 107); Waarnemingen over het verbeteren onzer hollandsche zeekaarten
(t.z.p. II (1784) 327); Beschrijving van Sumatra (t.z.p. III (1787) 1); Bijdr. tot de
beschr. van Japan (t.z.p. III (1787) 203); Korte beschrijving van Celebes (t.z.p. IV
(1786) 199); Korte beschr. van den tegenw. staat van het hindostansche rijk (t.z.p.
IV (1786) 276) benevens nog enkele andere stukken in die Verhandelingen; verder
Berigt wegens de uitwerkingen van den donder op een O.I. schip (Verh. bataafsch
genootschap te Rotterdam 1787).
Zie: L u s s o n , Relation du massacre arrivé la nuit du 24 au 25 Dec 1783 (Fless.
1784); Bedestonden gehouden te Batavia door J a c . C a s p . v. M e t z l a r (Utr.
1788) bijlage C; Navorscher VIII (1858) 147, 332; v a n R h e d e v a n d e r K l o o t ,
de Gouverneurs-gen. van ned.-Indië ('s Grav. 1891) 109 met de daar aangehaalde
bronnen; Narorscher XLV (1895) 212, 445, 514 en de monografie door S. K a l f f
in Tijdschr. voor Ned.-Indië S. II dl. III (1899) 477-512.
de Waard

[Radermacher, Johan (1)]
RADERMACHER (Johan) (1), R a d e m a k e r of R o t a r i u s , geb. te Aken 14 Mrt.
1538, gest. te Middelburg 15 Febr. 1617, zoon van W i l l e m (1501-1555) en M a r i a
H o u p p e r s , verloor op 16-jarigen leeftijd zijn vader, die hem voor universitaire
studie had bestemd. In 1557 trad hij daarom in dienst bij Aegidius Hooftman,
koopman te Antwerpen, waar hij Em. van Meteren leerde kennen, van denzelfden
leeftijd en neiging tot historische studie. Deze sprak hem ook veel over Abraham
Ortelius, met wien de kennismaking van R. echter eerst geschiedde, toen gene zich
te Antwerpen als boekverkooper een vast verblijf koos. Een beschermer zijner
studien vond R. inmiddels in zijn patroon. Voor diens zaken bevond hij zich dikwijls
te Londen, waarschijnlijk in 1561 (K i r k , Returns of aliens dwelling in the city and
suburbs of London part I (Aberdeen 1900) 281) en maakte er vóór 1564 kennis met
den befaamden John Dee. Aanhanger van de hervormde leer vestigde hij zich voor
goed als zelfstandig koopman en agent van Hooftman te Londen in 1567, komt in
1568 voor op de ledenlijst der italiaansche
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gemeente (K i r k a.w. 388), evenals zijn vriend Hendrik Beeckman, was in 1569
ouderling bij de hollandsche Gemeente en huwde er 13 Mei 1571 met J o h a n n a
R a c k e t s , dochter vermoedelijk van J o h n en B e a t r i c e (K i r k a.w. I 416; II,
24). Toen in Mei 1575 te Antwerpen van Meteren werd gevat, behoorde R., met zijn
vriend, den schilder Joris Hoefnagel, tot hen, die zijne invrijheidstelling bewerkten;
14 Juni 1576 schreef hij te Londen eene inscriptie in van Meteren's album
(Oud-Holland XV (1897) 167) en werd er in 1578 door de hollandsche Gemeente
aangewezen voor de verzameling der stukken voor de beschrijving van de Historie
der nederlandsche geschiedenissen (K u y p e r , Kerkeraadsprotocollen der holl.
gem. te Londen (Utr. 1870) 3, 4, 9, 13, 74, 258, 310, 313 en T o o r e n e n b e r g e n ,
Colloquia holl. gem. in Engeland (Utr. 1872) 49). In 1580 verliet hij Londen om zich
wederom te Antwerpen te vestigen en sloot thans vermoedelijk hier vriendschap
met Philips Lansbergen, destijds daar predikant. De J o h a n R. die in 1584 en 1585
voorkomt als lid van het consistorie der herv. Gemeente te Keulen (Werken
Marnix-vereen. S. I dl. III (Utr. 1883) 202), zal een naamgenoot zijn, omdat hij nog
te Antwerpen bij de overgave der stad aan Parma in 1585 van stadswege eene
belooning ontving voor zijn goede diensten daarbij (Navorscher LIII (1903) 468). In
1586 verliet hij Antwerpen om zich te vestigen te Aken, evenals ook A n d r i e s en
A e r n o u t R. de stad verlieten, de laatste om zich te Middelburg te vestigen als
wijnkooper (poorter 23 Jan. 1589). Te Aken correspondeerde R.o.a. met Justus
Lipsius, was er zeer bevriend met den meermalen over hem sprekenden
oudheidkundige en dichter Joh. Vivien in wiens album (kon. bibl.) hij 26 Nov. 1590
voorkomt, werd er lid van de magistraat en beschermde ook hier de ballingen tot
de keizer het stadsbestuur in de ban deed. Komt in 1593 reeds Aernout's zoon
H e n d r i k R. te Middelburg als onderklerk van het stadsbestuur aldaar voor (ondertr.
als j.g. van Antwerpen 30 Nov. 1596 met B e a t r i x S c h o u t e n s ), Johan vestigde
zich daar als wijnkooper eerst in 1599. Verwantschap met bovengenoemden Hendrik
blijkt wel daardoor, dat R. 9 Jan. 1600 getuige was bij den doop van diens zoon
A e r n o u t (die omstr. 1629 zijn vader als klerk ter registratuur opvolgde en 23 Dec.
1629 te Middelburg ondertrouwde met S u s a n n a W a y w e l ); 12 Febr. 1600
verloor R. er zijn vrouw. Sinds 9 Sept. 1600 ouderling, werd hij er nog afgevaardigd
ter provinciale Synode te Tholen 12-20 Nov. 1602 (R e i t s m a e n v a n V e e n ,
Acta V (Gron. 1896) 50, 76). Uit zijne tot Ortelius' dood met dezen gevoerde
correspondentie blijkt ook R.'s werkzaamheid op natuurkundig, speciaal optisch
gebied; Lansbergen publiceerde bovendien van hem twee waarnemingen omtrent
maaneclipsen dd. Aken 22 Febr. 1598 en Middelburg 2 Oct. 1605 (P h .
L a n s b e r g i i Astrolabium (Midd. 1628) 37 en d e z . Observ. thes. (Midd. 1632)
87, 118). Ongedrukte brieven van R. vindt men ter leidsche univ. bibl., gedrukte aan
hem in J. L i p s i i Epp. select. cent. prima (Lugd. Bat. 1586) 99; d e z . Epp. cent.
prima miscell. (Antv. 1605) 116-8; D e I p r a t , Lettres inédites de Juste Lipse (in
Verh. kon. Ac. afd. Letterk. I, 1858, 67) en vooral die met o.a. Ortelius, Jacq. Cole
(waarbij eene autobiographie) en Joh. de Coninck bij H e s s e l s , Eccl. Londino-Bat.
Archivum T. I, II en III: 1 en 2 (Cant. 1889-1897) reg. Zijne genealogie en portret is
opgenomen in F e r w e r d a Wapenboek III (Leeuw. 1780). Van zijn 12 kinderen
zijn te
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noemen M a r i a (geb. te Londen 15 Apr. 1572, ondertr. te Middelburg 4 Jan. 1603
met den koopman J a n d e F r a e y e , met attestatie van 15 Juli 1606 beiden
vertrekkende naar Londen), J o h a n (ged. te Londen 15 Nov. 1573, die zich evenals
zijn vader te Middelburg vestigde als koopman, maar door een brief van 23 Sept.
1623 aan Jacob Cole, (gedr. bij H e s s e l s a.w. I (Cant. 1887) 855), waarin hij de
initialen van de schrijvers in de Zeeuwsche Nachtigaal ontsluierd - niet gebruikt in
het artikel daarover in Oud-Holland XIV (1896) - blijk geeft ingewijd te zijn in de
letterkundige kringen te Middelburg, waar hij 23 Sept. 1629 overleed); S a r a (geb.
te Aken 2 Jan. 1586, ondertr. 30 Nov. 1605 met den predikant D a n i e l d e
M e e s t e r ); H e s t e r (geb. te Aken 2 Jan. 1586, getr. 22 Jan. 1612 met J o h a n
d e C o n i n c k ); J o h a n n a (geb. te Aken, ondertr. 9 Apr. 1611 met L u c a s
S c h o r e r ), een zoon D a n i e l geb. te Aken 1 Apr. 1588, als koopman 9 Sept.
1633 te Middelburg ondertr. met M a r i a d e L o o p e r , dochter van den baljuw
A d r i a a n en M a r i a R a k e t , en overl. te Amsterdam 24 Apr. 1637, en Samuel.
Zie: B u r m a n , Sylloge epp. I (1727) 455; Zelandia ill. (Midd. 1879) 272-73;
Navorscher XXII (1872) 267-69; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd.
1893)) 457 vv. en K i r k a.w. (Aberdeen 1900-9) I, 384, 87; II, 154, 201, 203; III,
383.
de Waard

[Radermacher, Johan (2)]
RADERMACHER (Johan) (2), of R a d e r m a k e r , kleinzoon van den voorg., geb.
te Amsterdam omstr. 1633, overl. te Middelburg 24 Mei 1704. Hij was een zoon van
D a n i ë l R., (zie hïerboven), is ingeschreven als stud. iur. te Utrecht in 1651, als
licentiaat in de rechten poorter geworden te Middelburg 28 Aug. 1658, aldaar
1661-1663 commissaris van kleine zaken en na het overlijden van zijn vrouw M a r i a
v a n d e r S t r i n g e , dochter van den ontvanger-generaal van Zeeland J o h a n
en A n n a v a n C i t t e r s , in 1669 hertrouwd met J o h a n n a d e H a z e , dochter
van den burgemeester Hubrecht de H., Vermogend koopman, werd hij in 1674
bewindhebber der pasopgerichte West-Indische Compagnie, waterbaljuw van
Zeeland en daarna, van 1679 tot zijn overlijden op 24 Mei 1704, baljuw van
o

Middelburg. Uit zijn eerste huwelijk sproot 17 Sept. 1664 D a n i e l R., gehuwd 1 .
o

2 Febr. 1689 met J o h a n n a v a n d e n B r a n d e en 2 . 7 Juni 1692 met M a r i a
B e e c k m a n , dochter van Samuel, die den dood van haar man op 5 Nov. 1708
overleefde tot 21 Juli 1719.
Zie: F e r w e r d a , Wapenboek III (Leeuw. 1781); Narorscher VIII (1858) 332.
de Waard

[Radermacher, Johan Cornelis]
RADERMACHER (Johan Cornelis), geb. te Middelburg 24 Nov. 1700, gest. te 's
Gravenhage 12 Apr. 1748, zoon van D a n i e l R. en M a r i a B e e c k m a n , werd
in 1721 te Middelburg griffier ter thesaurie, en trouwde 7 Mei 1728 te Rotterdam
met S u s a n n a I g n a t i a v a n S c h i n n e , dochter van den oud-vicepresident
der stad en M a r g a r e t h a A d r i a n a v a n Q u a l b e r g e n . Door executeuren
van het testament van Willem III aangesteld tot rentmeester en thesaurierg-ereraal
der nalatenschap en domeinen van Willem Hendrik Friso, verhuisde hij in 1732 naar
den Haag, waar hij tevens de eerste grootmeester der hollandsche vrijmetselaren
werd en 24 Oct. 1735 de eerste loge opende. Later rentmeester van Willem IV
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benoemde deze o.a. op R.'s voorspraak den middelburgschen architect Jan de
Munck in 1747 tot zijn ‘astronomicus en observator in de hemelloop en sterrekunde’.
R.
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liet acht kinderen na o.a. Jacobus Cornelis Mattheus (kol. 1153).
Zie: Amst. zaterd. courant van 5 Nov. 1735; Resol. Staten van Holland 30 Nov.
1735; W a g e n a a r Vad. hist. XIX 167; Navorscher VI (1856) 99; VIII (1858) 34,
147, 210, 332; IX (1859) 114; X (1860) 13, 106; N a g t g l a s , Levensber. van
Zeeuwen II (Midd. 1893) 464.
de Waard

[Radermacher, Samuel]
RADERMACHER (Samuel), geb. te Middelburg, 15 Mrt. 1693, gest. aldaar 29 Oct.
1761, zoon van D a n i e l en M a r i a B e e c k m a n , werd in 1715, tweede griffier
ter thesaurie, Oct. 1718 griffier en huwde 14 Oct. 1721 te Middelburg met M a r i a
E l i s a b e t h d e l a R u e , zuster van den zeeuwschen biograaf, volgens wien R.
was ‘ongevleid gezegd, een man van veel bekwaamheid en goede hoedanigheden’.
Als schepen te Middelburg komt hij voor in 1726, 27, 34, 35, 40, 41, 43, 44, 48, 51,
54, 57, 60, als raad 1728-1733, 36-39, 42, 45, 46, 49, 52, 55, thesaurier 1729, 30,
31, 32, 42, 45 en burgemeester 1747, 50, 53, 56, 59; ook was hij sinds 1730
bewindhebber der O.I. Compagnie. Als weduwnaar hertrouwde hij 2 Jan. 1732 met
C o r n e l i a B o d d a e r t . Zijn door van Dijk geschilderd en door Houbraken
gegraveerd portret komt voor in de genealogie door F e r w e r d a a.w. III (Leeuw.
1780). Onder R.'s toezicht werden in de Keuren van Middelburg uitgegeven. Voor
zijn zoon Daniel zie kol. 1152.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 459 en K e s t e l o o ,
Stadsrek. van Middelb. X (ald. 1902) reg.
de Waard

[Radinc, Gerardus]
RADINC (Gerardus), naar zijn geboorteplaats ook G e r a r d u s v a n G r o n i n g e n
genoemd, zeer bekend canonist, ontving zijn opleiding aan de universiteit te Praag,
waar hij vele jaren doorbracht, in 1369 tot magister artium promoveerde en zich
veel later aan de studie der rechten wijdde: 1383 studens decretorum, 1384 bacc.
decr., 1386 licenc. decr. en 1387 doctor decr. Nadat omstreeks dezen tijd de
universiteit te Heidelberg geopend was, trad hij sinds 1390 daar als hoogleeraar op
‘legens ordinarie decretum’. In 1393 te Keulen ingeschreven, hield hij hier de gewone
voorlezingen voor canoniek recht, werd 24 Maart 1396 tot rector der universiteit
verkozen en 20 Dec. 1399 ten tweeden male met haar bestuur belast. In Mei 1397
was hij als een der afgevaardigden van Keulen tegenwoordig op den rijksdag te
Frankfort. De door hem eigenhandig opgestelde lijst van deelnemers aan die
vergadering is ons bewaard gebleven. Behalve een kanonicaat ten Dom verkreeg
hij door de bemoeiingen der stad Keulen een kanonicaat in de St. Andreaskerk
aldaar. De in 1395 verkregen prebende in het S. Gereon-kapittel verloor hij in 1399.
In 1403 vinden wij hem vermeld als: ‘presbiter Traiect. dioc., legens in iure can.
ordinarie de mane decretales’. Van zijn adviezen zijn hier te noemen die over de
rechten van het Fraterhuis te Zwolle.
Zie: Monum. Historica Univ. Carolo-Ferdin. Pragensis (Pragae 1830) I, 140, 163,
164, 217, 231, 233, 240; II, 3, 12, 70; H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 59;
d e z . in Westdeutsche Zeitschrift IX, 369, 385-6; T o e p k e , Matrikel der Univ.
Heidelberg I, 4, 46; K. H ö h l b a u m , Mittheilungen a.d. Stadtarchiv von Köln XIII
(1888) 7, 77-8; M. S c h o e n g e n , Jac. Traiecti al. de Voecht Narratio (Werken Hist.
Genootsch. Utrecht III: 13) 501 v.v.
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van Kuyk

[Raedt, Dirck de]
RAEDT (Dirck d e ), 17 Dec. 1642 ged. te 's Gravenhage, overl. 18 Jan. 1706 te
Rotterdam. Hij wordt steeds ‘Mr.’ genoemd, doch het is niet bekend, waar hij
gestudeerd heeft. In 1680 werd
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hij tot schepen gekozen te Rotterdam, van 1685-1705 was hij daar lid der
vroedschap; in 1688 en 1689 burgemeester. Verder was hij bewindhebber der O.-I.
Compagnie van 1689-1706, lid van het college der admiraliteit in Zeeland in 1690,
1691, 1705 en 1706 en lid van de hollandsche rekenkamer van 1691-1694. In 1693
verscheen in druk: Remonstrantie van N.N. aen sijn Conincklijcke Majesteijt van
Groot Brittanniën als Erfstadthouder van Hollandt, nopende hetgene in de Regeeringe
der stadt Rotterdam gepasseert is omtrent en na de beroerte in October van den
c

jare XVI en 't negentigh aldaar voorgevallen. Hoewel zijn naam niet genoemd wordt,
is er alle reden om aan te nemen, dat dit stuk uit de pen van Mr. de Raedt is gevloeid.
In deze memorie wordt de baljuw van Rotterdam Mr. van Zuylen van Nyevelt niet
gespaard. Hij was heer van Kijfhoek en 2 Aug. 1682 te 's Gravenhage gehuwd met
F r a n ç o i s e F a g e l , dochter van den griffier.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Rott. Historiebl. II, 11.
Wiersum

[Raedt, Gualtherus de]
RAEDT (Gualtherus d e ), geb. 27 Juni 1683 te Rotterdam, overl. aldaar 29 April
1740, was een zoon van Dirck de Raedt en Françoyse Fagel (hiervoor). Hij werd
29 Sept. 1701 te Leiden als student ingeschreven en promoveerde aldaar in de
rechten 6 Aug. 1705 op een diss. de Tutelis. In 1711 werd hij tot schepen benoemd
in zijn vaderstad; vroedschapslid werd hij in 1719 en bleef dit tot zijn dood. Tusschen
1720 en 1732 was hij meermalen gedeputeerde ter dagvaart, van 1727-1730
gecommitteerde raad en van 1722-1725 lid van den Raad van State. In 1730 en
1731 bekleedde hij het ambt van burgemeester en van 1732-1740 had hij zitting in
het college der admiraliteit op de Maas. Hij was ridder, baronet, heer van Dubbeldam
en Kijfhoek en van 1709-1710 schepen van Cool. Hij huwde 1 Aug. 1718 met
Margaretha Rosiana Fagel.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Raesfelt, Adolph Hendrik van]
RAESFELT (Adolph Hendrik v a n ), tot Twickelo, eenige zoon van J o h a n n e s
v.R. en A g n e s v a n M u n s t e r , achterkleinzoon van den volg., geboren omstr.
1625, toegelaten tot den Landdag van Overijssel in 1644, diende aanvankelijk onder
Frederik Hendrik en Willem II. Vervolgens zitting bekomen hebbend in het college
van Gedeput. Staten van Overijssel, trad hij als anti-stadhouderlijk man heftig op in
die provincie en leidde jarenlang de heftige overijsselsche twisten tegen zijn
wederpartij, de Haersoltisten, waardoor het gewest deerlijk verscheurd werd en een
gemakkelijke prooi werd voor den in 1666 en 1672 binnengevallen bisschop van
Munster.
Hij was de laatste van zijn stam in ons land en overleed in het voorjaar van 1682,
Twickel en de heerlijkheid Lage nalatende in vruchtgebruik aan zijne weduwe
A m a d e a I s a b e l l a , gravin v a n F l o d o r f f , en in eigendom aan zijne eenige
dochter A d r i a n a S o p h i a , die door haar huwelijk op 26 April 1676 met J a c o b
J a n rijksgraaf v a n e n t o t W a s s e n a e r , heer v a n O b d a m , de uitgestrekte
landgoederen in het geslacht der Wassenaers overbracht.
Zijn door P. Nason geschilderd portret hangt op Twickel.
Zie: T h . B u s s e m a k e r , Geschiedenis van Overijssel II, 4 e.v.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

ten Kuile

[Raesfelt, Goossen van]
RAESFELT (Goossen v a n ), heer tot Twickel, geb. omstr. 1500 uit het overoud
westfaalsch geslacht van dien naam, zijtak Raesfelt - Oestendorp, op huis
Oestendorp in Westfalen. In 1537 huwde hij met A g n e s v a n T w i c k e l o , erf-
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dochter van de havezathe Twickel bij Delden en volgde in 1539 zijn schoonvader
op in het drostambt van Twente. In den Smalkaldischen oorlog stond hij met 300
man te paard aan de zijde der keizerlijken (1546). Als drost van Twente is hij hier
de uitvoerder geweest der placcaten op de Wederdoopers en Doopsgezinden; zoo
vond te zijnen overstaan op 13 Nov. 1544 de terechtstelling plaats der doopsgezinde
adellijke dames Maria van Beckum en Ursula von Werdum, in de nabijheid van
Delden.
De aantijging der bloedverwanten dezer martelaressen, als zoude v.R. enkel uit
hebzucht haar voor de inquisitie gesleept hebben, om aldus in het bezit der
landgoederen zijner aanverwanten te geraken, wordt niet bevestigd door een der
gelijktijdige verhalen, noch door eenig ander gegeven gegrond gemaakt. G.v.R. is
de bouwheer geweest van den nog bestaanden prachtigen renaissancemiddenbouw
van het huis Twickel in het jaar 1551.
Over deze terechtstelling: S. B l a u p o t t e n C a t e , Geschiedenis der
Doopsgezinden in Gron., Overijs. en O.-Friesl. II (1842) 14 en F. R i t t e r , Zur
Geschichte der Häuptlinge von Werdum u. der taufgesinnten Martyrerinnen in
Jahrbuch der Gesells. f.b.K.u. vaterl. Altertümer zu Embden XV (1905) 390.
ter Kuile

[Raken, Joannes Jacobus]
RAKEN (Joannes Jacobus), dominicaan, volgens zijn kloosternaam: D o m i n i c u s ,
13 Sept. 1798 te Amsterdam geb., overl. te Rotterdam 16 Juni 1869; zijne ouders
waren J o a n n e s J a c o b u s R a k e n en M a r g a r e t h a V e r b r u g g e . Nadat
hij het gymnasiaal onderwijs te Amsterdam en te Megen, en het hooger onderwijs
te Huisseling had ontvangen, trok hij naar Rome, waar hij 30 Nov. 1818 in het
hoofdklooster der dominicanen, S. Maria sopra Minerva, het ordekleed aannam. 21
Jan. 1821 werd hij priester gewijd en daarna te Rotterdam in de r.-k. kerk aan de
Hoogstraat, de Steigersche kerk genaamd, als assistent gestationneerd. 13 Sept.
1827 werd hij tot pastoor dezer kerkelijke gemeente benoemd en zag zich tegelijk
in moeilijkheden gewikkeld, waaruit alleen beleid en vastberadenheid hem redden
konden. Ondanks alle tegenkanting slaagde hij er in een nieuwe kerk te bouwen,
die destijds voor een der grootste en fraaiste katholieke kerken van Holland doorging.
Tevens wist hij voor de katholieke armen en weezen de aanzienlijke fondsen te
behouden, waarnaar belanghebbenden gretig uitzagen. Bij de nieuwe regeling van
het armbestuur in 1857 werd hij tot bisschoppelijk commissaris aangesteld en bleef
dit tot zijn dood. 4 Juli 1834 werd hij tot provinciaal der Dominicanen in Nederland
benoemd, en bekleedde dit ambt tot 1842. Daarna ontving hij in 1845 eene tweede
benoeming, waardoor hij met het bestuur belast bleef tot 1862. Aan zijn
krachtdadigen en volhardenden arbeid danken de Dominicanen in Nederland den
opbloei van hun ordeleven, dat sinds de fransche revolutie wegkwijnde. In 1852
stichtte hij een klooster te Langenboom, in 1858 het novitiaat en studiehuis te
Huissen. Te Rotterdam bleef de onvermoeide pastoor de stuwkracht van het
opluikend katholiek leven; aan de stichting van een gebouw voor weezen en ouden
van dagen, van een katholieke diaconie-school, van een kerkhof, nam hij een
werkzaam deel. Ook erkennen de zusters Dominicanessen, die zich in 1841 te
Rotterdam tot eene religieuze gemeente vereenigden en thans tal van filiaalhuizen
bezitten, den hoogwaardigen pastoor als hunnen stichter en leidsman.
G.A. Meijer

[Ram, Adriaan]
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RAM (Adriaan), doctor utriusque juris, geb. in 1464, als zoon van A r n o l d R a m ,
overl. 22 Juni 1518. Op jeugdigen leeftijd, in 1485, naar
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Rome vertrokken om zijn fortuin te beproeven, droegen zijn pogingen weldra vrucht
en verkreeg hij in 1485 de door den dood van zijn oom Hugo van den Hove
opengevallen prebende in het domkapittel te Utrecht en werd 21 Sept. 1489
toegelaten tot een kanonikaat. Na den dood in 1503 van zijn medekanunnik Gerlach
van der Donck (I kol. 726) in het bezit gekomen van diens handschrift over de
rechtsgewoonten van het domkapittel, vervaardigde hij van dit belangrijke stuk een
eigenhandig afschrift, en vermeerderde den tekst met een aantal aanteekeningen.
Vervolgens werd hij officiaal van den bisschop, proost van Westfriesland en in 1507
zag hij zich door den bisschop benoemd tot proost van het St. Pancraskapittel te
Leiden, bleef als zoodanig te Utrecht gevestigd en overleed het volgend jaar,
opgevolgd door Amelis van Suijlen. Kort voor zijn dood, 4 Mei 1518, werd hij
vicaris-generaal van den bisschop. Zijn huis te Utrecht werd gekocht door den lateren
paus Adriaan VI.
Men verwarre hem niet met A d r i a a n R a m , zoon van M i c h a e l , eveneens
domkanunnik en overl. 17 Mei 1550. Een G e r a r d R a m , kanunnik van St. Salvator
en sinds 1549 ten Dom, overleed 25 Juni 1584; J a c o b R a m , sinds 1539 kanunnik
van St. Marie, overl. 15 Mei 1598.
Zie: S. M u l l e r F z ., Rechtsbronnen v.d. Dom v. Utrecht (Oude Vaderl. Rechtsbr.
II: 5) 69; D r a k e n b o r c h , Aanhangsel op de kerkel. oudheden v. Nederland 411,
472-75; Archief Aartsb. Utrecht XXVIII, 132-5, 153; L. K n a p p e r t , Opkomst v.h.
protestantisme in een N. Nederl. stad (Leiden 1908) 29; J. d e W a l , Collectanea
(hs. universiteitsbibl. te Leiden) IV, 200 vo.; W. B r o c k (hs. rijksarchief Utrecht D.
1355); S. M u l l e r F z ., De Dom van Utrecht (Utrecht 1906) 16; Oude Vad. Rechtsbr.
II: 14, 264; De Wapenheraut VIII, 216 en 222.
van Kuyk

[Ram, Mr. Jan Jacob]
RAM (Mr. Jan Jacob), geb. te Utrecht 5 en ged. 8 Sept. 1716, overl. aldaar 1 Nov.
1758, zoon van Mr. P h i l i p s , raad en schepen van Utrecht, en van H e l e n a
E l i s a b e t h v a n W e s t r e n e n . Hij werd in 1738 ingeschreven als praktiseerend
advocaat voor den E. Hove Provinciaal van Utrecht. Sedert 1742 was hij raad in de
vroedschap zijner geboortestad (tot aan zijn dood in 1758), in welke hoedanigheid
hij in tal van stedelijke commissiën zat. Schepen in 1742, 46 en 51, werd hij in 1752
en 53 tot burgemeester van Utrecht benoemd (tevens kolonel van de burgerij) en
was hij als zoodanig ‘ordinaris gecommitteerde tot de beschrijvinge der Staten’,
hetgeen hij ook na zijn aftreden als burgemeester bleef. Sedert Mei 1754 was hij
wegens de stad Utrecht gecommitteerd ter financie van de Staten (tot aan zijn dood).
In 1752 werd hij voor de provincie Utrecht afgevaardigd naar de Staten-Generaal.
Mr. J.J. Ram bekleedde voorts te Utrecht tal van eereambten. Hij huwde er 9 Dec.
1745 met C a t h a r i n a M a r i a d e R u e v e r , ged. te Utrecht 7 Oct. 1727,
overleden 2 Maart 1801, dochter van A r e n d A l b e r t s e n S u s a n n a M a r i a
van de Wal.
van Dam van Isselt

[Ram, Mr. Philips]
RAM (Mr. Philips), geb. te Utrecht 26 en ged. 27 Juni 1753, overl. aldaar 9 Apr.
1817, zoon van den voorg. en van Catharina Maria de Ruever. Hij werd in 1772
ingeschreven als student te Utrecht en promoveerde in 1774 in de rechten na het
verdedigen eener Dissertatio de Incestu. Na te voren reeds tot regent van
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verschillende colleges benoemd te zijn, werd hij in 1777 gekozen tot raad in de
vroedschap van Utrecht en in het zelfde jaar benoemd tot kapitein van het vaandel
‘d'Oranje-
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stam’. Als raad zat hij in een zeer groot aantal stedelijke commissiën; in 1781 werd
hij benoemd tot schepen te Utrecht, evenzoo in 1782 en 84. In hunne vergadering
van 9 Nov. 1785 werd hij door de Staten van Utrecht benoemd tot secretaris van
financiën van de Staten van Utrecht. Hij vereenigde zich niet met de orde van zaken
van het jaar 1795, nam zijn ontslag uit al de door hem bekleede betrekkingen en
liet zich opnieuw als praktiseerend advocaat te Utrecht inschrijven. Aanvankelijk
wees hij alle aanzoeken af, die hem vervolgens tot het aanvaarden van belangrijke
en zelfs hooge bedieningen gedaan werden. In 1802 was hij gecommitteerde ter
kamer van Financie 's Lands van Utrecht (tot 1805) en lid van het Departementaal
Bestuur 's Lands van Utrecht (eveneens tot 1805). In het jaar 1808 nam hij op
persoonlijk en dringend verzoek van Koning Lodewijk Napoleon het
burgemeesterschap van Utrecht op zich. In Nov. 1813 werd hij - wegens het
aanhouden van een keizerlijken adjudant door het Provisioneel Gouvernement met 3 andere notabelen door den franschen generaal Molitor gevangen genomen
en als gijzelaar naar Parijs gezonden. Zij keerden van daar eerst in April 1814 terug,
nadat de verbondene mogendheden er binnengerukt waren. Kort na zijn terugkeer
werd Mr. P.R. bij besluit van 6 April 1814 voor Utrecht benoemd tot lid van de
vergadering der Staten-Generaal. Hij werd nu achtereenvolgens gekozen tot een
der vice-presidenten van het destijds te Utrecht opgericht Nederlandsch
Bijbelgenootschap, benoemd tot lid (voor de provincie Utrecht) van de Dubbele
vergadering der Staten-Generaal, bijeengeroepen om de gewijzigde grondwet in
overweging te nemen (1815) en benoemd tot curator van de utrechtsche
hoogeschool.
Mr. P.R. was 21 Mei 1780 te Utrecht gehuwd met J a c o b a A l e t t a F r a n c i n a
G r o t h e , geb. aldaar 14 Febr. 1758 en overl. aldaar 21 Aug. 1815, dochter van
L a u r e n s en C l a r a E l i s a b e t h v a n D a m (I kol. 1000).
Zie: Tijdschrift voor Geschiedenis, Oudheden en Stat. van Utrecht II (1836) 49;
Naemwijzers van Utrecht, alsmede de kwartierstaten van van der Dussen en
Smissaert.
van Dam van Isselt

[Rambonnet, Mr. Frederik Lodewijk]
RAMBONNET (Mr. Frederik Lodewijk), geb. te Kampen 21 Juli 1751, overl. aldaar
9 Dec. 1811, zoon van J e a n J a c q u e s , waalsch predikant te Kampen en later
te Utrecht, en van S a r a A l i d a F o c c o m a . Hij werd lid van de gezworen
gemeente te Kampen in 1772 en zat als zoodanig in tal van stedelijke commissiën.
Rentmeester van de stad in 1779, werd hij in 1783 tot een van hare secretarissen
benoemd. Provisioneel herkozen bij de regeeringswisseling in Jan. 1795, nam hij
20 Febr. 1796 zijn ontslag als secretaris, doch werd 27 Juli 1797 als zoodanig
hersteld.
In 1799 benoemd tot lid van het Departementaal Gerechtshof van den Ouden
IJssel, zag hij zich genoodzaakt zijn werkzaamheden als secretaris tijdelijk te staken,
doch kon deze in Juni 1802 hervatten. In 1803 was hij lid van het Wetgevend Lichaam
der Bataafsche Republiek. In Febr. 1811 trad hij af als secretaris en werd benoemd
tot griffier van het vredegerecht te Kampen, welke betrekking hij tot zijn dood
bekleedde.
Hij huwde te Kampen 20 Aug. 1775 met M a r g u é r i t e H e n r i e t t e B e r t r a n d
R a n s o n , geb. te Jarnac (Haute Charente) 16 Juni 1750, overl. te Kampen 8 April
1808, dr. van Nicolas Samuel Bertrand, Seigneur de Bois Noble en van Marie
Marguérite Ranson.
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Zie voor hem de gedrukte genealogie-Rambonnet.
van Dam van Isselt
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[Rammelman, Henrick]
RAMMELMAN (Henrick), geb. te Rotterdam, overl. aldaar 19 Jan. 1658, was een
zoon van W i l l e m H e n r i c x z . R a m m e l m a n , wijnverlater en M a r i a R o c h .
In 1644 werd hij gekozen tot lid van de vroedschap, wat hij tot zijn dood bleef; in
1655 was hij burgemeester, tusschen 1645 en 1653 ontmoeten wij hem als
gedeputeerde ter dagvaart en sinds 1647 had hij zitting in het college der
bewindhebbers van de O.-I.C. der kamer Rotterdam. Hij huwde als weduwnaar 18
Nov. 1640 met M a r i a v a n H o g e n d o r p ; zijn eerste huwelijk is onbekend.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Wiersum

[Ramondt, Joh. Egb. Slingervoet]
RAMONDT (Joh. Egb. S l i n g e r v o e t ), 22 Jul. 1841 te Heteren geb., overl. 1 Mei
1884 te Amsterdam, burgemeester van Blokzijl, later redacteur der Prov. Overijs.
en Zwolsche Courant. Als student te Delft schreef hij in den studentenalmanak onder
het pseudoniem J o ë g S l i r a ; verder gaf hij uit Letterknechterij (1864); Dientje
van 't Veer; overbetuwsche novelle (1872); Louise van Deel (1872); eenige
tooneelstukken als Zoë enz.
Zie: Letternieuws 1884, 127.
Molhuysen

[Randwijck, Otto baron van]
RANDWIJCK (Otto baron v a n ), vrijheer van Beest, heer van Rossum en Heeselt,
werd geb. op Clingelbeek 21 Maart 1763, overl. te Nijmegen 23 Sept. 1833. Hij was
lid in de ridderschap van Nijmegen 1785, ambtjonker van Reden-Betuwe, edelman
en stalmeester van Willem V, commandeur van de Duitsche orde Balye van Utrecht,
eenigen tijd burgemeester van Nijmegen, lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, kamerheer van Willem I, geadmitteerd in de ridderschap van
Gelderland 26 Aug. 1814, erkend in den nederl. adel met den titel van baron,
overgaand op alle afstammelingen, bij K.B. van 10 Maart 1822.
Hij was gehuwd op huize de Poll bij Bemmel op 7 Juli 1790 met S t e p h a n i a
gravin v a n R a n d w i j c k , geb. te Groningen 8 Maart 1767, overl. te Nijmegen 15
Dec. 1823, dochter van graaf W i l l e m K a r e l H e n d r i k v a n R a n d w i j c k en
Rolina Maria Trip.
Uit dit huwelijk sproten 5 kinderen.
Zie: Nederland's Adelsboek 1905, 566.
Breukelman

[Rappard, Frans Alexander ridder van]
RAPPARD (Frans Alexander ridder v a n ), verdienstelijk geschied- en
oudheidkundige, 24 Apr. 1793 te Utrecht geb. en 19 Febr. 1867 ald. gestorven. Hij
was de tweede zoon van K a r e l P a u l G e o r g e ridder v.R., den laatsten proost
van 't kapittel St. Marie (door Napoléon opgeheven), en M a r i a A n n a v a n d e r
H o o p . Na in den franschen tijd eerst een betrekking bij het landdrostambt te Utrecht
bekleed te hebben, werd hij in 1814 als eerste klerk bij 't departement van oorlog
aangesteld, waar hij allengs opklom tot commies, referendaris (1830), hoofd der
afd. secretariaat (1841), en vervolgens tot secretarisgeneraal (1842) en raad-adviseur
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(1860). In hooge mate genoot hij in al die betrekkingen de toegenegenheid zoowel
van koning Willem I, II en III als van prins Frederik. In 't bijzonder legde v.R. in zijn
verschillende maatschappelijke betrekkingen zijn belangstelling aan den dag voor
de opleiding der jeugd: zoo was hij commissaris voor 't Volksonderwijs van 't dep.
's Gravenhage der Maatsch. tot N.v. 't Alg., voorzitter der plaatselijke
schoolcommissie aldaar, lid der commissie tot bevordering van 't onderwijs en de
opvoeding van minvermogende israëlietische kinderen, regent van 't Burgerweeshuis
en van de Fundatie der Vrouwe van Renswoude. Ook als lid van den haagschen
gemeenteraad heeft hij, naast de behartiging van andere belangen, veel voor het
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aankomend geslacht gedaan. Van Rappard was verder een ijverig beoefenaar van
wetenschap en kunst; vooral 't verzamelen van zeldzame boeken, oude munten en
gedenkpenningen viel in zijn smaak. Met Deketh, Guyot, van Maanen, van
Sypesteyn, Vrolik e.a. richtte hij in 1851 de Vereeniging ter beoefening van de
geschiedenis van 's Gravenhage op, die zoowel in andere opzichten als inzonderheid
door de stichting van het Stedelijk Museum van geschied- en oudheidkundige
voorwerpen voor de geschiedenis der hofstad van groot nut is geweest. Van Rappard
was van 1861 af voorzitter van die vereeniging. In 1864 verliet hij den Haag, na zijn
betrekkingen hier neergelegd te hebben, om zich in zijn geboortestad Utrecht te
vestigen.
o

Tot v.R.'s letterkundige nalatenschap behooren 1 . verscheiden bijdragen door
hem geschreven in de Mededeelingen van de Vereeniging ter beoefening der
o

geschiedenis van 's Gravenhage, 2 . een paar opstellen in het Tijdschrift voor
Geschiedenis, Oudheden en Statistiek van Utrecht, uitgegeven door N. v a n d e r
o
M o n d e , 3 . een verhandeling over zijn Alba Amicorum in Werken Letterkunde
N.R. VII: 2; voorts de Fundatie der zielebroeders te Utrecht in 1436 (1832). Hij was
lid van het Prov. Utr. Gen. v.K. en W., van de Maatsch. d. Ned. Letterk. te Leiden
en van het Friesch Gen. v. Gesch., Oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden.
Niet het minst heeft van Rappard zijn voortreffelijke hoedanigheden van geest en
hart geopenbaard in de Orde der Vrijmetselaren, waarvan hij meer dan een halve
eeuw een der ijverigste leden was en waarvan hij in de laatste jaren zijns levens de
hoogste waardigheid bekleedde, n.l. van gedeput. grootmeester nationaal,
vertegenwoordigend het hoofd der Orde in Nederland, prins Frederik, Als ijverig
beoefenaar van de geschiedenis der orde heeft hij meer dan anderen bijgedragen
tot de belangrijkheid van het rijke archief van 't Groot-Oosten in den Haag.
Van R. was gehuwd, sinds 1822, met jkvr. E w o u d i n a L o u i s a E l i s a b e t h
S t o r m v a n 's G r a v e s a n d e , die hem in hun 26-jarigen echt acht kinderen
schonk, vier zoons en vier dochters.
Zijn portret is op steen geteekend door F. Waanders.
Zie: Levensber. Letterk. 1868, 45.
Zuidema

[Rascher, Jan]
RASCHER (Jan), deed 27 Mrt. 1717 in het bijzijn van den Czaar van Rusland in
den Vijver te 's Gravenhage proeven omtrent zijne vinding der lengten op zee,
waarvoor hij eene belooning zou hebben genoten.
Zie: V a l e n t i j n , Oud en Nieuw Oost- Indië I, 121.
de Waard

[Rataller, George]
RATALLER (George), geb. in 1528 te Leeuwarden, als zoon van Johannes, die
volgt, overl. 6 Oct. 1581. Het eerste onderwijs genoot hij te Leeuwarden, waar zijn
vader raadsheer was. Vervolgens was hij leerling der beroemde Hieronymusschool
te Utrecht, en werd daar onder George Macropedius in de klassieken onderwezen.
Daarna bezocht hij de hoogeschool te Leuven, en verschillende andere
buitenlandsche universiteiten, o.a. die van Wittenberg in 1544, en keerde als doctor
juris terug; werd raadsheer in het Hof van Artois, daarna (1560) in den Grooten
Raad van Mechelen en in 1569 president van het Hof van Utrecht, welken post hij
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onder allerlei politieke beroeringen tot zijn plotselingen dood, aan een beroerte,
bekleedde. Als lid van den Grooten Raad vervulde hij namens Margaretha van
Parma een zending naar Denemarken (geloofsbrief bij K e r n k a m p , Baltische
Archivalia ('s Grav. 1909) 22 en 24).
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Gehuwd met M a r g a r e t h a v a n L o o , had hij een zoon Philips, die volgt; een
dochter C a t h a r i n a (overl. 1628) gehuwd met H u g o M u y s v a n H o l y ,
burgemeester van Dordrecht (overl. 1626), beiden aldaar begraven (S. v a n G i j n ,
Dordracum Illustratum I (Dordr. 1908) 227), en een dochter C o r n e l i a , gehuwd
met P h i l i p s D o u b l e t , moeder van den raadsheer in den Hoogen Raad G e o r g e
R a t a l l e r D o u b l e t (overl. 1655) (R. F r u i n , Versp. Geschr. IV, 198).
Man van groote geleerdheid, vooral grondig kenner der grieksche letteren, wordt
hij hoog door Justus Lipsius geprezen. Met verschillende geleerden stond hij in
briefwisseling. Men kent van zijn hand latijnsche vertalingen van verschillende
grieksche schrijvers, als H e s i o d u s , S o p h o c l e s (Antw. 1570) en E u r i p i d e s .
Die van E u r . Hippolytus gaf V a l c k e n a e r in zijn ed. van 1768. Ook als jurist had
hij een grooten naam.
Zie: A. E k k e r , De Hieronymusschool te Utrecht I, 26: G. d e W a l , Oratio de
claris Frisiae Jctis, Ann. 29-33; A.v. B u c h e l l , Diarium 72; Bijdr. Hist. Genootschap
XXV (1903) 111; verder de bronnen bij zijn vader genoemd; oudere literatuur is
opgegeven bij de Wal.
van Kuyk

[Rataller, Johannes]
RATALLER (Johannes), R a t t a l l e r , R o t a l l e r , uit aanzienlijk geslacht, zoon
van den tresorier ‘messire G e o r g e R.’ en E l i s a b e t h v o n A u s b a c h , overl.
in 1540. Onder de heerschappij der saksische hertogen in Friesland komt hij
aanvankelijk voor als ‘cammermeister’ en raadsman van hertog Albrecht. Na de
Ordenung van 1501 werd hij rentmeester van Friesland. Eenige jaren later schijnt
hij vervangen te zijn, doch later komt hij weder als rentmeester voor en werd als
zoodanig door Karel V overgenomen. Bij commissie van 8 Aug. 1515 werd hij
aangesteld tot raad en rentmeester-generaal op een jaargeld van 500 rijnsche
guldens. Sinds 1527 bekleedde hij als raad-extraordinaris een zetel in het friesche
Hof. Tevens was hij rentmeester van het Bildt, waarvan zijn broeder P h i l i p s
grietman was. Hij bleef in functie tot 1530. Toen werd hij vervangen door Gerrit van
Loo. Bij het slot zijner rekening was hij den keizer ruim 4400 vlaamsche ponden
schuldig gebleven. Buiten staat dit bedrag aan te zuiveren, heeft dit tot tal van
verwikkelingen en tot een langdurig proces aanleiding gegeven. Inmiddels werd
hem in 1531 uit hoofde zijner goede diensten een pensioen toegekend, na zijn dood
ook door zijn weduwe en kinderen genoten. Ondanks voorspraak van den
stadhouder, werd den keizer 13 Apr. 1546 bij vonnis van het hof de som, die hij
schuldig gebleven was, toegewezen. De landvoogdes gaf last tot executie, maar
daarmede schijnt weinig haast gemaakt te zijn. Rataller was toen trouwens reeds
overleden; nog in 1550 werd op voortgang aangedrongen.
R. was tweemaal gehuwd; zijn eerste vrouw M a r g a r i t a (zie G. B r o m ,
o

Archivalia in Italië n . 1924) stierf spoedig; zijn tweede G e e r t r u i t S o n c k
overleefde hem met drie zoons: George, die voorgaat, D i r k (geestelijke) en
Lodewijk.
Zie: Navorscher XLIV (1894) 34-6; A.J. A n d r e a e , Nalezing op de nieuwe
naamlijst van grietmannen (Leeuw. 1893) 99 en 131-2; J.S. T h e i s s e n , Centraal
gezag en Friesche vrijheid (Gron. 1907) 27, 36, 81, 83, 143, 148, 152, 204, 230; A.
W a l t h e r , Die burgundischen Zentralbehörden (Leipz. 1909) 57. Over het geslacht:
A.J. A n d r e a e in De Nederl. Leeuw VI (1888) 31 v.v.
van Kuyk
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[Rataller, Philips]
RATALLER (Philips), zoon van George, die voorgaat, plotseling overleden in
Friesland in
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Aug. 1595. In 1586 werd hij als opvolger van Adr. Verburch secretaris (primarius
scriba) van het Hof van Utrecht. Als vreemdeling (d.w.z. niet-Utrechtenaar) vond hij
in dien post veel tegenwerking. In 1587 vervulde hij met den predikant Herman
Modet een zending naar Engeland, waar Leicester zich ophield, over utrechtsche
aangelegenheden. Hij was gehuwd met G e e r t r u i t A d r i a a n s d r . v a n
Swieten.
Zie: Kroniek Hist. Gen. XIV (1858) 161, 170, 188; D o d t , Archief IV, (1844) 78;
A.v. B u c h e l l , Diarium 138, 398.
van Kuyk

[Raule, Benjamin]
RAULE (Benjamin), omstreeks 1628 te Vlissingen geb., overl. te Hamburg 6 Mei
1708. Zijn familie was, vermoedelijk tijdens de troebelen, uit Duinkerken naar Veere
verhuisd en vervolgens naar Vlissingen vertrokken. Hij was de zoon van B e n j a m i n
R. en M a r i a l e S a g e , wed. van H e n d r i k J a n s e n , en huwde in Nov. 1658
met A p o l l o n i a v a n d e n B r a n d e . Gelijk in die dagen doorgaans gebeurde
met jongelieden, die voor den handel werden opgeleid, ging hij vroeg ter zee varen
en had reeds heel wat bijgewoond en gezien, toen hij op omstreeks 30-jarigen
leeftijd een kantoor te Vlissingen vestigde, dat hij niet lang daarna naar Middelburg
overbracht, waar hij een aanzienlijk huis op de Balans bewoonde. In 1667 was hij
schepen en raad dier stad, welke betrekking hij tot in 1674 vervulde. Toen in dat
jaar de oorlog tusschen Frankrijk en Duitschland uitbrak, was Zweden geheel aan
Frankrijk overgeleverd en kreeg tot taak om Friedrich Wilhelm, keurvorst van
Brandenburg, te verhinderen met zijne krijgsmacht het leger van den duitschen
keizer te versterken. Raule, die, als stoutmoedig koopman, commissievaart volkomen
eerlijk achtte, wilde van dien oorlog partij trekken en vroeg door tusschenkomst van
den brandenburgschen agent in den Haag om kaperbrieven, welke hem in Februari
1675 werden uitgereikt. In afwachting had hij reeds eenige snelzeilende en
welgewapende schepen uitgerust en onvoorzichtig zonder brieven in zee gezonden,
waar zij 4 schepen buit maakten en in nederlandsche havens opbrachten. De
Staten-Generaal namen deze schennis der neutraliteit hoog op, lieten twee dier
schepen in beslag nemen en de twee anderen aan de eigenaars teruggeven, terwijl
R. nauwelijks eene gerechtelijke vervolging wegens ‘piraterie’ ontkwam, doch er
zijne geheele vermogen bij verloor. Op verzoek van den keurvorst ging hij toen naar
Brandenburg, waar Friedrich Wilhelm hem met den titel van General-Director aan
het hoofd stelde van eene marine, die door R. ontworpen en tot stand gebracht was.
Hier was hij de rechte man op de rechte plaats, want men schreef dat hij was ‘van
jongs af aan opgebracht in de zeevaart en negotie, infatigabel om zaken uit te voeren
en zoo te handelen, dat matrozen en bedienden er content mede zijn, bekwaam
om compagniên en entreprises te stichten, ja zelfs desnoods een eskader schepen
te commandeeren’. De onder R.'s toezicht uitgeruste vijf oorlogsschepen, namen
een werkzaam deel in den strijd tegen Zweden en toen in 1680 Brandenburg met
Spanje oneenigheid kreeg, stak de kleine vloot uit Pillau in zee en het was tegen
den zin van R., dat het geschil door tusschenkomst van de Staten-Generaal en
Engeland werd bijgelegd. De wakkere en onverschrokken Zeeuw wilde ook aan zijn
nieuwen meester koloniën bezorgen door de oprichting der
Brandenburgsch-Afrikaansche Maatschappij, waarvan de zetel eerst te Pillau en
later te Emden was gevestigd en die gedurende haar
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bestaan gedurig met onze West-Indische Compagnie overhoop lag. Reeds in 1682
waren er twee duitsche schepen aan de kust van Guinea gekomen, en tot ergernis
der Nederlanders, die vooral hun handel in ‘kroesvee’ (negers) bedreigd zagen,
was er een versterking opgeworpen, Groot-Frederiksburg (nabij kaap Tres Puntas)
genoemd. Het koloniaal gebied werd gevormd door de omstreken van dat fort,
alsmede het eilandje Arguin, in 1687 verworven. Ook in W.-I. poogden de
Brandenburgers zich te vestigen en wisten Denemarken over te halen hun in 1685
St. Thomas af te staan. Hier liet de naijver zich niet minder gelden en de
brandenburgsche schepen konden geen zaken doen. Ook in Nederland werden de
Duitschers gedwarsboomd en de bewindhebbers haalden den raadpensionaris
Fagel in 1683 over om bij den keurvorst tegen den werkkring van zijne maatschappij
vertoogen te doen, waarop de keurvorst verstandig antwoordde, dat er in Afrika en
Amerika overvloedige ruimte was voor de beide instellingen.
De dood van den grooten keurvorst in Mei 1688 was voor R. een onherstelbare
slag. Hoewel diens opvolger Friedrich Wilhelm, later koning van Pruisen, eerst met
de Maatschappij was ingenomen, veranderde hij. toen het bleek, dat de balans werd
vervalscht en dat er onder den schijn van winst, steeds verloren werd. Later begon
de koning zijn marine en koloniën als dure lastposten te beschouwen en daar hij
de eerlijkheid van den directeur verdacht, werd de bijna 70-jarige R. in 1698 in de
vesting Spandau opgesloten. Een nauwlettend rechterlijk onderzoek bewees echter
zijn onschuld. Hij werd vrijgelaten (1702) en bij de deerlijk vervallen Maatschappij
weder in dienst gesteld. De grijsaard was echter een onherstelbaar bedorven man;
te Hamburg, waar hij zich vestigde, leefde hij in kommervolle omstandigheden op
een zoogenaamd woonschip, tot zijn overlijden. Met de Maatschappij ging het niet
beter. Nog enkele jaren sleepte zij een kwijnend bestaan voort, doch in 1717 verkocht
de Koning zijne bezittingen in Afrika aan de West-Indische Comp. voor ruim 7000
ducaten; de kolonie St. Thomas liep te niet; de schepen te Emden, die in geen 16
jaren uitgezeild waren, werden, evenals het huis der maatschappij aldaar, voor
afbraak verkocht.
Zie: R. S c h ü c k , Brandenb. Preuszens Kolonial Politik 1647-1721 (Leipz. 1889);
Tijdspiegel Nov. 1889 (hierin komt een brief van R. in Duitsch-Holl. dialect voor over
de Afrik. bezittingen van Brandenb.); F. N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen II
(Middelburg 1893) i.v.; P. v.d. A a . Nauwkeurige versameling der gedenkwaardigste
Zee- en Landreysen (Leyden 1707) XXVIII; O.F. v.d. G r e u b e n , Voorname
Scheeps- Togt na Guinea in 1682 (Leyden 1707).
Mulert

[Ravens, Joannes Arnoldsz.]
RAVENS (Joannes Arnoldsz.), noemt zich meestal J o a n n e s A r n o l d u s , ook
J o a n n e s C o r v i n u s en J o a n n e s A r n o l d i a B e l d e r e n ; geb. te Leiden,
het jaar is onzeker, doch volgens het Album Stud. in 1582 of 83; gest. te Amsterdam
1650.
Hij was een zoon uit een gezin dat tot den kleinen burgerstand behoorde, en
studeerde voor rekening van de stad aan het Statencollege, waar hij 19 Juni 1596
als bursaal in het album stud. werd ingeschreven (J o a n n e s A r n o l d i , Leidensis
14 jaar oud); 22 Sept. 1605 wordt hij opnieuw, 22 jaar oud, als theol. stud.
ingeschreven. Zijn leermeesters waren eerst Petrus Bertius, daarna Arminius. Hij
verdedigde in geschriften Arminius tegen den Calvinist Donteclock, vertaalde
B e r t i u s ' lijkrede op Arminius en
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kwam daardoor in pennestrijd met Gomarus. Hij weigerde Arminius' opvolger te
worden waarvoor Wtenbogaert hem aanbeval. De Remonstrantie is ook door hem
onderteekend. Hij nam deel aan de haagsche conferentie en gaf hare bescheiden
uit. Als degelijk theoloog heeft hij in wetenschappelijke geschriften het
remonstrantisme verdedigd tegenover Daniel Tilenus, hoogleeraar te Sedan. Deze
werd daardoor overtuigd en stelde zich weldra geheel aan de zijde der
Remonstranten. Ook bestreed hij Bogerman en verdedigde daarbij de houding van
de Staten van Holland in het kerkelijk geschil. Hij trouwde met een dochter van
J a s p a r T o u r n a y , uitgever te Gouda. Een zoon van hem, A r n o l d u s , werd
later hoogleeraar in de rechten te Mainz (Allg. Deutsche Biogr. IV, 509). Toen de
Synode in 1618 werd uitgeschreven, werd hij met 12 predikanten en Episcopius als
gedaagde naar Dordrecht geroepen, waarheen hij tevoren reeds tevergeefs was
gereisd om vrijgeleide voor de Remonstranten te vragen. Hij werd met zijne
ambtgenooten van den Borre en Dwinglo afgezet en ging als balling naar Waalwijk.
Daar en te Antwerpen arbeidde hij met de andere Remonstranten voor het behoud
hunner beginselen en overtuigingen, maar hij schijnt aan de toekomst eener
remonstrantsche organisatie niet te hebben geloofd. Hij heeft althans daaraan geen
deel genomen. Tot scheuring der kerk heeft hij niet willen medewerken, zelfs toen
zij reeds een feit was geworden. Toch bleef hij de leer en de beginselen van Arminius
getrouw en verdedigde ze nog tegen den parijschen predikant Pierre du Moulin. De
Remonstranten verweten hem echter, dat hij niet meer preekte en de directie der
Broederschap weigerde te voeren, hetgeen tot blijvende verwijdering leidde. Hij
vertrok naar Norden en vervolgens naar Orleans, waar hij 1627 in de rechten
studeerde. In 1628 werd hij door het Hof van Holland als advocaat in den Haag
toegelaten, maar werd in 1629 te Leiden gevangen genomen en op last der Staten
over de grenzen gezet. Misschien door tusschenkomst van Wtenbogaert bij Frederik
Hendrik werd dit vonnis weldra vergeten. Hij vestigde zich later te Amsterdam en
schreef rechtsgeleerde werken, door Grotius geroemd, wiens geestverwant hij in
vele opzichten is geweest.
Hij schreef o.a.: Defensio sententiae J. Arminii (1613); Responsio ad J. Bogermanni
annotationes, (1614, 1616 2 tom.), Petri Molinaei novi anatomici mala encheiresis
(1622); Schouwe over Gomari proeve (1610); Schriftelicke conferentie (1612);
vermoedelijk: Elementa juris civilis (1645); Enchiridium seu Inst. imp. (1649).
Vgl.: H.C. R o g g e , De Leidsche Remonstranten vóór 1618 (Uit de Remonstr.
Broederschap XVI 169); R o g g e , Bibl. der Rem. Geschr. 112.
Groenewegen

[Ravensperger, Herman]
RAVENSPERGER (Herman), of R a v e n s b e r g , geb. 30 Sept. 1586 te Siegen bij
Dillenburg, gest. 20 Dec. 1625. Zijn vader was H e r m a n , zijne moeder heette
E l i z a b e t h M u n c e r i a n a . Hij is bekend als de eerste theologische hoogleeraar
aan de academie te Groningen en vertegenwoordigde alleen de geheele faculteit.
Te Herborn en daarna te Heidelberg studeerde hij in de rechten, eerst onder leiding
van Antonius Mattheus; later werd hij theoloog, theol. doctor te Marburg in 1609 en
prof. te Herborn in 1610. Na 4 jaren werd hij hoogleeraar te Steinfurt bij Munster.
Daar was hij aanstonds, zooals B r a n d t zegt, ‘d'ijvrigste aendrijver van 't openbaer
ondersoek onder alle de predikanten van dat gewest’. Ravensperger was hier wel
de opvolger, maar toch een bekend
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tegenstander van C. Vorstius. Weldra was hij superintendent in de landen van zijn
graaf.
De academie te Groningen was pas opgericht. Men was daar zuiver in de leer.
In 1613 begon men met de onderteekeningsformulieren onder de belijdenisschriften.
De Staten zouden zich in deze provincie niet zoo gehaast hebben om in 1614 eene
eigen leerschool op te richten, als het gebeurde met Vorstius en het beroep van
Episcopius de leidsche hoogeschool niet in discrediet hadden gebracht. Er werd
uitdrukkelijk bepaald, dat de professoren mannen van onbesprokene rechtzinnigheid
moesten zijn, en niets mochten leeren wat tegen de formulieren streed. Hier was
Ravensperger op zijne plaats. Hoezeer men met zijne komst verblijd was, blijkt uit
het besluit, te voren op 21 Febr. 1614 door de Staten genomen: ‘Sullen worden
beroepen een in Theologia opt tractement van vier offte vijff hondert gulden 's jaers,
ten waere dat men machtich conde worden den person Ravensbergerum offte eenen
anderen van gelijcke qualiteyt, die men jaerlicx sall toeleggen die summe van soeven
offte acht hondert gulden’. Dit werd op 23 Maart bij zijne benoeming verhoogd tot ƒ
900, de huishuur daaronder gerekend.
Bij de opening der groninger hoogeschool, 23 Aug. 1614, trad Ravensperger op
met eene zeer passende, geleerde en welsprekende rede over de plaats der
hoogeschool in den lande. Zij werd besloten met een gebed voor de welvaart der
nieuwe stichting en is uitgegeven in: Orationes ad inaug. Academiae .... habitae ab
H e r m . R a v e n s p e r g e r o e t J o h . H u n i n g a (Gron.1614).Ookisuitgegeven
zijne rede ter inwijding der voormalige Franciscanerkerk tot Academiekerk: Templi
Academici, quod est Gron., ab illustribus Provinciae etc. (Gron. 1616). Het besluit
der Staten van 28 Febr. 1615 verhoogde zijn traktement nog met ƒ 100, ingegaan
23 Aug. 1614.
In 1617 schreef Ravensperger tegen Hugo de Groot: Apologia pro cath. fide de
satisfactione J. Chr. adversus Socinum (Lugd. Bat. 1617). Ook G.J. Vossius mengde
zich in dezen pennestrijd. Zelfs Balthasar Lydius, overigens een vurig
Contraremonstrant, was over het optreden van R. zeer vertoornd, noemde zijn
schrijven ‘een kinderlijk werk’. De ‘tegenwerpingen en arghwaenige suspiciën’ van
R. mishaagden zelfs Antonius Walaeus en Festus Hommius. Toen Vossius had
geantwoord, verhinderde de Academische Senaat dat R. wederom schreef.
Vier malen was Ravensperger rector, nl. in 1615, 1621, 1622 en 1625. Sedert
Sept. 1623 had hij het toezicht op de bibliotheek. Als rector sprak hij uit: Oratio
funebris de ortu, gestis et obitu Guilhelmi Ludovici, comitis Nassovici, Frisiae
Gubernatoris (Gron. 1621).
Hij schreef behalve het reeds genoemde: Examen controversiae de impulsiva
praedestinatione (Herborn 1608); Censura et Judicium de subtilioribus Theol.
Quaestionibus (Herborn 1611); Gemma Theologica S. locorum Theologicorum
communium institutio (Herborn 1611); Florilegium Theologicum (Offenb. 1611); Via
veritatis et pacis (Hanau 1614); Wegweiser oder Erklärung aller nothwendigen
Lehrpuncte Christ. Religion (Gron. 1615); Theses de religione generatim et de
religione Christiana speciatim (Gron. 1614); Hortus Theologicus (Gron. 1616);
Septem Margaritae Mosaicae ex Genesi collectae (Amst. 1617); Isaacus haeres
(Gron. 1617); Advocatus, h.e. vera et sincera purgatio, quod adversus Joh.
Piscatorem litem nec egerit, nec agere velit (Gron. 1617); Catechismus religionis
Christianae (Herborn 1618);
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Quaestiones et responsiones Theologicae (Amst. 1618); Compendium Theologicum
(Brem. 1621).
Zijn in 1618 geschilderd portret hangt in de Universiteit te Groningen; het is
gegraveerd door S.v. Lamsweerde en door G. Muntick.
Zie: G. B r a n d t , Hist. der Reform. (Amst. 1674) II, 191-194, 527; H.C. R o g g e ,
Joh. Wtenbogaert (Amst. 1875) 124; H. E d e m a v a n d e r T u u k Joh. Bogerman
(Gron. 1868) 114, 333; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta VII, 293, 302 v., 326,
335, 367; W.J.A. J o n c k b l o e t , Gedenkb. Hoogesch. Groningen (Gron. 1864)
33-39; Bijl., 8; Allgem. Deutsche Biogr. XXVII, 470.
Knipscheer

[Ravensperger, Jacobus]
RAVENSPERGER (Jacobus), R a v e n s p e r g of R a v e n s b e r g , geb. te Groningen
7 Dec. 1615, gest. te Utrecht 22 Apr. 1650, zoon van den voorgaande, werd 12 Juli
1632 in zijn geboorteplaats ingeschreven als stud., volgde er o.a. de lessen van
Nic. Mulerius (kol. 952) en werd in 1639 bevorderd tot mag. art., het volgende jaar
uitgevende een Disput. astronomica de mundi systemate (Ultr. 1640). Na een beroep
naar de academie te Weissenburg te hebben afgeslagen werd hij in plaats van
Bernard Schotanus, die naar Leiden vertrok, 3 Mrt. 1641 te Utrecht benoemd tot
buitengewoon hoogleeraar in de wiskunde, in welke functie hij tegenover Regius
door disputaties o.a. op 24 Nov. en 11 Dec. 1641 ook zijn standpunt in zake den
door dezen verdedigden bloedsomloop deed blijken, gelijk hij door de
Amsterdammers Alex. de Bie, Barth. à Wesel en Andreas Lansman op 4, 5 en 6
Apr. 1642 stellingen deed verdedigen over wis-, natuurk, en medische onderwerpen,
uitgegeven als Encyclopaedia mathematica (Ultraj. 1642). In Aug. of Sept. 1642
huwde hij met E l i s a b e t h v a n H a s s e l t , werd 19 Febr. 1644 benoemd tot
gewoon hoogleeraar, waarbij hij 12 Mrt. 1646 verhoogd salaris kreeg en 10 Apr.
1648, als opvolger van den naar Amsterdam vertrokken Senguerdus, tevens tot
hoogleeraar in de physica; zijn traktement werd 1 Mrt. 1649 verhoogd tot ƒ 800.
Behalve bovenstaande noemt men nog van hem een Disp. de anima ovi en de Deo.
Voet noemde hem een ‘philosophum subtilem et peripatetiaem nec vulgarem
theologum’, hoewel Maresius hem van atheïsme wist te beschuldigen; tegen al wat
deze hem had toegedicht protesteerde R. echter nog op zijn ziekbed in
tegenwoordigheid van Voet, Matthaeus, Jan Godschalck van Schuurman en
Berckringer, welk protest hij 15 Mrt. 1650 ‘aegra manu in lecto’ onderteekende. Na
het bedanken van Pell te Breda, is hij opgevolgd door den nog door hem
aangewezenen Joh. de Bruyn. Hij liet een zoon J a c o b u s R. na, gest. 29 Nov.
1667. Een brief van hem dd. 28 Mei 1646 aan Gassend, door bemiddeling van Henr.
Bornius, is gedrukt in G a s s e n d i Opera omnia VI (Lyon 1658) 498 met een
antwoord ibidem 253. Zijne in hs. bestaande nalatenschap is echter verloren gegaan.
Zie: B e r c k r i n g e r , Or. in obitum Jac. R. (Ultraj. 1650); V e l t h u y s e n , Nader
bewijs (Utr. 1657) voorrede; A e m i l i u s , Oratt. et poemata, 421; B u r m a n , Traj.
eruditum (ald. 1738) 281-85; B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XXI (Amst. 1883)
51; L o n c q , Hist. schets Utr. hoogeschool (ald. 1886) reg.; W i j n n e , Res. vroedsch.
Utr. betr. ill. school (ald. 1888) 47, 52, 67; Kerkhistorisch archief 1893, 306; Oeuvres
de D e s c a r t e s III (Par. 1899) 446-47, 527 en D u k e r , Gisb. Voetius II (Leiden
1910) 149.
de Waard

[Ravesteyn, Johannes van]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

RAVESTEYN (Johannes v a n ), zoon van J a n en oomzegger van Paulus Aertsz.
van Ravesteyn

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1170
(kol. 1172), geb. in 1618, begraven in de Nieuwe kerk te Amsterdam 3 Jan. 1681
(M e i n s m a Spinoza en zijn kring, 324 zegt ten onrechte 26 Maart 1675),
ondertrouwde aldaar 3 Dec. 1649 A e l t i e J a c o b s s . B l a e u h e l m ; na haar
overlijden hertrouwde hij (ondertrouw 10 Febr. 1662) met zijn schoonzuster L u c i a
K o e r b a g h , begr. te Amsterdam 29 Oct. 1672, weduwe van J a c o b
B l a u e n h e l m (M e i n s m a 152); door dit huwelijk werd hij een zwager van den
rechtsgeleerde en medicus Adriaan Koerbagh, die in 1668 bij Herman Aaltsz. liet
drukken Een bloemhof van allerley lieflijkheyd en waarover deze in hevig en
hardhandig conflict geraakt met den kerkeraad en het gerecht van Amsterdam
(M e i n s m a 293 vlg.). 26 Juli 1650 kocht van Ravesteyn zich in het
boekverkoopersgilde, vestigde zich te Amsterdam als boekhandelaar op het Water,
in het Schrijfboek, als ik mij niet vergis in de zaak van wijlen H e n d r i k L a u r e n s z .
(wiens dochter G r i e t j e getrouwd was met N i c o l a a s B l a u h e l m , broeder van
van Ravesteyn's vrouw). In afwijking van de drukkerijrichting van zijn oom Paulus
en zijn neef Nicolaas, begon hij een uitgeverszaak, die hij, in navolging van de
handelsinzichten van de Elseviers, van Blaeu, van Jansonius e.a. in classieken,
wetenschappelijken en internationalen koers stuurde. Vrij talrijk zijn de uitgaven,
die zijn adres vertoonen, waaronder heel wat die door de fransche bibliografen
terecht opgenomen worden onder de annexen der Elseviers. In 1658 aangenomen
in plaats van Jan Banning tot stadsdrukker, wat hij bleef tot Januari 1675, toen Jan
Rieuwater in zijn plaats kwam, volgde daarop 26 Mei 1660 een stedelijke vergunning
om bijbels te mogen drukken. Veertien maanden later, 4 Juli 1661, werd hij
aangenomen door Burgemeesteren van Amsterdam tot stadscourantier in de plaats
van de weduwe Joost Broersz. (S a u t i j n K l u i t in Nijhoff's Bijdragen 1868, 225).
Dat een stadsdrukker en stadscourantier geen eigen drukkerij gehad zou hebben,
is onaannemelijk; toch is het bestaan aan bedenking onderhevig. Niet alleen, dat
door W i l l e m s in zijn Les Elzevier (1880) door R a h i r in zijn Catalogue d'une
collection unique de volumes imprimés par les Elzevier (1896) en door B e r g h m a n
in zijn Catalogue raisonné des impressions elzeviriennes (1911) op grond van
typenvergelijking verschillende zijner uitgaven aan onderscheidene drukkerijen
worden toegekend; hij zelf laat documenteel eenige zijner artikels bij anderen drukken
zoo vóór als na 1658, het jaar, waarin het stadsdrukkerschap aanvangt: C a r d a n u s '
De propria vita liber van 1654 is gedrukt door Willem van der Hoeve te Gouda,
M o s t a r t 's Vermeerderde nederduytsche secretaris van 1656 door Tymon Houthaak
(Amsterdam), het eerste deel van de Lettres de M r . d e V o i t u r e (W i l l e m s
nr. 1692) van 1657 door Jacob de Jonge (Jacques le Jeune) te Amsterdam en de
Vrede der ziele van D u m o u l i n van 1662 door S. Knudde te Schoonhoven. De
oplossing van dit vraagstuk kan voorshands niet gegeven worden. Niet bepaald
onmogelijk schijnt het, dat, gegeven het feit, dat de naam van zijn neef Nicolaas als
drukker mij na 1658 niet meer bekend is en het stadsdrukkerschap juist in datzelfde
jaar begint, er op de een of andere wijs een overeenkomst is getroffen, waardoor
hij (Johannes) de beschikking kreeg over de familiedrukkerij of over een deel
daarvan. Als merk gebruikt ook hij een Elias door de raven gespijzigd. Anders dan
de gelijksoortige merken van Nicolaas en de weduwe van Paulus is het zijne naar
links gekeerd; in plaats
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van een bijbelspreuk heeft hij het woord ‘Exspectando’ als legende. Blijkens de
begrafenisinschrijving (1681) woonde hij toen op het Singel, terwijl uit hetgeen door
S a u t i j n K l u i t t.a.p. wordt medegedeeld, blijkt, dat hij tusschen 6 Nov. 1675 en
5 Jan. 1677 verhuisd was naar het Singel bij de Korsjesbrug in het Schrijfboek, dat
is dus met medeneming van zijn uithangbord. Ten overvloede licht dit dus toe dat
zijn merk en zijn teeken niet identiek zijn.
Zijn zoon A r n o l d u s werd 8 Febr. 1694 in het amsterdamsche
boekverkoopersgilde ingeschreven.
Enschedé

[Ravesteyn, Nicolaas van]
RAVESTEYN (Nicolaas v a n ), geb. in 1613, overl. in of na 1672, zoon van den
volg. en Hester van der Stegen, nam de leiding van zijns vaders drukkerij te
Amsterdam aan de tegenwoordige Nieuwmarkt over, toen deze in 1635 zich tijdelijk
naar Leiden verplaatste om daar in een nieuw geïnstalleerde drukkerij de eerste
editie van den lateren Staten-Bijbel te drukken. 24 Febr. van datzelfde jaar 1635
werd hij te Amsterdam in ondertrouw opgenomen met A n n a R o t g a n s ; negen
maanden later (17 Nov. 1635) werd hij in het boekverkoopersgildeboek ingeschreven
en eveneens in 1635 werd het drukkerijgebouw aan de Nieuwmarkt verbouwd,
zoodat hij er een bekwame woning zou hebben. Hij schijnt vrijwel heer en meester
geweest te zijn over 's vaders drukkerij, die hij op eigen naam dreef en hij deed dat
in de familiaire traditioneele richting; want terwijl zijn vader te Leiden aldaar de
uitgave van het kerkgoed behartigde overeenkomstig de door het bestaan van den
Statenbijbel gewijzigde omstandigheden, was en bleef de branche te Amsterdam
een drukkerij voor anderen, niet voor eigen uitgaven. Om in het noemen van de
talrijke reeks van drukken niet te uitvoerig te worden, zijn er hier slechts eenige uit
de eerste zes jaar genoemd: voor Gerrit Jansz. (Amsterdam) drukte hij in 1636 v a n
H e e m s k e r k 's De volstandige Evdoxe, in 1637 diens Inleydingh tot het ontwerp
van een Batavische Arcadia, J. v a n S w o l 's Constantinus, in 1638 v a n
H e e m s k e r k 's Den ongestadigen Hylas, voor den auteur H o r t e n s i u s in 1637
diens Epithalamium scr. copulae Mich. Pompe dom. in Meerdervoort necnon
Adrianae de Beveren; voor Dirck Pietersz. (Amsterdam) in 1638 de Bellerophon of
lust tot wijsheyd, en in 1641 opnieuw een editie van hetzelfde emblematische
liedboek; voor Joh. Naeranus (Rotterdam) in 1639 C a m p h u y s e n 's Stichtelijcke
rymen; voor D.C. Houthaeck (Amsterdam) in 1639 T. R o d e n b u r g h 's Geboorte
Christi, in 1640 S t a r t e r 's Daraïde, in 1642 H o o f t 's Granida; voor Corn. Dankerts
in 1640 K r u l 's Minnespiegel ende wegwyser ter devgden, voor den auteur
T e n g n a g e l in 1640 diens Aemsterdamsche lindebladen, voor den graveur Pieter
Nolpe in 1642 diens Beschrijvinge van de blyde inkoomste van H.M. van Groot
Britanien, Vrankryk en Ierland, voor Hendrick Laurentz., in 1642 J a c .
L a u r e n t i u s ' Hugo Grotius Papizans en voor den schoolmeester Arnoldt
Rijpelbergh in 1642 Den psalter Davids. Na 1658 verdwijnt hij als drukker uit mijne
adversaria; ik acht het niet onmogelijk, dat sinds 1659 zijn drukkerij-materiaal is
gebruikt door zijn neef Johannes van Ravesteyn en dat hij zelf na het overlijden
zijner moeder (1662) die, zooals blijkt uit haar testamenten van 5 Dec. 1655 en 20
Maart 1661, voor notaris J. de Winter verleden, de beschikking had over een eigen
drukkerij, de leiding van de bijbeldrukkerij firma Erfgenamen Paulus van Ravesteyn
heeft overgenomen. Voor zoo ver
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mij bekend, is hij de eerste der Ravesteyn's geweest, die nog voor 1640 als
drukkersmerk heeft gebruikt een Elias door de raven gespijzigd, dat in verschillende
varianten met het randschrift: In oratione perdurantes, Rom. 12, 12 later door zijn
moeder is gebruikt geworden; door v a n L e n n e p e n t e r G o u w (De
uithangteekens 1868 II, 69) wordt het embleem reeds aan zijn vader Paulus met
het jaartal 1620 toegekend. Zijn dochter M a r i a , geb. in 1636 ondertrouwde 9 Aug.
1653 met Everts Nieuwenhoff (kol. 988), die een boekhandel en uitgeverszaak te
Amsterdam op het Rusland had; de mededeeling in Oud-Holland 1891, 220, dat
Maria zijne zuster is, is foutief. 26 Oct. 1660 overleed zijn zoon P a u l u s , oud 19
jaar (S w e e r t s , Alle de gedichten (1697) 575). Volgens de genealogische tabel in
Oud- Holland t.a.p. is hij, wanneer is niet vermeld, hertrouwd met L y s b e t h P r i j s .
Enschedé

[Ravesteyn, Paulus Aertsz. van]
RAVESTEYN (Paulus Aertsz. v a n ), geb. in 1586 of 1587, overl. in 1655, zoon van
A e r t C l a e s z . en H e s t e r v a n d e r S t e g e n , ondertrouwde te Amsterdam
19 Mei 1608 E l i s a b e t h S w e e r t s , geb. 24 Juni 1583 (H. S w e e r t s , Alle de
gedichten (1697) 535), dochter van M a n u e l en M a r g r i e t e v a n d e r S t e y n
(haar grafschrift t.a. p. 574). Afkomstig uit Noord-Brabant, waar zijn familie later
grondbezit had, heet hij in zijn ondertrouw-inschrijving letterzetter uit Dordrecht, in
welke plaats hij dus zijne opleiding tot het boekenbedrijf heeft gehad. Als drukker
vestigde hij zich te Amsterdam, waar hij in 1611 te voorschijn kwam met zijn mij
oudst bekende editie voor eigen rekening, de spreekwoordenverzameling, die
G o m e z d e T r i e r onder den titel Le jardin de recreation naar een italiaansch
voorbeeld, in 1594 te Londen gepubliceerd, vertaald had. Er volgden in den loop
der tijden schaarsche uitgaven voor eigen rekening van ondergeschikt belang. Zijn
kracht zocht hij voor een deel in de exploitatie zijner drukkerij, eensdeels door het
aangaan van dusgenoemde compagnieën met lettergieters, papierhandelaars en
uitgevers (voor 1634 met Joannes Janssonius en Jacques Carpentier, gehuwd met
de weduwe van den lettergieter Nicolaas Briot, in 1635 met denzelfden en Andries
Jansz. van Aelst), anderdeels door voor rekening van derden bepaalde kopijen te
drukken; als zoodanig documenteerde ik in Jaarboek der Vereeniging Amstelodamum
(VI (1906) 159 vlg.): Abraham de Koninck (1610, 1616), Abraham Huybrechtsz.
(1613), Cornelis Dirckxz. Cooll (1614), Jacob Scholt (1614), Marten Jansz. Brandt
(1615, 1616, 1617, 1619, 1620, 1622, 1623, 1628), Cornelis Lodewijksz. van der
Plasse (1616, 1617, 1620, 1621, 1623, 1626, 1628), Pieter Jacobsz. Paets (1616),
Dirk Pietersz. Voskuyl (1617, 1618, 1621, 1622), Jacob Pietersz. Wachter (1618),
Jan Evertsz. Cloppenburch (1618, 1619), Dirck Pietersz. Pers (1620); Joannes
Janssonius (1624), Dirck Jelisz. Kok (1625), Hendrick Laurensz. (1625), Hessel
Gerritsz. (1626, 1627), Cornelis Willemsz. Blaeu-laken (1627) en Manuel Colijn
(1630). Ook voor instellingen en voor particulieren was hij als drukker werkzaam,
zoo in 1623 voor de portugeesch-israëlietische gemeente te Amsterdam en Uriël
da Costa in hun strijd over de onsterfelijkheid der ziel (M e i n s m a , Spinoza en zijn
kring 49), in 1619 voor J.J. Coleveldt (Lust-hoofien) en in 1629 voor L.G. a Renesse
(XVIII Meditatien). Onderwijl begon hij, voor zoover naspeurbaar, in 1614 met het
drukken van hervormde bijbels, psalmen en catechismussen. Een en ander vestigde
zoo zeer
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de aandacht op hem, dat, toen er moeielijkheden kwamen tusschen de drukkers
Andries Clouck en Bonaventura Elsevier te Leiden, Machtelt Aelbrechtsdr., eigenares
der firma Weduwe en Erfgenamen van wijlen Hillebrant Jacobsz. van Wouw te 's
Gravenhage, de commissie, die belast was met het leveren en publiceeren eener
nieuwe bijbelvertaling van regeeringswege en de regeering der stad Leiden over
het drukken en uitgeven van dezen Bijbel, dit laatste college hem 1 Juli 1635 opdracht
gaf de kopy te Leiden te drukken. Een drukkerij-installatie in die plaats was het
gevolg, waar de eerste druk van den folio Statenbijbel, den dusgenoemden
standerdbijbel, in 1636 door hem voldrukt en in het volgende jaar door genoemde
firma van Wouw gedebiteerd werd. Door deze verhuizing naar Leiden kwam aan
zijn werkzaamheid te Amsterdam een einde; het drukkerijbedrijf werd daar voortgezet
door zijn zoon Nicolaas (kol. 1171) in de reeds in 1631, zoo niet vroeger door Paulus
tot drukkerij ingerichte oude Meelhal op den hoek van den Kloveniersburgwal en
de St. Anthoniesbreestraat, aan de Nieuwmarkt (destijds Oostermarkt).
Onderscheidene edities in onderscheidene formaten werden op deze drukkerij te
Leiden van deze Statenvertaling gereed gemaakt; de laatste naar het schijnt in
1645. In of omstreeks 1646 is hij weer naar Amsterdam teruggekeerd, waar hij
behalve nederduitsch en waalsch kerkgoed, heel weinig meer deed; ik ken overigens
niet anders dan in 1650 een editie van C a l v i j n 's Institutie. Zijn laatste artikel was
het Register van de verbeteringe der druck-fouten ende misstellinghen in den
Statenbijbel, waarop hij 18 Dec. 1654 en 19 Maart 1655 octrooi had gekregen;
eenige maanden later, vóór 5 Dec. van dat jaar, is hij overleden. Het drukkerijbedrijf
werd voortgezet door de weduwe. Van haar zoon Nicolaas, die in eigen zaak
werkzaam was, schijnt zij weinig of geen steun gehad te hebben; des te meer van
hare dochters H e s t e r , geb. 30 Maart 1621, en M a r i a (?) en haar neef
H i e r o n y m u s S w e e r t s , die, althans in 1660 als eerste meesterdrukker bij haar
werkzaam was. Een harer eerste, zoo niet allereerste ondernemingen was in 1656
de uitgifte van een psalmboekje, volgens de muziek redactie van Jan Pietersz., die
de wijzen met één sleutel genoteerd had, wat zij kon doen, nu aan het vigeerende
octrooi, op deze redactie aan Cornelis de Leeuw verleend, wettelijke kracht ontnomen
was; van deze redactie verschenen enkele nederlandsche en fransche uitgaven.
Er volgde in 1657 de uitgifte van den folio Statenbijbel, waarin de correcties uit het
Register waren overgenomen, de eerste dus genoemde corrigeerbijbel ‘volgens
kerkenorder verbetert’, die door meerdere gevolgd werd. Na haar overlijden (1662)
werd de kerkgoed drukkerij voortgezet onder de firma Erfgenamen wijlen Paulus
van Ravesteyn. In 1664 was deze drukkerij gevestigd in de Zandstraat, in 1670 op
het Rokin op den hoek van de Wijde Steeg noordzijde. Na dit jaar schijnt de firma
niet meer voor te komen. Hester van Ravesteyn was echter in 1688 nog in leven
(S w e e r t s , t.a. p. 550). Een exemplaar van een foliobijbel met het adres van de
erfgenamen 1664, gebonden in rijken Magnusband, 1670, met polychrome
sneeversiering op gouden grond (R. v a n d e r M e u l e n , Liefhebberij 234), in Oct.
1897 te koop in het antiquariaat van Burgersdijk & Niermans voor ƒ 950, berust thans
in de univ. bibl. te Amsterdam.
Zie: L e L o n g , Boek-zaal der nederduytsche bijbels; H i n l o p e n , Historie van
de nederlandsche overzetting der bijbels; L e d e b o e r , De
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Boekdrukkers en Alf. lijst; Oud-Holland 1891, 207 vv.
Enschedé

[Rechteren, Adolf Hendrik van]
RECHTEREN (Adolf Hendrik v a n ), graaf v.h.H.R.R., heer van Almelo, Vriezenveen
en de Vellner, derde zoon van J o a c h i m A d o l f , heer v a n R e c h t e r e n , en
M a r g a r e t h a v a n H a e r s o l t e , vrouwe van Westerveld, geb. te Zwolle 10
Maart 1656, overl. op het kasteel Almelo 15 Maart 1731, werd 18 Maart 1680 tot
den landdag van Overijsel geadmitteerd. In zijn gewest bekleedde hij
achtereenvolgens de drostambten van Vollenhove, Twenthe en Salland, werd
afgevaardigd ter admiraliteit van de Maze en ter vergadering der Staten-Generaal.
Hij werd in 1703 benoemd tot extra-ordinaris envoyé bij de geassocieerde kreitzen
in het Duitsche Rijk en bleef geaccrediteerd bij verscheiden der kleine duitsche
hoven tot in 1712; onderwijl werd hij in 1705 naar Weenen gezonden om Joseph I
als keizer te begroeten en tot de bevrediging der Hongaren mee te werken, en bleef
er tot in 1707; de keizer verhief hem in Oct. 1705 tot graaf van het H.R. Rijk. In 1712
werd hij een der afgevaardigden bij den vredehandel te Utrecht, maar een twist
tusschen zijne bedienden en die van een der fransche gevolmachtigden gaf
aanleiding dat hij, op den eisch van Lodewijk XIV om satisfactie, werd teruggeroepen.
In 1714 en 1715 was hij een der vier afgevaardigden der Staten-Generaal, die te
Antwerpen de onderhandelingen voerden over het tractaat van Barrière. In zijn
gewest speelde hij een overheerschende rol, in de ridderschap vooral maar ook in
de Staten, en hij behoorde tot die regenten in de Republiek, waarmee Heinsius na
den dood van Willem III veel te rade ging. In de buitenlandsche politiek ijverde hij
steeds voor vriendschappelijke betrekkingen met den keizer, in de binnenlandsche
aangelegenheden was hij de aanstichter van de Groote Vergadering van 1716, die
ook door hem geopend werd, maar zijn verwachtingen niet vervulde. Toen in 1722
de Prins van Oranje tot stadhouder van Gelderland was benoemd, werd hij een der
grootste ijveraars om verdere verheffing van den Prins tegen te gaan. Er vormde
zich in 1724 onder de Ridderschap een groep, die werkte voor het huis van Oranje
en Rechteren's invloed bestreed, maar hij wist zich ten slotte toch te handhaven tot
zijn dood toe (fraaie marmeren graftombe in de Herv. kerk te Almelo).
Zijn door R. Koets 1696 geschilderd portret is gegraveerd door J. Houbraken en
hangt op het kasteel te Almelo.
Uit zijn huwelijk met S o p h i a J u l i a n a des H.R.R.'s gravin v o n
C a s t e l l - R u d e n h a u s e n (geb. 23 Febr. 1673, gest. 17 Juli 1758), 8 Febr. 1695
gesloten, had hij 12 kinderen, waarvan 9 zonen. De derde hiervan, R e i n h a r d
B u r c h a r d R u t g e r , heer v a n G r a m s b e r g e n , geb. 5 Juni 1702, was van
1728-1746 afgevaardigde van Overijsel ter Staten-Generaal en daarenboven
hoofdschout van de stad en de meierij van den Bosch. Het jaar 1747 bracht zijne
familie in Overijsel in de minderheid; hij behoorde voortaan tot de misnoegden en
de opposanten tegen het stadhouderlijk bewind.
Zie: de genealogie door L. v a n H e e c k e r e n in de Heraldieke bibliotheek
(1876). Over Rechteren's zendingen in het Duitsche Rijk het archief van Heinsius
en de Secr. Resol. Staten- Gen. (rijksarchief): O. W e b e r , Der Friede von Utrecht
(1891); T h . B u s s e m a k e r , De Rep. der Ver. Nederl. en de keurvorst-koning
George I in Nij-
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hoff's Bijdr. 4e r. I; d e z . Een memorie over de Republiek in 1728 in Bijdr. en Meded.
Hist. Gen. XXX, 187; J.G. d e V o s , De Tweede groote vergadering in Nijhoff's
Bijdr. 3e r. IX; R.E. H a t t i n k , In en om Almelo (1903).
Bussemaker

[Reede van Oudtshoorn, Willem Constant Pieter baron van]
REEDE VAN OUDTSHOORN (Willem Constant Pieter baron v a n ), geb. te Zwolle
31 Oct. 1812, overl. te Utrecht 3 Jan. 1874, was de zoon van P i e t e r baron v a n
R e e d e v a n O u d t s h o o r n ,directeurderbelastingen,enI s a b e l l a C o r n e l i a
Bogaert.
Hij werd in 1826 op zeer jeugdigen leeftijd cadet voor het vak van den waterstaat
aan de artillerie- en genieschool te Delft, en bekwam tegelijk, als andere jongelieden
van voornamen huize, den titel van page des konings. Hij ging in 1828 over naar
de militaire academie te Breda, en werd met ingang van 1 Nov. 1830, dus juist 18
jaren oud, tot élève-aspirant van den waterstaat benoemd. In den eersten tijd was
hij onder den hoofdingenieur Goudriaan belast met het dagelijksch toezicht bij het
stellen van inundatiën in verband met den belgischen opstand. Verder was hij
werkzaam bij het verrichten van opmetingen en waterpassingen langs de
hoofdrivieren. Met 1 Apr. 1834 tot aspirant-ingenieur bevorderd, werd niet lang
daarna door hem aangevangen met het doen van opnemingen en het maken van
ontwerpen voor een spoorweg van Amsterdam naar de duitsche grens. Hij had als
zoodanig achtereenvolgens Amsterdam en Utrecht als standplaats. Toen met de
uitvoering van den spoorweg Amsterdam - Arnhem in 1838 werd aangevangen,
werd van Reede, hoewel nog aspirant-ingenieur, belast met de sectie
Driebergen-Arnhem. Hierbij waren veel grondverzet, eenige viaducten en het station
Arnhem, maar in vergelijking van de overige deelen van dezen spoorweg was er
weinig belangrijks te doen.
Met ingang van 1 Oct. 1840 werd hij ingenieur. Nadat Goudriaan, onder wien van
Reede steeds gediend had, in 1842 was overleden, diende hij verder onder van der
Kun. Toen zijne lijn in 1845 voor het verkeer geopend was, trad hij met 1 Juni 1845
tegelijk met den ingenieur Augier in dienst bij de Overijselsche
Spoorwegmaatschappij en ontving hij daarvoor verlof uit 's rijks dienst. Zij verrichtten
voor deze maatschappij met hulp van eenige leerlingen der Koninklijke Academie
te Delft tal van waterpassingen en opnemingen, maar hun werk had geen gevolg,
daar de maatschappij in financiëele moeilijkheden geraakte; later werd zelfs de door
haar gestorte waarborgsom voor kanaalaanleg gebezigd. Met 1 Juli 1848 kwam
van Reede in rijksdienst terug, en was hij voorloopig te 's Gravenhage bij den
algemeenen dienst werkzaam, doch bij de 9e organisatie van den waterstaat werd
hij met 1 Apr. 1849 als arrondissements-ingenieur te Maastricht geplaatst. Dit
arrondissement, het eenige, waarmede hij belast geweest is, nam hij waar tot 1 Apr.
1850, toen hij weder verlof bekwam en in plaats van van der Lee optrad als
ingenieurdirecteur van de Nederlandsche Rijnspoorwegmaatschappij te Utrecht.
Als zoodanig legde hij de lijn Utrecht-Rotterdam, geopend 1855, de lijn
Arnhem-Emmerik, geopend 1856, en een lijntje te Amsterdam, van het station
Weesperpoort naar den Kadijk, aan.
De brug te Westervoort is onder hoofdtoezicht van van Reede gebouwd. Zij is in
1878 vanwege de Maatschappij versterkt; dat dit noodig was, lag niet aan van
Reede: het vervoer was in de jaren 1856-1878 zeer veel zwaarder geworden.
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Toen van Reede aan de beurt was om tot hoofdingenieur te worden benoemd,
wenschte hij weder bij het rijk in dienst te komen, en werd hij met ingang van 1 Apr.
1858 met de provincie Utrecht belast, waar hij tot zijn overlijden werkzaam bleef.
Hij had hier één arrondissementsingenieur onder zich, en gewende zich
langzamerhand, dezen veel over te laten. Tot 1 Mrt. 1864 had hij voor de werken
van den Hollandschen IJsel, die, hoewel een deel daarvan in Zuid-Holland gelegen
was, tot den dienstkring van den hoofdingenieur voor Utrecht gebracht waren, nog
een ingenieur onder zich.
Er was één onderwerp, waarin van Reede bijzonder veel belang stelde, en waarin
hij uitmuntte. Dit was het waterpassen. Hij voorzag de geheele provincie van
peilschalen en waterpaste die zelf, en aan het behoud daarvan besteedde hij veel
zorg. Een werk, waarvoor hij veel belangstelling had, was de doorsnijding van de
Lek bij den Roodvoet. Hij hield eenige dagen in den herfst van 1873 verblijf bij dit
werk, en deed daar de kiem op der ziekte, waaraan hij overleed.
Hij huwde 6 Mei 1835 jkvr. J e a n n e L u b b e r t i n a A l t i n g v a n G e u s a u ,
die 9 Sept. 1857 overleed. Behalve twee jong overleden kinderen had hij bij haar
eene dochter, die met een neef van denzelfden naam, controleur der belastingen,
huwde.
Ramaer

[Reenen, Jhr. Gerlach Cornelis Johannes van]
REENEN (Jhr. Gerlach Cornelis Johannes v a n ), geb. te Amsterdam 13 September
1818, overl. te 's-Gravenhage 31 Mei 1893. Zoon van Mr. J a c o b u s H e n r i c u s
v a n R e e n e n en L o u i s e v a n V o l l e n h o v e n .
Hij genoot zijne wetenschappelijke opleiding te Amsterdam eerst op de latijnsche
school aldaar, vervolgens op het athenaeum waar zijn vader als hoogleeraar
werkzaam was. Na zijne promotie in de rechten te Leiden, 9 Nov. 1840, op een diss.
de Bello quod de successione Austriaca gestum est, pace Aquis Granensi composito,
vestigde hij zich als advocaat te Amsterdam, werd daar tot lid van den gemeenteraad
gekozen en kort daarna tot wethouder. Op twee en dertigjarigen leeftijd, in 1850,
werd hij benoemd tot burgemeester van Amsterdam, welke betrekking hij drie jaren
bekleedde; hij was gedurende dien tijd in hooge gunst gekomen bij koning Willem
III, die dadelijk de oogen op hem vestigde toen, in April 1853, het ministerie
Thorbecke zich, ten gevolge van het gebeurde naar aanleiding van de invoering
der nieuwe regeling van het roomsch katholieke kerkbestuur in Nederland, had
teruggetrokken. In het ministerie van Hall, dat in het voorjaar van 1853 optrad, werd
dan ook op uitdrukkelijk verlangen des Konings het departement van Binnenlandsche
Zaken aan van Reenen toevertrouwd, die zich uitnemend berekend toonde voor
deze moeielijke taak en onder meer de wettelijke regeling van het armwezen tot
stand wist te brengen. Met een ander belangrijk onderwerp was hij niet zoo gelukkig;
de door hem ingediende wet tot regeling van het lager onderwijs toch werd in de
Tweede Kamer wel niet ongunstig ontvangen, doch ontmoette in het land groote
tegenkanting bij de rechtzinnige protestanten, die bezwaar hadden tegen het
algemeen christelijk karakter der openbare school. Nadat deze tegenstand zich had
uitgesproken in een aantal verzoekschriften aan den Koning waarbij op het verleden,
vooral op den godsdienstzin van 's Konings voorouders een beroep werd gedaan,
besloot Willem III, op wien deze vertoogen grooten indruk hadden gemaakt, zijnen
minister te verzoeken om aan de geopperde bezwaren te
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gemoet te komen. Dit weigerde van Reenen evenwel beslist. Onder zijne
ambtgenooten waren er wel, die tot gemoetkoming neigden; zij konden hem echter
niet tot een andere overtuiging brengen; het gevolg was, dat het ministerie in 1856
zijn ontslag nam. In 1858 werd van Reenen te Amsterdam met zeer groote
meerderheid in de Tweede Kamer gekozen; zoodra hij zitting had genomen werd
hij door zijne medeleden bovenaan geplaatst op de lijst der candidaten voor het
voorzitterschap. De Koning, die, niettegenstaande het ernstige verschil van meening
dat zich ten opzichte van het lager onderwijs had voorgedaan, aan van Reenen zijn
volle vertrouwen was blijven schenken, benoemde hem zonder aarzelen.
Dertienmalen werd van Reenen vervolgens door zijne medeleden als de door hen
gewenschte voorzitter aangewezen en door den Koning als zoodanig benoemd. Hij
vervulde deze betrekking met grooten ijver en buitengewoon beleid en mocht zich
voortdurend verheugen in de achting en de toegenegenheid der leden van alle
staatspartijen. Bij de opening der zitting 1868-1869 werd van Reenen weder als
eerste op de voordracht voor voorzitter geplaatst, doch niet meer zooals vroeger
met een groote meerderheid: hij had evenveel stemmen verkregen als zijn
mededinger, de oud-voorzitter Dullert, en werd bij het lot als eerste candidaat
aangewezen. De reden hiervan was de scherpere verhouding tusschen de partijen
ten gevolge van de crisissen en ontbindingen der laatste jaren. Bij het einde van
het zittingjaar nam van Reenen, die zich niet meer voor een aanstaanden strijd over
den voorzitterszetel beschikbaar wilde stellen, zijn ontslag als lid van de Tweede
Kamer. Hij werd evenwel het volgende jaar weder te Amsterdam als zoodanig
gekozen; bij de verkiezingen van 1875 bleef hij echter in de minderheid. In 1876
werd hij door den Koning benoemd tot vicevoorzitter van den Raad van State, welke
gewichtige betrekking hij tot zijnen dood heeft bekleed Gedurende zijn lidmaatschap
der Tweede Kamer is van Reenen herhaaldelijk aangezocht om als minister op te
treden of om een ministerie te vormen; hij weigerde steeds. In het jaar 1868 na de
tweede afstemming van de begrooting van buitenlandsche zaken van den Graaf
van Zuylen, verklaarde hij zich echter bereid om de vorming van een nieuw ministerie
te beproeven; hij slaagde evenwel niet in zijne pogingen, doordien het hem niet
mogelijk bleek een minister van koloniën te vinden bereid om met hem samen te
werken. Met het meer bijzonder vertrouwen van den Koning vereerd werd hij vooral
gedurende de eerste vijf en twintig jaren van zijn staatkundig leven in bijna alle
gewichtige staatsaangelegenheden door dezen vorst geraadpleegd; ook was hij lid
van den raad van voogdij over de Koningin gedurende hare minderjarigheid, daartoe
bij de wet aangewezen, als vice-voorzitter van den Raad van State. Toen na het
overlijden van den Koning een voorzitter van dezen raad van voogdij door zijne
leden moest worden benoemd viel de keus op hem. Hij bleef onvermoeid werkzaam
tot het oogenblik van zijn dood, die hem plotseling overviel in het gebouw van den
Raad van State, waar hij zich wegens ambtsbezigheden bevond.
Hij huwde 7 Mei 1842 S a r a F r e d e r i c a v a n d e P o l l .
Zie: W. v a n G o l t s t e i n , Jhr. Mr. G C.J. van Reenen als staatsman geschetst
('s Grav. 1894).
de Beaufort

[Reepmaker, Mr. Adriaan]
REEPMAKER (Mr. Adriaan), geb. 1 Mrt. 1719 te Dordrecht, overl. te Rotterdam 14
Febr. 1780,
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zoon van Mr. W i l l e m R e e p m a k e r en J o h a n n a o p d e C a m p . Hij
promoveerde 15 Juli 1739 te Utrecht tot Mr. in de beide rechten, was in 1739
hoogheemraad van de Zwijndrechtsche Waard en deed 4 Sept. 1742 den eed als
poorter van Rotterdam. In 1749 werd hij schepen en in hetzelfde jaar vroedschapslid,
wat hij tot zijn dood bleef. Van 1751-1754 was hij gecommitteerde in de
Staten-Generaal, van 1763-1767 baljuw van Schieland en tusschen 1769 en 1776
meermalen burgemeester. Hij was vrijheer van St. Hubertsgerecht, heer van
Strevelshoek en door zijn huwelijk, 1 April 1744 met J a c o b a C a t h a r i n a v a n
B e l l e gesloten, heer van Noord-Waddinxveen en Sleeuwijk. Dit huwelijk werd
bezongen door den dichter A. S u d e r m a n in zijn Echtkrans enz., en door een
onbekenden dichter (non arte, sed amore). Bij zijn overlijden zag een Lijkzang het
licht van J a n V e r v e e r en J a n S p r u i t uit naam van het genootschap ‘Studium
Scientiarum Genitrix’.
Zie voor lit. art. M.W.R. (hieronder).
Moquette

[Reepmaker, Mr. Jacob]
REEPMAKER (Mr. Jacob), zoon van den voorg., werd te Rotterdam geboren 27
Juli 1748, overl. op het huis te Noord-Waddinxveen 15 Nov. 1828. Hij promoveerde
tot mr. in de beide rechten 21 Febr. 1769 te Leiden op eene diss.: de Filia familias
locupleti patri de fortunis ejus necessario non dotanda. Van 1780-1788 was hij lid
van de vroedschap. In 1787 was hij burgemeester. In 1788 werd hij wegens zijn
patriotsche gevoelens door de commissarissen van den Prins afgezet, maar in 1795
kwam hij opnieuw in de regeering, eerst als provisioneele raad, daarna als raad. In
datzelfde jaar evenwel werd hij afgevaardigd als lid naar het Provinciaal Bestuur en
hield hij dus op lid van het stadsbestuur te zijn. Na het vertrek der Franschen in
1813 werd hij opnieuw in den raad der stad benoemd en in 1814 maakte hij deel
uit van de vergadering der aanzienlijken te Amsterdam tot al- of niet-aanneming der
grondwet. Hij werd in 1824 tot kiezer benoemd en bleef dit tot zijn dood. Hij huwde
17 Febr. 1772 te Dordrecht met E m m e r e n t i a C h r i s t i n a R e e s . Er is een
gedicht gemaakt op zijn 56sten verjaardag door T o u s s y n W o o r d h o u d e r .
Zie voor lit. volgend artikel.
Moquette

[Reepmaker, Mattheus Willem]
REEPMAKER (Mattheus Willem), zoon van den voorg., werd 17 Apr. 1774 te
Rotterdam geb., overl. 17 Oct. 1838. In 1795 begon hij zijn loopbaan als klerk ter
secretarie van het departement Rotterdam der Marine; later werd hij 2de secretaris
en ten slotte 1ste secretaris daarvan, wat hij tot 9 Jan. 1813 bleef. In 1804 werd hij
tot schepen benoemd, doch bedankte daarvoor. In 1806 werd hij kolonel en chef
der gewapende burgermacht te Rotterdam, later der sedentaire Nationale Garde
van Rotterdam tot 30 Nov. 1812, en oogstte in deze betrekking veel lof in. In 1811
werd hij benoemd tot juge de paix bij het canton Rotterdam. In Nov. 1813 door den
maire C.J. Blankenheym aangezocht om eenige fatsoenlijkelieden en gezeten
burgers in de wapenen te roepen, deed hij dit vol ijver, zoodat hij tot commandant
en chef van het corps rustbewaarders benoemd werd. In Febr. 1814 legde hij deze
betrekking neer. Van Mrt. 1814 - Mei 1823 was hij commandant van de schutterij.
Van 1814 tot 1838 is hij lid van den Raad geweest, van 1825-1838 wethouder en
van 1827-1838 ook lid der Provinciale Staten. In 1824 hoogheemraad van Schieland
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van Strevelshoek. Hij huwde 20 Juli 1818 te Rotterdam met A n n a J o s i n a
Hubert.
Reproducties der portretten van A., J. en M.W. Reepmaker komen voor in de
Genealogie Reepmaker.
Zie: Genealogie Reepmaker (niet in den handel) 92, 101, 108; Rott. Historiebl. II,
154, 170, 315, 316, 362 en III 97, 99, 101 vlg.; in Bronnen Gesch. Rott. I komen
enkele onjuistheden voor.
Moquette

[Regelinck, Wolterus Bernardi]
REGELINCK (Wolterus Bernardi), clericus, was in de 2e helft der 15e eeuw als
openbaar keizerlijk notaris te Utrecht werkzaam en diende tevens het kapittel van
St. Salvator als gezworen schrijver. Blijkens zijn inschrijving 15 Mei 1450 in. de
keulsche matrikel was hij afkomstig ‘de Ghijthoren.’ Waarschijnlijk is aan hem verwant
de kanunnik ten Dom L u b b e r t u s R e g e l i n c k (overl. 18 Dec. 1491).
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I, 399; J a c . T r a j e c t i a l i a s d e
V o e c h t Narratio ed. M. S c h o e n g e n (Werken Hist. Gen. III: 13) 489; Register
o

charters en bescheiden O. Archief Kampen n . 726; men vindt een afbeelding van
zijn notarismerk in Versl. en Meded. Overijss. R. en Gesch. XII (1881) 48 en 58.
van Kuyk

[Regneri ab Oosterga, Cyprianus ook Regnerus]
REGNERI AB OOSTERGA (Cyprianus) ook R e g n e r u s , geb. in 1614, overl. te
Utrecht 25 Oct. 1687. Gewoonlijk noemt hij zich zelf ‘Zwollanus’, toch schijnt hij daar
niet geboren, doch opgevoed. In de opdracht van een zijner werken aan de Staten
van Friesland zegt hij: ‘ego ex eadem (d.w.z. Frisia) oriundus’. Zijn rechtsgeleerde
studiën, aangevangen te Groningen, voltooide hij te Leiden (ingeschreven 14 Mei
1632 als C y p r i a n u s R e g n e r i Z w o l l a n u s , op 20-jarigen leeftijd volgens het
gedrukte Album studiosorum), waar hij leerling was van Petrus Cunaeus, en in 1634
den doctoralen graad verwierf na verdediging eener dissertatie over 1. 22 D. de
rebus creditis (XII, 1). Hij hield zich daarna bezig met privaatonderwijs in de
rechtswetenschappen te Leiden, en schreef in dien tijd eenige juridische
verhandelingen van polemisch karakter, o.a. tegen den leidschen hoogleeraar
Jacobus Maestertius en tegen Claudius Salmasius. Met kracht kwam hij op tegen
hen, die het romeinsche recht ten allen deele met het goddelijk recht en de rede in
overeenstemming achtten, en daartegenover wees hij op het onrecht van sommige
deelen van het romeinsche recht. De titel zijner verhandeling luidt: de Injustitia
quarundam legum Romanarum Libri duo. Contra Jacobum Maestertium Jctum.
Adjecta est ad caput 19 libri I brevis Apologia pro manibus Petri Cunaei adversus
Claudium Salmasium. Accedunt etiam novi quidam Juris Civilis Articuli Justitiae
contrarii (Lugd. Bat. 1640). Toen Maestertius het antwoord niet schuldig bleef, gaf
R. ab O. een korte Sententia incerti auctoris (L.B. 1640) en daarna nog een meer
uitvoerige verdediging van zijn standpunt in zijn Duplicatio adversus defensam
Opinionem Jacobi Maestertii JC. De vi ac potestate quam Juris Gentium
Conventiones ad obligandum habent Jure Populi Romani (L.B. 1640) gericht aan
den bekenden haagschen advocaat en oud hoogleeraar te Leiden Cornelius Sylvius.
In 1641 werd hij benoemd tot hoogleeraar in de rechten te Utrecht. Aanvankelijk
doceerde hij hier Instituten, later Pandecten; tal van malen verleende de utrechtsche
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van professor juris primarius. Vier malen, 1651, 1658, 1669 en 1677, werd hij
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onderwijs, dat zich van dat van velen zijner tijdgenooten onderscheidde door minder
uitsluitende verheerlijking van het romeinsche recht, werd reeds door tijdgenooten
zeer verschillend beoordeeld. Het beviel o.a. niet aan Ulrich Huber (zie I kol. 1165).
Zijn veelzijdigheid blijkt ook hieruit, dat hij een ernstig beoefenaar van het inheemsche
recht, van het leen- en kanonieke recht was. Op dat gebied bewogen zich ook
verschillende zijner geschriften. In zijn Dissertatio de Jure canonico (Lugd. Bat.
1644) wees hij op de studie van het kanonieke recht in verband met den titel juris
‘utriusque’ doctor, door de academies geschonken. De onder zijn presidium
gehouden disputaties over leenrecht gaven aanleiding tot zijn uitgave met
aanteekeningen van E v . B r o n c h o r s t i i J C t i Methodus feudorum (Ultraj. 1652)
(zie I kol. 472). De aandacht door den bewerker van deze uitgave aan het
gewoonterecht geschonken, en het leggen van een band tusschen het positieve
recht en de zeden, gewoonten, rechtspraak en historische literatuur, is vooral het
kenmerkende van zijn reeks geschriften over het Corpus Juris Civilis en Canonici.
De titel toont dit aan: Censura Belgica seu Novae Notae et Animadversiones quibus
omnes et singulae Leges, quae in prioribus XXV Libris Pandect. continentur, Moribus
praecipue Belgii, Moribus generalioribus Christianorum, jure Divino, jure Canonico,
Philosophia Morali, Rebus judicatis, communi DD. opinione, Historicis, Antiquariis,
Aliisque Auctoribus confirmantur, illustrantur, refutantur (Ultraj. 1661), waaraan in
1665 een tweede deel over de laatste boeken der Pandecten werd toegevoegd.
Volkomen gelijksoortige werken gaf hij over de 4 boeken Instituten van Justinianus
(Traj. ad Rh. 1648), over den Codex (Traj. ad Rh. 1666), over de Novellen en
Consuetudines Feudorum (Traj. ad Rh. 1669) en het Corpus Juris Canonici (Traj.
ad Rh. 1669). Aan de meeste dezer uitgaven voegde hij een groot aantal onder
zijne leiding gehouden disputaties toe.
In een Epistola, qua breviter demonstratur, in mutuo alienationem fieri, et
usucapionem injustum esse modum adquirendi (Ultraj. 1645) polemiseerde hij tegen
Salmasius. Ook mengde hij zich in den strijd over het gebruik der kerkelijke goederen
o

te Utrecht (zie Pamflet Knuttel n . 7699-7703). De utrechtsche hoogleeraar Voetius,
met wien R. ab O. als Cartesiaan toch niet op te besten voet stond (zie: A.C. D u k e r ,
Gisberius Voetius, II, 155-157) speelde in dien strijd een rol en gaf een Theologisch
Advys over het gebruik der kerkelijke goederen uit (1653). Daartegen richtte R. ab
O. een pamflet: Sedich ondersoeck, van het geschrift, genaemt Theologisch Advys,
over het gebruyck van kerckelijcke goederen (Leyden 1655). Het verhaal van dezen
strijd door Loncq, hieronder aangehaald, gegeven, komt niet overeen met de lezing
van Knuttel, die met name P e t r u s P h i l o n o m u s niet als pseudoniem van onzen
R. ab O. beschouwt.
o

o

Hij werkte mede tot de adviezen in Utrechtsche Consultatiën II n . 66, III n . 26,
o

o

139 en 162; Neder-lands Advys-Boek van I. v a n d e n B e r g , I n . 19, II n . 50,
o

75, 126, III n . 199.
Zijn door G. Douffet geschilderd portret is gegraveerd door St. Lamsweerde. Een
ander hangt in de Senaatskamer te Utrecht.
Zie: L o n c q , Hist. schets der Utrechtsche Hoogeschool, 60, 93, 96-97, 319-320;
W i j n n e e n M i e d e m a , Resolutiën vroedschap Utrecht betreff. de academie
(Werken Hist. Gen. II: 52) 65, 108; G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae JCtis, ann.
193-199.
van Kuyk
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[Reifenberg, Justus]
REIFENBERG (Justus), geb. te Haiger (in Nassau) als zoon van den predikant
J a c o b u s R e i f e n b e r g (overl. in 1621) en overl. te Franeker in 1631. Hij
studeerde te Bremen, daarna te Marburg (ingeschreven 30 Sept. 1613 als J u s t u s
R e i f f e n b e r g e r ) en te Heidelberg (ingeschreven 1 Apr. 1615) in de rechten en
verwierf in laatstgenoemde plaats in 1616 den graad van j.u. dr. Ten onrechte
vermeldt de Wal zijn promotiejaar als 1614. Onmiddellijk na zijn promotie trad hij
als hoogleeraar te Herborn op; vandaar ging hij in 1621 naar Rinteln, waar hij 17
Juli 1621 de openingsrede der nieuw opgerichte hoogeschool hield. Ook hier bleef
hij slechts kort en ging in 1623 over naar Bremen. Van daar werd hij in 1626 als
primarius professor juris naar Franeker beroepen, welk ambt hij aanvaardde met
een rede de Studiis Humaniorum literarum ad jus civile necessariis. Getrouw aan
het in deze rede ontworpen programma heeft hij zijn onderwijs ingericht. Als volgeling
der fransche humanisten, als vereerder van Duarenus en Cujacius, vereenigde hij
de rechtsstudie met die der latijnsche klassieken. Over deze laatste heeft hij
verschillende colleges gegeven; zoo doceerde hij eenige jaren achtereen de Annales
van T a c i t u s . Bij zijn eigenlijk juridisch onderwijs gebruikte hij te Franeker de
Disputationes van H i e r o n y m u s T r e u t l e r . Aan deze dispuut-colleges namen
o.a. zijn neef Johan Jacob Wissenbach, Suffridus Saeckma, Frederik Hillama,
Ruardus Feitsma, Johannes Hoyer, Frederik van Grovestins e.a. deel.
Hij schreef: Historia religionis pacatae in foederatis Belgii provinciis, Gratulatione
ad Illustrissimos et Potentissimos Ordines Generales Confoederatarum Provinciarum:
Quod Synodo Nationali Dordracenâ convocatâ, avitam pietatem et canonicam
doctrinam, ab inquietis ingeniis interpolatam, Deo Duce, Ecclesiis, Scholis, feliciter
o

restituerint, exposita (Herbornae 1620; = Pamflet Knuttel n . 3115), opgedragen
aan de Staten-Generaal en waarin hij reeds aankondigde zijn uitgave met
aanteekeningen van het werk van J o h a n n e s B o t e r u s , Politia Regia: in qua
totus imperiorum mundus, eorum admiranda, census, aeraria, opes, vires, regimina,
et fundata stabilitaq(ue) magnitudo, copiosius, accuratius edisseruntur (Marpurgi
1620), later opnieuw uitgegeven ‘cum notis et indice authorum politicorum J u s t i
R e i f e n b e r g JCti’ door L.G. L u n d e (Helmstadii 1664); Manuductio, ad Libros
IV Institutionum Imperial. (meermalen herdrukt, o.a. Fran. 1627) en een aantal
kleinere verhandelingen over verschillende rechtsgeleerde onderwerpen, opgesomd
door B o e l e s . Zijn verzamelde oraties gaf hij uit onder den titel: Orationes in
celeberrimis Germaniae et Belgii Academiis publice habitae, in quibus juris Romani
cum elegantiori literatura conjungendi ratio, et varia in Politicis argumenta explicantur
(Amst. 1629), betrekking hebbende op romeinsch recht en staatkunde. Daarachter
een aantal latijnsche gedichten van zijn hand, o.a. op den stadhouder Willem
Lodewijk van Nassau.
Zie: B o e l e s , Friesl. Hoogeschool II, 126-128; J. C a e s a r , Catalogus stud.
scholae Marp., IV, 72; G. T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg, II, 272; J. d e
W a l , Nederlanders stud. te Heidelberg en te Genève, 29 en 109; V r i e m o e t ,
Athen. Fris. 233 vlgg.
van Kuyk

[Reigersberch, Maria van]
REIGERSBERCH (Maria v a n ), geb. 7 Oct. 1589, gest. 19 Apr. 1653 te 's
Gravenhage. Haar grootvader J a n J a n s z . R. verwierf in 1532 het poorterschap
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onder Leycester ten lande uitgebannen en heeft
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toen voor een poos te Boulogne gewoond. Dáár laat R o g g e (Brieven, Inl. 8 vlg.)
Maria geboren worden, wat hem schijnt te blijken uit een versregel van Huig de
Groot: ‘Boulognie, die weleer de voedster had geweest van haar ...’, en wat ook
B r a n d t e n v a n C a t t e n b u r g h zeggen: ‘haer moeder, terwijlse van haar
zwanger ging, verliet haar woonstede’ (Leven van mr. Hugo de Groot I, 27). De
doopboeken te Veere beginnen eerst in 1594. In elk geval - Pieter R. kon spoedig
terugkeeren tot stand en ambt en Maria mag in elk geval een ‘Zeesche blom’ heeten
(v a n B e v e r w i j c k , Wtnem. d. vr. geslachts III, 62). Haar moeder was M a r i a
N i c o l a i van Bergen op Zoom, die, hoogbejaard, in 1643 stierf, terwijl de vader
reeds 5 Juni 1602 overleed. Het gezin telde acht kinderen, J o h a n , den
rentmeester-generaal van Zeeland Bew. Schelde (gest. 1633); J o n a s , die reeds
1611 overleed; D a v i d , den burgemeester van Veere; Nicolaas, die volgt; M a r t h a ,
gehuwd met Mr. J a c o b C a m p e , die insgelijks burgemeester der stad is geweest
en in 1625, vijf jaar na zijne vrouw, overleed; S u s a n n a die Dr. A n t h o n y
B l o n c k e , eveneens magistraat van Veere, trouwde en als zijne weduwe in 1640
stierf; dan volgde onze Maria; eindelijk C o n s t a n t i a , die in 1594 nog jong schijnt
te zijn overleden. De verhouding tusschen de broers en zusters was uiterst hartelijk,
en Maria heeft in haar ongeluk hun steun en liefde rijkelijk mogen genieten. Op haar
reizen logeert zij bij Johan, die na den dood zijner eerste vrouw, J o h a n n a
R a c k e t , in 1624 hertrouwd was met J a c o m i n a d e W a e r t , ‘eene seer goe
en fraeige vrouw’; zwager Campe draagt zorg dat zij te Lillo goed logies vindt en
hare koffers ongevisiteerd blijven; zuster Susanna neemt in Parijs maanden lang
het huishouden waar, als Maria ernstig ziek is; Nicolaas staat met haar in geregelde
briefwisseling, zij doet voor hem inkoopen te Parijs, en broeder en zuster zijn zóó
goed samen, dat zij hem in een harer geestigste en vroolijkste brieven (R o g g e
o

n . 55), durft plagen met een zijner mislukte vrijages, ongehuwd als hij gebleven is.
Te dezen opzichte trouwde Maria in eene gelijkzinde familie: hoe krachtig heeft
Willem de Groot voor zijn broeder Huig geijverd!
7 Dec. 1607 was Mr. Huig de Groot (kol. 523) 23 jaar oud, toen reeds om zijne
geleerdheid van europeesche vermaardheid, advocaat-fiskaal van Holland geworden.
Naar de beredeneerde wijze der vaderen besloot hij naar eene vrouw om te zien,
die ‘bekwaam ware om hem in allerlei voor- en tegenvallen des vlottenden levens
de hand te bieden.’ Maria van Reigersberch was de verkorene, en 2 Juli 1608 gaven
zij zich elkander ten huwelijk ten overstaan van ds. Gerson Bucerus te Veere, op
hunne blijde bruiloft door dichterlijke vrienden bezongen. In den Haag zijn hun beide
oudste kinderen geboren: C o r n e l i a 26 April 1611 (drie jaren na het huwelijk; wijst
de ziekte van Maria in Dec. 1608 misschien op een miskraam?) en Cornelis (kol.
529) 2 Febr. 1613. Maar het ambt van fiskaal, die immers de terechtstellingen moest
bijwonen, strookte kwalijk met de Groots zachte natuur; zoo aanvaardde hij dan het
hem aangeboden pensionarisschap van Rotterdam in 1613, kort tevoren reisde hij
in gezantschap naar Engeland en het was dáár, dat hij dat briefje ontving van zijne
‘dienstwillige huisvrou’, die ‘wel sieck soude beginnen te werden door u.l. lanck
o

wtblijven’ (R o g g e . n . 1, die het vroeger dateert), simpel kattebelletje, dat nochtans
Maria's liefde en haar speelsch
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vernuft beide reeds openbaart. Te Rotterdam, terwijl in staat en kerk de woede der
partijschap groeide, schonk zij het leven aan P i e t e r 24 Febr. 1614 (overl. reeds
18 Juni d.a.v.), weder aan P i e t e r 28 Maart 1615, F r a n ç o i s e 17 Aug 1616
(overl. reeds 3 Mei 1617), M a r i a 16 April 1617 (wanneer althans R o g g e in Nav.
1892, 142 juist is: de geboorte van dit kind volgt wel zeer spoedig op die van
Françoise), Diederik (kol. 522) 10 Oct. 1618. De vader was 29 Aug. gevangen
genomen. Het moet kort vóór de geboorte van Dirk geweest zijn, dat de moedige
vrouw, van zichzelve alleen schrijvende: ‘mijn goede dispositie hebt ghij van Willem
[van de Velde] konnen verstaan’, niets anders begeerende dan haren in die dagen
weifelenden echtgenoot inderdaad de hand te bieden en voor oneer te bewaren,
dien brief hem deed toekomen, waarin zij op het edelste in hem een beroep doet
o.a. in deze kloeke en fiere woorden: ‘al dat ick u wenschen kan dat is, dat Godt u
ghesondtheyt verleene; gherustheyt gheeft u uwe goede konscientie’. En 19 Oct.,
negen dagen na hare bevalling, van die gebeurtenis zelve niet reppende, verontrust
door de helaas gegronde geruchten, dat de Groot wankelde en neiging toonde ter
eigen verlichting den advocaat te bezwaren, schrijft zij: ‘Ick hebbe dit niet willen
gelooven, gelijck ick noch niet en doe ... ende en sie geen reden, waerom u.l.
iemandts protectie van doen soudt hebben’. De Groot heeft zich sedert hersteld, hij
betuigt voor zijne rechters, dat hij ‘de vreese des doodts te boven was gecomen’
(Verhooren uitg. F r u i n 54). Maar als hij in diezelfde ‘Memorie van mijne bejegening’
zegt, dat hij kreeg ‘bijwijlen een opentlijcke, bijwijlen een heymelijcke vertroostinge
van (z)ijn huysvrouw’ (Verhooren 69, 72), dan lezen wij daarin, dat deze brieven
hem hebben geholpen om niets te doen tegen eer en geweten. Het vonnis ‘tot eene
eeuwige gevangenisse’ viel 18 Mei 1619, van 5 op 6 Juni werd de Groot naar
Loevestein gebracht, waar Maria bij hem zijn mocht. Ook daar is zij hem tot
krachtigen steun geweest en zonder haar opbeuring was de Groot wellicht bezweken
onder den last van zijn verdriet (F r u i n , Verspr. Gesch. IV, 41). Ook hare brieven
verhalen ons van de kwellingen het gezin aangedaan - van zichzelve zwijgt zij. Maar
als ‘er geen waster meer kommen’ mag (om Elsje het leven zuur te maken en te
doen weggaan) steekt Maria zelve de armen in de tobbe; de eindelooze plagerijen
buigen haar niet en, als Prouninck volhoudt, dat haar man ‘op 24 stuivers 's daags
soude worden getracteerd’, zegt zij, dat ‘als de meeninghe van de Heeren waer
(hem) de keel toe te binden ende van gebreck ofte ongesondheyt te laeten vergaan,
dat zij (hem) dan soo lyeff hadden mogen tracteren soo als zij den advocaet hadden
gedaen’ (Verhooren 77). Dit helpt: menschen als Prouninck moeten aldus worden
toegesproken. Nochtans roert ons haar bede: ‘Onse Heere wil ons wt desen tierans
o

handen verlossen alst ons salijch is’ (R o g g e n . 54), bede, die tot eigen inspanning
drijft.
Van haar is het vernuftig plan der boekenkist uitgegaan, 22 Maart 1621 is de dag
der verlossing, dag die haar beroemd zou maken, omdat zij immers als Michal David,
als Tamisia Titus Vinius, haren man aan het leven wêergaf. Zij zelve schrijft 24
Maart: ‘ick ben in mijn mans plaats gestelt, beware de camer end Elske met mij, wij
zouden altemet noch wel eens lacchen te waere wij met U.E. (juffrouw Daetselaer)
te seer becommert zijn.’ Maar begin April liet men haar vrij, ofschoon men haar als
gijzelaarster voor haar mans
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stilzwijgen had kunnen houden; in deze gematigdheid was ons land andere verre
vooruit (F r u i n , V.G. IV, 41 vlg.). En sinds begint dat leven, dat Maria ons in haar
brieven zoo duidelijk teekent: te Parijs aan 't hoofd harer drukke huishouding of in
't vaderland om de belangen van haren man te behartigen. Meteen teekent zij zich
zelve: frisch en oorspronkelijk, verstandig en fier, vol toewijding en liefde. Haar taal
en stijl zijn ongeschoold, maar levendig, natuurlijk en zeer rijk. Zij schrijft over
belangrijke politieke en kerkelijke gebeurtenissen zoowel als over de kleine dingen
van mode en gezellig verkeer; daarom is haar correspondentie voor de kennis van
den tijd van zoo groote beteekenis.
Opmerkelijk is haar zin voor humor, telkens klinkt uit hare brieven de smakelijke
lach, slechts op 't einde dooft dit vuur door zorg en kommer uit. Het waren zorgen
van geld, want ook, toen de Groot in Maart 1635 zweedsch gezant te Parijs was
geworden, bracht de slechte uitbetaling van het tractement vaak pijnlijken nood; het
waren zorgen om haren echtgenoot, want hem kwelde onophoudelijk het verlangen
naar vaderland en eerherstel en Maria is op hare reizen in Holland (1624, 1627,
1631, 1632, 1640) rusteloos bezig om èn daarvoor den weg te banen èn meteen
zijn belangen als geleerde en schrijver te behartigen; het waren zorgen om haar
kinderen en deze waren 't zwaarste. Te Parijs is haar 31 Oct. 1626 nog eene dochter
F r a n ç o i s e geboren, die kort daarna overleed. Cornelia had wel goede huwelijken
kunnen sluiten, maar met roomschen, en de ouders begeerden dat niet. Zij zelven
zouden het ook vrij wat gemakkelijker hebben gehad, zoo zij waren overgegaan,
maar daarvan is nooit ook maar sprake geweest. C o r n e l i a trouwde later J e a n
B a r t h o n , vicomte d e B u t M o n t b a s . De zonen hebben door hun gedrag haar
groot leed gedaan, vooral Cornelis, de brieven aan en over hen vloeien over van
o

gewonde liefde en daardoor van bitterheid (R o g g e n . 64, 67, 68, 69, 71) zeer
wel te verklaren, maar die op 't einde zelfs den toon tegenover den echtgenoot
pijnlijk om te hooren maakt. ‘De swarigheyt, die de Hollanders ons hebben
aenghedaen voellen wij 't meest in onse kinderen’ (R o g g e , 242), en een klein jaar
later de Groot zelf: ‘Saluta quaeso D. Wtenbogardum, felicem quod prole careat’
(bij F r u i n , V.G. IV, 89 noot 2). In 1644 volgt de Groots ontslag. Van 27 Maart 1645
is het testament, waarin die woorden over Maria, die als harmonische oplossing
dubbel goed doen: ‘erkennende de groote trouw, wijze bestiering en liefde voor
onze kinderen van vrouwe Maria Reigersbergen, mijne zeer lieve echtgenoote,
bidde God, dat Hij haar vergelde het goed, dat zij bewezen heeft ...’ 28 Aug. van
dat jaar stierf hij eenzaam te Rostock, acht jaren later is zij hem in den dood gevolgd
en beider overschot rust thans in het praalgraf in de Nieuwe kerk te Delft, in den
dood vereenigd, gelijk zij bij hun leven waren. Want Maria van Reigersberch heeft
in veel uitgeblonken; het hoogst heeft zij gestaan als trouwe echtgenoot, die om
haar ‘courage’ nochtans aan vrouwelijke teederheid niets had ingeboet.
Haar 1626 door D. Bailly geschilderd portret is in het Rijksmuseum te Amsterdam,
en een door M. Jz. Mierevelt in 1632 geschilderd is in de Remonstrantsche kerk
aldaar; dit laatste is door J. Houbraken gegraveerd.
Literatuur in 't algemeen de schrijvers over het tijdperk en over Huig de Groot
(kol. 527/8). In 't bijzonder Brieven van M a r i a v a n R e i g e r s b e r g h , uitg. H.
V o l l e n h o v e e n G.D.J.
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S c h o t e l (1857); Brieven van en aan M a r i a v a n R e i g e r s b e r c h , uitg. H.C.
R o g g e (1902); R. F r u i n , Verspr. Geschr. IV, 1-94; H. B r u g m a n s in Tijdspiegel
Aug. 1903; L. K n a p p e r t in Onze Eeuw 1903, 234-258; J o . d e V r i e s , Hugo
de Groot en Maria van Reigersbergen (1827); P e t i t , Repertorium, 183, 184. Voor
de genealogie van het geslacht R.: Nav. 1892, 136-143; 1895, 140 vlg. Het bekende:
‘gij hadt de huig en die heb ik gelicht’, o.a. bij van B l e y s w i j c k , Delft, 815.
Knappert

[Reigersberch, Nicolaas van]
REIGERSBERCH (Nicolaas v a n ), geb. te Veere 1584. gest. te 's Gravenhage 3
Aug. 1654. Zijn geboortejaar is aldus gegeven, omdat hij zich 24 Juni 1604 te Leiden
liet inschrijven als ‘Nicolaus Reygesbergius, Verianus, 20-j.’; maar men weet, dat
het Album van onjuistheden wemelt. Voor zijne ouders, broeders en zusters verwijzen
wij naar het daaromtrent medegedeelde bij Maria van R. (kol. 1181). Na zijne
promotie vestigde hij zich te 's Gravenhage als advocaat, waar hij op den hoek van
het Heulstraatje woonde (althans 1619), 22 Nov. 1625 volgde zijne benoeming tot
raadsheer in den Hoogen Raad van Holland, ambt tot zijn dood door hem bekleed.
Hij stierf, de laatste van al zijne broeders en zusters, ongehuwd, al heeft hij het aan
pogingen tot treden in den echtenstaat (met Susanna, of Ida, of Sara van Baerle
Jansdr., met Maria de Bije Jorisdr.) niet laten ontbreken. Te hartelijker heeft hij zich
toegewijd, de tradities der familie getrouw, aan de belangen zijner bloedverwanten,
met name aan die van zijnen zwager Huig de Groot en diens vrouw Maria van R.,
zijne zuster. ‘Seer lieve zuster’, schrijft hij, en zij ‘Zeer lieve ende waerde broeder’,
en hij heeft zijne genegenheid met de stukken getoond. Gedurende de
gevangenschap op Loevestein (waarvan hij, als Willem de Groot, aanteekeningen
hield) behartigde hij de belangen der gekerkerden met al zijn macht, stelde de
rekesten, bezocht de leden der Algem. Staten, trad handelend op in de zaak der
verbeurdverklaring en het delftsche privilege en schreef aan de Groot vertroostende
brieven. Daarna, in de parijsche jaren, staat hij met zwager en zuster in uitgebreide
briefwisseling. Van hem aan Huig zijn er 296 brieven bekend, aan Maria 20. Ze
onderscheiden zich niet door bijzondere schrijfkunst, maar zijn nauwkeurig, zaakrijk
en hartelijk van toon. Goed op de hoogte van wat gebeurde aan groote en kleine
politiek, lichtte hij zijn zwager in omtrent alles wat dezen belang kon inboezemen,
gelijk omgekeerd deze Nicolaas op de hoogte hield. En, daar hij toegang had tot
Frederik Hendrik, wien hij vaak over de Groot sprak (ofschoon de prins niets voor
hem durfde doen), had hij gelegenheid den stadhouder menigmaal van dienst te
zijn met de van zijnen zwager ingewonnen berichten. Aan scherpen blik ontbrak het
den raadsheer niet: van Gustaaf Adolf zegt hij ‘ende soo de saecken van Duytslant
redressabel sijn soo most het door sulck een instrument geschieden’ (Brieven uitg.
R o g g e 120); ook vermaant hij bij gelegenheid den balling, wien begrijpelijkerwijze
vaak het geduld ontging, en tracht hij hem neêr te zetten, zeggende, ‘dat het een
goet christen geenszins is geoorlooft ontfangen leet te wreecken’ (aldaar 452) ...
een welmeenend, nauwgezet, eerlijk man, van onverdachte vaderlandsliefde. Mr.
Nicolaas was daarnaast een voorzichtig man (ééns heeft hij een brief aan Grotius,
6 Febr. 1627, verloren, die gevonden werd en zóó de briefwisseling aan den dag
bracht, zonder booze gevolgen gelukkig, want, na gerekt onderzoek, is de ‘zaak
aan den spijker geraakt’); hij
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wikte en woog, angstvallig, met buien van zwaarmoedigheid.
Tegenover zijne zuster toont hij nog andere kanten van zijn karakter, die van den
ouden jongeheer, die werk maakt van zijne kleeding. Hij is precies en keurig: de
hoeden, die Maria in Parijs voor hem koopt, moeten ‘met een sweetrant werden
versien, want ick al mijn hoen met sweeten bederve’ en hij is geheel verslagen, als
hij vier onparige handschoenen ontvangt: ‘viere voor de slynckerhant, sonder rechte
daertoe’; maar tegelijk houdt hij haar op de hoogte van het groote en kleine haagsche
nieuws, geeft haar raad in handelszaken als ‘de reederij van wallevisschen’, behartigt
de opvoeding der kinderen in Holland, troost en bemoedigt haar bij haar zorgen en
nooden, bij het zware leed van den dood haars echtgenoots, gelijk hij het immers
ook geweest is, die het lijk van den beroemden man van Rostock naar Delft voerde
ter begrafenis. Zoo vertoont Nicolaas van Reigersberch ons het beeld van den
hoogst bekwamen jurist en politicus, trouw en rechtschapen, voorbeeldig broeder,
waardig lid van dat geslacht, dat, bij het leed dier kommervolle tijden, die onderlinge
genegenheid wel zeer behoefde.
Zie (behalve de literatuur over het tijdvak) B r a n d t e n v. C a t t e n b u r g h ,
2

Leven van Hugo de Groot I, 230 vlg., 239, 350, 361-370, 378; II, 88 vlgg.; 175 vlgg.;
W. d e G r o o t , Broeders gevangenisse, uitg. H. v a n V o l l e n h o v e n , (1842)
sparsim; B a u d i u s , Epp. (1660), 506-509; B a r l a e i Epp. (1667) I. 331 s.; P. d e
l a R u e , Gelett. Zeeland (1741) 517 vlg. Vaderl. Letteroef. 1824, II, 20-24; Brieven
van N i c o l a a s v a n R e i g e r s b e r c h aan Hugo de Groot, uitg. R o g g e , (1901),
met de Inleiding; Brieven van Maria van Reigersberch, uitg. R o g g e (1902) 287-324,
en sparsim.
Knappert

[Reilingh, Dirk de Vries]
REILINGH (Dirk d e V r i e s ), geb. te Groningen 10 Apr. 1805, overl. aldaar 10 Mei
1879.
Hij studeerde te Groningen in de geneeskunde en promoveerde, 7 Juni 1826, op
een dissertatie: de Artemisia vulgari, laudata in epilepsia, nostra potissimum aetate
remedio. Te Groningen gevestigd, was hij vele jaren werkzaam als voorzitter van
de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzicht en later als lid van den
Geneeskundigen Raad voor Friesland en Groningen. In het jaar 1851 werd hij
benoemd tot instituteur aan het verloskundig Instituut voor de opleiding van
vroedvrouwen op een jaarwedde van ƒ 200. Hiervoor hield hij tweemaal in het jaar
bij voorkeur gedurende de zomer- en wintervacantie der hoogeschool een cursus
van 7 weken. Op 28 Dec. 1874 werd hem op zijn verzoek ontslag uit deze betrekking
verleend. Onder groote belangstelling van ambtgenooten en vrienden vierde hij in
1876 zijn 50-jarig doctoraat.
Hij schreef: Kort overzicht van de koortsepidemie, welke in 1846 in sommige
streken van de provincie Groningen geheerscht heeft (Gron. 1847) en
Geschiedkundige aanteekeningen over de epidemieën, welke van het jaar 1806 tot
1866 te Groningen geheerscht hebben (Gron. 1869).
Simon Thomas

[Reinald I, graaf van Gelre en Zutphen]
REINALD I, graaf v a n G e l r e e n Z u t p h e n , zoon van Otto II (kol. 1039), wien
hij bij diens dood (1271) opvolgde, overl. 1326. Door zijn huwelijk met de erfdochter
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van het hertogdom Limburg geraakte hij na haar overlijden gewikkeld in den
opvolgingsoorlog, welke vijf jaar duurde en eindigde met de overwinning van zijn
tegenstander, hertog Jan I van Brabant, bij Woeringen (5 Juni 1288), in welken slag
Reinald gevangen genomen werd. Na den dood van keizer Rudolf van Habsburg
(1291), wiens partij hij toegedaan
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was, viel de keuze op hem, doch hij bedankte en Adolf van Nassau verkreeg de
kroon; bij een nieuwe keizerskeuze in 1313 hielp hij mede aan de benoeming van
Frederik van Oostenrijk, die hem in 1317 tot rijksvorst verhief. Een twist met zijn
oudsten zoon Reinald maakte, dat deze hem in 1318 op het slot Montfort (dat Reinald
I van zijn oom Hendrik, den bisschop van Luik, beërfd had) gevangen zette, waar
hij, reeds te voren ziekelijk, meer en meer tot zwakheid van geest verviel en op 9
Oct. 1326 overl.; hij werd te 's Gravendaal begraven.
o

Hij huwde ten 1 . vóór 1274 E r m e n g a r d , erfdochter van hertog W a l r a v e n
o

v a n L i m b u r g ; zij stierf kinderloos eind 1282 of begin 1283; 2 . op het kasteel
van Namen 3 Juli 1286 M a r g a r e t a , dochter van graaf G u y v a n V l a a n d e r e n
en weduwe van Alexander, zoon van koning Alexander III van Schotland. Zij stichtte
het Predikheerenklooster te Zutphen, overl. 1331, werd bij haar man begraven en
liet na: Reinald II, zijns vaders leenvolger; M a r g a r e t a , huwde 1305 Dirk VIII,
graaf van Kleef; E l i s a b e t of I s a b e l l a en P h i l i p p a , beide nonnen in het St.
Claraklooster te Keulen.
Zie: v. S p a e n , Inl. tot de hist. v. Geld. II, 229, en de oorkonden bij S l o e t ,
B o n d a m 4e afd. en N i j h o f f , Gedenkw. I. Over den limburgschen
successie-oorlog: J.v. H e e l u , Rijmkroniek, uitg. J.F. W i l l e m s (Bruss. 1836); A.
W a u t e r s , Le duc Jean I (Brux. 1862) en de bij P. G o u d a Q u i n t , Bibliogr. v.
Geld. 14 aangehaalde werken, waarbij te voegen zijn: W e y d e n , Die Schlacht bei
Worringen (Köln 1864) en G. K ö h l e r , Entwicklung des Kriegswesens in der
Ritterzeit II (Bresl. 1886).
Obreen

[Reinald II]
REINALD II, graaf, sedert 1339 hertog, v a n G e l r e , bijgenaamd ‘de Zwarte’, zoon
van Reinald I, welken hij na diens dood (1326) opvolgde, hoewel hij hem reeds
sedert einde 1318 vervangen had; overl. 12 Oct. 1343. De slechte toestand, waarin
Reinald I de geldmiddelen van zijn land gebracht had, noodzaakte den zoon een
rijk huwelijk te sluiten; deze verbond zich daartoe (vóór 1319) in den echt met
S o p h i a , erfdochter van F l o r i s B e r t h o u t , heer van Mechelen, wel is waar uit
aanzienlijken huize gesproten, maar toch niet van gelijken rang met de geldersche
graven. Sedert 1318 voerde hij, onder den titel van ‘soen des greven van Gelre’,
het bewind en werd in 1322 in een oorlog gewikkeld met zijn nabuur, den bisschop
van Munster, in 1326 beëindigd met een vrede waarbij Bredevoort, Aalten,
Winterswijk en Dinxperlo aan Gelre gehecht werden. In laatstgenoemd jaar overleed
zijn vader en werd hij dus onbetwist heerscher. Twee jaar later waren de Luikenaren
in oorlog met hunnen bisschop, graaf Adolf van der Marck, wien zijne verwanten de
graven van Mark, Kleef, Gelre en Gulik te hulp snelden; dezen versloegen het leger
der luiksche gemeentenaren bij Oreye, ten z.w. van Tongeren (25 Sept. 1328). Naar
aanleiding van dit wapenfeit zou Reinald, ter verzoening van het vergoten bloed,
het klooster Munnikhuizen bij Arnhem gesticht hebben, doch dit kwam eerst in 1342
tot uitvoering. Na den dood van zijne eerste vrouw Sophia (1329) had Reinald
Mechelen aan zijne oudste dochter M a r g a r e t h a , de verloofde van den zoon des
graven van Gulik, afgestaan, welke deze stad in 1333 aan Vlaanderen verkocht.
Hierdoor geraakte Gelre in oorlog met Brabant, tegen welk land zich een coalitie
vormde; bij den vrede van Kamerijk, in 1334 door bemiddeling van Frankrijk gesloten,
werd, nadat ook de Gelderschen aan Brabant veel
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schade toegebracht hadden, een huwelijk bepaald tusschen Reinalds oudsten zoon
(den lateren Reinald Ill) en Maria, 's hertogen dochter, verder kwam Heusden aan
Brabant, dat Tiel, Zandwijk en Herwaarden aan Gelre afstond. Intusschen keerde
hij zich, door zijn tweede huwelijk met A l i a n o r a (1332), van Frankrijk af en verbond
zich ten nauwste met Engeland, waardoor hij met andere vorsten deelnam aan een
krijgstocht tegen Schotland en in 1338 tegen Frankrijk; hij woonde te Gent de
onderhandelingen van zijn zwager Eduard III met Artevelde bij en vocht 1340 in
Noord-Frankrijk. Deze hulp kostte zijn rijk echter schatten; ten slotte was de koning
van Engeland hem de som van 110,000 florentijnsche goudguldens schuldig.
Daartegenover stond dat diens hulp hem in 1339 (19 Mrt.) het voorrecht deed
bezorgen, dat Keizer Lodewijk van Beieren hem den hertogstitel gaf en zijn land tot
hertogdom verhief. Reinald overl. te Arnhem 12 Oct. 1343. Hij zette de
binnenlandsche politiek zijner voorgangers voort door op ruime schaal stadsrechten
uit te breiden en nieuwe te verleenen, o.a. aan Venlo in 1343; ook gaf hij aan het
platteland land- en dijkrechten. Hij rondde de grenzen van zijn gebied af door, zooals
reeds vermeld, Winterswijk en omstreken en Tiel aan zijn kroon te hechten en de
geschillen met den graaf van Gulik over het Rijkswald te beëindigen (1331), waardoor
ook dit geldersch werd.
Zijn eerste vrouw, S o p h i a v a n M e c h e l e n , overl. 3 Mei 1329 en werd begr.
o

te 's Gravendaal, nalatend: 1 . M a r g a r e t h a bij voorwaarden van 1333 aan
G e r a r d , oudsten zoon van Willem graaf v a n G u l i k beloofd, maar voor het
o

huwelijk overleden; 2 . M a c h t e l d , overl. 1382, geh. a. met G o d f r i e d heer v a n
M i l l e n M a e s e y c k , zoon van Dirk graaf v. Loon, overl. 1342, b. met J o h a n
graaf v a n K l e e f , overl. 1368, c. in 1372 met J a n v a n C h â t i l l o n , graaf v a n
o

B l o i s , overl. 1381; 3 . E l i s a b e t h , abdis van 's Gravendaal, overl. 1372 of 1376;
o

4 . M a r i a huwt W i l l e m , tweeden zoon van Willem hertog v a n G u l i k .
Reinald hertrouwde te Nijmegen in Mei 1332 A l i a n o r a , dochter van koning
Eduard II van Engeland, overl. te Deventer 22 Apr. 1355, begr. in het door haar
gestichte Minderbroedersklooster. Hieruit 2 zoons: Reinald III (die volgt) en Eduard
(kol. 420).
Zie: v. S p a e n , Inleiding II, 252, en d e z ., Historie I; N i j h o f f , Gedenkw. I;
G o u d a Q u i n t , Bibliogr. 14. Over Munnikhuizen, ald. 244. De stukken van de
verheffing tot hertog: v. S p a e n , Inleiding, II, nos. 42 en 43.
Obreen

[Reinald III, hertog van Gelre]
REINALD III, hertog van G e l r e , zoon van Reinald II uit diens tweede huwelijk met
Alianora van Engeland; geb. 13 Mei 1333, ov. 4 Dec. 1371 en begr. in het klooster
's Gravendaal. Bij den dood zijns vaders (1343) was R. nog niet op leeftijd om zelf
de teugels van het bewind in handen te nemen, zoodat er een twist ontstond over
de vraag wie met de voogdij belast zou worden. De steden van Gelderland echter,
voor troebelen bevreesd, verbonden zich om den wettigen heer te steunen en vonden
bij dit streven steun van de zijde der edelen. Het gevolg was, dat er een landraad
werd ingesteld, waarvan aan het hoofd stond Jan van Valkenburg, heer van Born
en Sittard, de zoon van een zuster van Reinald I; deze raad stond de
hertogin-weduwe Alianora in de voogdij bij. Deze laatste wilde in den
engelschfranschen oorlog haar zoon de engelsche partij doen kiezen tegen Brabant,
waarmede haar echt-
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genoot verbonden was geweest door o.m. zijn zoon Reinald aan M a r i a , dochter
van hertog Jan III van Brabant, ten huwelijk te beloven. Alianora vertrok begin 1347
met haar beide zoontjes naar Calais, waarvoor haar broeder Eduard III het beleg
had geslagen, en begon onderhandelingen over het huwelijk van Reinald met een
dochter van den engelschgezinden markgraaf Willem van Gulik. Tegen dit plan was
evenwel in Gelderland een sterke partij gekant, aan het hoofd waarvan zich de
rentmeester van het hertogdom, Johan van Culenborch bevond; hij wist Reinald
naar Brabant te brengen en op 1 Juli 1347 te Vilvoorde het huwelijk met de
brabantsche prinses te doen voltrekken. Terstond bood de luiksche krijg de
gelegenheid om den jongen hertog den vuurdoop te doen ondergaan; vóór den slag
bij Waleffes (21 Juli 1347) werd hij geridderd en gedroeg zich dapper in het gevecht.
Ondanks zijn huwelijk bleef hij Engeland getrouw, doch de buitenlandsche zaken
zouden minder zijn tijd in beslag nemen dan de binnenlandsche troebelen, die in
het hertogdom met vernieuwde woede losbrandden. Reinald koos de partij der
Heeckerens, die met vreemden als de heeren van Valkenburg, Arkel en Kuilenburg
aan het hoofd weinig gezien was; Alianora daarentegen en haar zoon Eduard sloten
zich met Gulik en Mark bij de Bronkhorsten aan. In 1350 ving nu een eindelooze
strijd aan, steeds afgewisseld door verdragen, die toch telkens weder geschonden
werden. Al deze verwikkelingen kunnen wij hier niet in bijzonderheden nagaan,
maar moeten volstaan met de mededeeling dat Eduard ten slotte in den slag bij Tiel
(25 Mei 1361) zijn broeder overwon en gevangen nam; hij werd eerst te Rosendaal,
daarna op Nijenbeek gevangen gehouden. Tien jaar later, bij het overlijden van zijn
broeder Eduard (24 Aug. 1371), kwam hij op den troon terug, maar stierf een paar
maanden later (4 Dec. 1371), als laatste mannelijke telg uit het oude geldersche
vorstenhuis, daar hij bij zijne vrouw geen kinderen verwekt had. Maria van Brabant
overleed in 1399 en werd in het Minderbroedersklooster te Brussel begraven.
Zie: v. S p a e n , Inl. Gesch. Geld. II, 264; N i j h o f f , Gedenkw. II, en verschillende
stukken opgegeven bij G o u d a Q u i n t , Bibliogr. v. Geld. 15.
Obreen

[Reinald IV, hertog van Gelre]
REINALD IV, hertog v a n G e l r e , zoon van W i l l e m hertog v a n G u l i k en
M a r i a v a n G e l r e (kol. 1188), broeder van Willem I, welken hij bij diens dood
in 1402 opvolgde. Hij regelde terstond het muntwezen en gaf aan verschillende
streken landrechten; gewikkeld in een oorlog met Kleef was hij bij verdrag (1406)
verplicht voor 10,000 oude gouden schilden de Lijmers af te staan. Sedert het begin
van den rampspoedigen Arkelschen oorlog was Reinald herhaalde malen in de bres
gesprongen voor zijn zwager Jan van Arkel; hij trachtte steeds den vrede tot stand
te brengen tusschen hem en den graaf van Holland en later tusschen Jan en diens
zoon Willem, hetgeen hem eindelijk gelukte. De Arkels vermeesterden met
geldersche hulp hun stad Gorkum, die tot de hollandsche zijde was overgegaan (13
Sept. 1407); een oorlog tusschen Reinald en Willem VI, graaf van Holland, was
hiervan het gevolg, welke eerst in Mei 1409 met een vrede te Utrecht eindigde,
nadat wederzijdsche krijgsbenden in Tieler- en Bommelerwaard geducht hadden
huisgehouden. Reinald verkreeg door dit verdrag het beheer over de inkomsten van
het land van Arkel; korten tijd later stond hij aan zijn zwager van Arkel de heerlijkheid
Oijen en zooveel andere geldersche
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leenen af, dat het geheel een jaarlijksch inkomen van 5500 rijnsche guldens opbracht.
De vrede tusschen Holland en Gelre was echter niet duurzaam en reeds in 1412
begonnen de vijandelijkheden opnieuw, welke vooral de omstreken van Amersfoort,
Kuilenburg en Vianen tot tooneel hadden; door bemiddeling der bisschoppen van
Utrecht en Luik werd op 26 Juli 1412 te Wijk-bij-Duurstede een verdrag geteekend,
waarbij Gorkum aan Holland werd toegewezen. Reinald hield zich nu geruimen tijd
bezig met het herstellen der schade, die de langdurige oorlog in zijn land had
teweeggebracht, maar geraakte omstr. 1417 is twist met zijne onderdanen, waarvan
ridderschap en steden zich eigenmachtig vereenigden om de belangen des lands
te bespreken. De hertog was genoodzaakt zich hierbij neer te leggen en aldus de
eerste organisatie der latere Staten van Gelderland toe te laten. Terwijl een oorlog,
welke de hertog vereenigd met Jan van Beieren tegen Utrecht ondernomen had,
nog in gang was, overl. hij op 25 Juni 1423 te Ter Let bij Rosendael, en werd in het
klooster Munnikhuizen bij Arnhem begraven. Hij was in 1405 gehuwd met M a r i e ,
dochter van J a n graaf v a n H a r c o u r t e n A u m a l e , welke hem geen kinderen
naliet en in 1426 hertrouwde met R o b e r t graaf v a n B e r g e n G u l i k . Hij werd
opgevolgd door Arnold van Egmond (I kol. 174).
Zie: N i j h o f f , Gedenkwaardigheden III en G o u d a Q u i n t , Bibliogr. Geld. 16.
Obreen

[Reinders, Jacob]
REINDERS (Jacob), was organist bij de Hervormde kerk te Naarden toen het
hermaakte orgel aldaar werd ingewijd (29 Maart 1761) en ging vóór of in 1763 in
gelijke betrekking over naar Monnikendam, waar hij in 1777 nog was, tevens was
hij aldaar klokkenist. In Mei 1780 solliciteerde hij naar de vacante organistplaats bij
de doopsgezinde Gemeente te Amsterdam (Invent. Doopsgez. gem. te Amsterdam
II, 122). Den uitgever Olofsen te Amsterdam was hij behulpzaam bij het in
gereedheidbrengen van De CL Psalmen Davids .... voor de viool, flutoos en
hoboïs-instrumenten getransporteert .... door D. S i m o n o . Geciteerd van hem
wordt muziek op Vorstelyke zeegenzangen op de XVIIIe jaar inhuldiging van Willem
V (8 Maart 1766) door P. v a n d e r K r u y f f , wat mij echter niet verder bekend is.
Zie: Bouwsteenen, reg.
Enschedé

[Reinkingh, Wicher]
REINKINGH (Wicher), privaat-onderwijzer en letterkundige te Groningen, geb. 5
Jan. 1821 ald. en overl. 5 Mei 1905 te Amsterdam. Hij ontving zijn opleiding aan de
bekende kweekschool in zijn geboortestad van B. Brugsma, vestigde zich daar als
privaat-onderwijzer in vreemde talen, bleef er tot 1873 met der woon gevestigd en
schreef behalve enkele bijdragen in volksalmanakken e.a. jaarboekjes: In huis en
hof. Versjes voor kinderen (1871; 2de dr. 1875). Ook was hij redacteur van De
Nederlandsche werkman (1875 e.v.). Van zijn schetsen uit het volksleven,
geschreven in 't groningsch dialect, vindt men een paar stukjes opgenomen in J o h .
A. L e o p o l d e n L. L e o p o l d , Van de Schelde tot de Weichsel (1906) 590 en
604: Oet mien jongestied, genomen uit Hoast 'n halve ijw led'n (Bijna een halve
eeuw geleden), en Wat 't olle mensk al beleefd har, uit 'n Oetmiening ien'n jachtwaide
(een Openbare veiling in een gelagkamer).
Zuidema
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[Reischach, Simon von]
REISCHACH (Simon v o n ), ook R i t s c h t a g en R y s c h t a g , komt in 1514 voor
als saksisch kanselier in Friesland. Hij wordt dan o.a. genoemd bij den inval van
Leisnig in Groningerland, toen de Saksers van uit Weerdenbras Groningen van
Edzard wilden losmaken. De kanselier met ridder
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P o c h boden daartoe een mondgesprek aan, hetwelk echter werd afgeslagen.
Misschien bekleedde hij dit ambt reeds in 1512, in welk jaar hij als regent en raad
van het Hof van Friesland genoemd wordt. Tot aan den val van het saksische bestuur
is hij kanselier gebleven. Toen toenadering ontstond tusschen Edzard I en Karel
van Gelre en gevreesd werd, dat Frankrijk ook hierachter zat, zond George hem
als afgezant naar Lodewijk XII, zonder dat zulks een tastbaar resultaat gaf. Ja, ook
de koning van Engeland, in wiens verbond met den franschen koning George
wenschte te worden opgenomen, werd op diens last door den daartoe naar Engeland
gezonden v. Reischach, evenzeer tevergeefs, tegen Edzard opgeroepen. R.
behoorde ook tot hen, die 16 April 1515 het stuk geteekend hebben, waarbij genoemd
gewest door George van Saksen aan Karel van Oostenrijk (Karel V) werd
overgedaan.
Zie: de tijdskronieken en het Charterboek van Vriesland. Verder: J.L. B e r n s ,
Verslag naar archivalia uit het tijdperk der saksische hertogen 18, 390, 402; Naamrol
der E.M. Heeren Raden 's Hoffs van Friestand (Leeuw. 1742). Vgl. nog:
Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden (Stad en Lande) XX, 295.
Kooperberg

[Reneri, Henri]
RENERI(Henri),R e n e r u s ,R e i g n e r u s . R e n i e r ,R e g n i e r ,ofR e i n i e r s z .,
geb. te Hoey in 1593, overluid te Utrecht 10 Mrt. 1639 (Navorscher XLV (1895) 146),
zoon van een koopman. Hij studeerde behalve te Leuven, in de theologie aan het
seminarium te Luik, waar de lezing der Institutiones van C a l v i j n hem tot het
protestantisme bekeerde en de wijk deed nemen naar Leiden, waar hij 15 Febr.
1616 werd ingeschreven in de theologie en vijf jaren in het Waalsche College
verbleef. Onterfd voorzag hij in zijn onderhoud door privaatlessen in de philosophie,
waarbij hij waarschijnlijk steun ondervond van den Maecenas Overbeecke; als
H e n r i c u s R e y n e r i werd hij 21 Nov. 1625 nogmaals te Leiden ingeschreven
als stud. med. In 1626 te Amsterdam gouverneur van de kinderen van Adr. Pauw
(G.J. V o s s i i Epp. I (Aug. Vind. 1691) 153) blijkt hij bekend ‘met een, die so familiaer
met Drebbel is als met syn eigen broer’ en natuurkundigen als Is. Beeckman, die
hem tusschen 8 Oct. 1628 en 28 Mrt. 1629 in kennis bracht met Descartes, wiens
eerste leerling R. werd. De laatste datum is die van een brief van hem aan Const.
Huygens (Oeuvres de D e s c a r t e s X, (Paris 1908) 541-3), die toen reeds tot zijne
begunstigers behoorde. Aan Andreas Rivet dankte hij de kennismaking met Gassend,
toen deze in den zomer van 1629 de Nederlanden doorreisde, wat aanleiding gaf
tot het door R. doen drukken van de hem, ook op verzoek van Nic. van Wassenaer,
door Gassend op 14 Juli in briefvorm toegezondene verklaring van een te Rome
waargenomen verschijnsel van bijzonnen. Tusschen 30 Juni en 12 Aug. 1629 zijn
intrek genomen hebbende bij H a n s l'H e r m i t e , vestigde R. zich echter nog
hetzelfde jaar wederom te Leiden als privaatleeraar, vertoevende bij Louis de Dieu
en de wed. Panhuyse. Hier bezocht hem herhaaldelijk Descartes en deed hem
correspondeeren met pater Mersenne te Parijs. Ten gevolge van het lange dralen,
hoewel gesteund door Fr. Aersens, als hoogleeraar in plaats van den overleden
Jacchaeus niet meer in aanmerking wenschende te komen en eene benoeming te
Franeker, waar hij in Nov. 1630 door Amesius aan Mein. Schotanus werd aanbevolen
(B o e l e s , Frieslands hoogeschool II (Leeuw. 1879) 138), minder begeerende, nam
hij echter, aanbevolen door Rivet aan Vede-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1192
lius, door Polyander van Kerkhoven aan Seb. van Goor (brief 14 Sept. 1631 onder
Revius' papieren te Deventer) in Oct. 1631 eene benoeming aan bij de jongere
hoogeschool te Deventer als opvolger van Scanderus. In dicht werd R.'s vertrek uit
Leiden betreurd (door J.A.D.L. opgenomen in R e v i u s , Daventria illustrata (Lugd.
Bat. 1650) 691-93), zijn komst te Deventer, waar hij 28 Nov. 1631 o.s. zijne
inaugureele rede hield, door Revius bezongen (R e v i u s , Overijsselsche sangen
en dichten (Leyden 1634) 327-30). 21 Apr. 1632 teekende hij zich te Leiden
(protocollen not. A. Paets) als H e n d r i k R e n e r y en ondertrouwde er als H.
R e i j n e r y 1 Juli 1632 met A n n a V i v i e n j.d van Keulen. Hield hij zich te Deventer
veel bezig met de studie der medicijnen (hij had o.a. een hs. vervaardigd de Peste,
epilepsia et calculo), 6 Oct. 1633 kon hij Corn. Boot te Utrecht berichten thans met
vrucht de wis- en natuurkunde te beoefenen ‘per familiaritatem cum omnium qui
unquam fuerunt mathematicorum principe: Domino de Cartes, nobili Gallo’, die daar
tot einde 1633 verbleef. Toen bij de oprichting der illustre school te Utrecht curatoren
een hoogleeraar in de philosophie zochten, waarbij Vossius (Epp. I (Aug. Vind.
1691) 267) den lateren leidsche hoogleeraar du Ban aanbeval, zal Boot vooral R.
hebben gesteund, die 15 Jan. 1634 o.s. werd aangesteld en 18 Juni zijne inaugureele
rede hield. Behoorden mede David de Wilhem, Golius en Elichman tot zijne vrienden,
hier kon hij verkeeren met Haestrecht, Pollot, J. van Wassenaer en van Eyck, in
wier midden Descartes in 1635 verscheidene maanden zelf vertoefde. Met zijn
ambtgenooten, waaronder Ant. Aemilius en Voet, werd R. weldra in gelijke betrekking
aan de 16 Mrt. 1636 o.s. ingewijde universiteit verbonden. In zijne brieven hecht R.
veel waarde aan een door hem uitgedachte verbetering der camera obscura, aan
zijne microscopische waarnemingen en een nieuwe vinding in de logica. Groot was
zijne belangstelling in het in 1637 verschenen Discours van D e s c a r t e s , dat hij
16 Juni in opdracht uit Amsterdam zond aan Hooft, terwijl hij den inhoud zelf weldra
in zijne publieke lessen behandelde. ‘Is est mea lux, meus sol’ schreef hij aan
Mersenne. Hoewel de magistraat 26 Febr. 1638 het aantal colleges van den
‘vermaarden en de excellerenden Philosophum als is D. professor Renerius’ had
verminderd en deze nog 21 Oct. 1638 hertrouwde met A n n a V e l t h u y s e n ,
bezweek hij niet lang darrna aan de gevolgen van overspannen studie, in de armen
van den utrechtschen predikant Bern. Busschof. Op 18 Mrt. 1639, den dag na de
begrafenis in de Catharinakerk (Navorscher LIII (1903) 365), hield Aemilius de
lijkrede: ‘pas moins le Panégyrique de M. Descartes vivant que l'Oraison funèbre
de feu M. Reneri’. Zijn dood, gepaard met de omstandigheid, dat het beleid,
waarmede hij de nieuwere denkbeelden had verkondigd, niet teruggevonden werd
bij zijn, nog door zijn toedoen tot hoogleeraar in de medicijnen benoemden vriend
Regius, was aanleiding tot het enkele maanden later optreden van Voet tegen dezen.
R. zelf werd eerst in 1640 opgevolgd door Dan. Berckringer. Behalve G a s s e n d 's
Phoenomenon rarum Romae observatum 20 Martij et eius causarum explicatio
(Amst. Henr. Gerritsz. 1629, herdrukt door G a s s e n d als Parhelia seu Soles IV
spurii, Paris 1630 en later in diens Opera omnia III (Lyon 1658) 651-62) liet R. niets
drukken dan zijn Oratio inauguralis de Lectionibus ac exercitiis philosophicis in de
Illustris Gymnasii Ultrajectini inauguratio (Utr. 1634), een gelegen-
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heidsstuk in Aristotelischen geest. Zijn briefwisseling met G a s s e n d vindt men in
diens Opera omnia VI (Lyon 1658) 29, 37, 41, 395, 399, met Descartes, Mersenne
en Const. Huygens in de Oeuvres de D e s c a r t e s (Paris 1897-1908) I, 205, 300,
580; II, 101, 306; X, 541, met Hooft in diens Brieven ed. v a n V l o t e n III, 210, 215.
In handschrift zijn nog brieven van en aan Cunaeus (12 en 14 Aug. 1629, Leiden
univ. bibl.), Boot (15 Sept. 1632, 17 Sept. 1632 (?) 20 Dec. 1632, 5 Juni, 8 Juli, 26
(lees: 6) en 25 Oct. 1633, 2 Dec. 1633, 2 Jan. 1634 en twee z.d. op gem. archief
Utrecht), Rivet (Leiden univ. bibl.) en Const. Huygens (14 Apr. 1635, 29 Oct. 1635,
19 Dec. 1637 en 1 Jan. 1637 (lees 38) met eene fraaie teekening van een clepsydra
te Amst. kon. ac. en Leiden univ. bibl., terwijl op de veiling van Sypestein bij Sotheby
te Londen 1825 nog verkocht zijn een brief van R. aan Huygens Amst. 22 Oct. 1635
‘upon a new form of a thermometer’ en Amst. 28 Mrt. 1649 (sic) ‘upon a work
intended by him’.
Zie voorts: A n t . A e m i l i i Or. fun. in ob. Henrici Reneri (Ultraj. 1639); B a i l l e t ,
Vie de M. Descartes (Paris 1691) passim; D o d t , Archief III (1843) 286; W i j n n e ,
Resolutiën der Vroedschap van Utrecht (Utr. 1888) 5, 39; Lettres de P e i r e s c IV
(Paris 1893) 200, 236, 241; Oeuvres de D e s c a r t e s ed. cit. I, 23, 29, 190, 221,
228, 254, 316, 33, 408, 518; II, 330, 377, 527, 8, 545, 48, 70; III, 362; VIII, 137, 203,
284; X, 556; XII (1910 (reg.; D u k e r , Gisb. Voetius II (Leid. 1910) 137 v.v.; Nederl.
Leeuw XXVIII (1910) 371.
de Waard

[Renesse, Ludovicus Gerardus van of a]
RENESSE (Ludovicus Gerardus v a n of a), zoon van G e r a r d u s F r e d e r i c u s
v a n R e n e s s e , die als kapitein in hollandschen dienst 19 Aug. 1603 bij het beleg
van Oostende stierf, en van E l i z a b e t h v a n W i j c k , werd 11 Mei 1599 te Utrecht
geboren en overleed 19 Febr. 1671 te Breda. Na te Leiden, waar hij 28 Apr. 1616
ingeschreven werd, theologie te hebben gestudeerd, ging hij in 1620 als predikant
naar Maarssen. Zijn dienst daar duurde tot 1638, behoudens een paar
onderbrekingen in 1631 en 1637, toen hij werd aangesteld bij het leger te velde. Bij
den veldtocht van dat laatstgenoemde jaar werd o.a. Breda ingenomen, en zeker
wel in verband met zijn aanwezigheid bij die gebeurtenis, zag toen van Renesse
zich aangewezen om daar als predikant op te treden. In die stad heeft hij toen geheel
het verdere deel van zijn leven gesleten, eerst alleen als dienaar des Woords, sedert
Sept. 1646 ook als professor aan de Illustre School aldaar; terwijl hij er tevens
medewerkte aan de invoering der reformatie in de Meierij van 's Hertogenbosch en
de Baronie van Breda.
Van Renesse huwde 15 Juni 1623 met een geneefsche, A n n a P i n e l l e of
P i n e l l i (gest. 26 Juni 1638), de weduwe van een amsterdamschen koopman
H e n d r i c k C o c q . Uit dit huwelijk werden geboren: F r e d e r i c k J o h a n n e s ,
geb. 20 Juni 1624, die advocaat werd en vroeg is gestorven; C a r o l H e n r i c , geb.
11 Jan. 1629, gest. in 1687, majoor der burgerij van Breda en gehuwd met
C o r n e l i a K e g e l a a r s ; M a r g a r e t h a C o n s t a n t i a , die 11 Jan. 1629 met
A d r i a e n B e e n s , secretaris der weeskamer te Breda is gehuwd; en
C o n s t a n t i j n D a n i e l (ook wel C.A., A.C., J., of zelfs D. genoemd) 17 Sept.
1626 te Maarssen geboren, 12 Sept. 1680 te Eindhoven gestorven, waar hij sinds
± 1654 secretaris der stad is geweest, terwijl hij tevens niet onverdienstelijk schilderde
(een opgaaf zijner werken in Taxandria XVII (1910)
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221 v.v.) en o.a. ook een portret van zijn vader heeft gemaakt. Zijn vrouw, met welke
hij 27 Apr. 1654 huwde, heette C h r i s t i n a D r a b b e , een dochter van den
bredaschen burgemeester J a c o b u s D r a b b e . Zij stierf 16 Sept. 1680. Een zoon
uit dit huwelijk: L o d e w i j k , werd in Dec. 1675 aangesteld tot Clerq ordinaris der
Staten van Holland en Westfriesland en werd later advocaat in den Haag. Onder
van Renesse's verdere verwanten behoorde ook de beroemde Constantijn Huygens.
Van Renesse was een geleerd man. Hij sprak negen talen. In 1634 werd hij door
de utrechtsche Synode eerst tot secundus, later tot primus revisor der Statenvertaling
van het Nieuwe Testament benoemd, in verband met welke benoeming hij ‘honoris
causa’ 31 Oct. 1634 en 2 Nov. 1654 zijn inschrijving aan de leidsche universiteit
vernieuwd zag. 5 Juli 1657 werd hij door de universiteit van Oxford honoris causa
begiftigd met het doctoraat in de theologie. En bovendien publiceerde hij tal van
werken: IV Boecken van de Voorsienigheijt Godts, in het beleid der houwelijcken
(Amsterd. 1639, dikwijls herdrukt); VIII Meditatiën van de voorsienigheyt Gods
omtrent den sterfelijcken ende stervenden Menschen, een tegen Episcopius gericht
betoog over Hand. 17:24 (Amsterd. 1637); Commentariolus historicus Actorum in
Revisione Versionis Belgicae Novi Testamenti ct Librorum Apocryphorum, een
publicatie van een deel der door hem, als revisor, op verzoek der Synode van Utrecht
gemaakte aanteekeningen over het tot stand komen der Statenvertaling; waarvan
de rest - nadat reeds in 1671 de Synoden van Noord- en Zuid-Holland moeite hadden
gedaan om in het bezit er van te geraken - blijkens resolutie van 6 Dec. 1675 voor
ƒ 315 - door zijn erven aan de Staten van Holland en Westfriesland werd verkocht,
die het geheel, acht foliobanden, lieten bewaren in hun charterkamer; Apologetica
ecclesiarum Belgii Epistola (Breda 1651); Exercitatio Theologica de legitimo et
illegitimo cultu beatae virginis Mariae (1669); Grondigh bericht .... van de gheorlofde
ofte ongheorlofde eere der reliquiën (Amst. 1661), waartegen H a z a r t schreef:
Grondigh bericht enz... grondeloos gemaeckt (Antw. 1661); Tractatus de munere
ministrorum Ecclesiae et inspectione Magistratus circa illud, een vertaling van
A n t o n i u s W a l a e u s , Het Ampt der kerckendienaren, midtsgaders de authoriteyt,
ende opsicht, die een Hooghe Christelicke Overheydt daer over toecompt (Middelb.
1615), dat verscheen tegen J. W t e n b o g a e r d t , Tractaet van 't Ampt ende
Authoriteyt eener Hoogher Christelicker Overheydt in kerckelicke saecken ('s Grav.
1610); XVIII Meditatiën over het Vader-Ons (Amst. 1629), met een merkwaardige
voorrede, ‘in 't bijzonder aan de kerken van Utrecht en Amsterdam’; Van het
Regeer-Ouderlingschap (2 dln., 1659 en 1664), van belang omdat daarin - althans
in den eersten druk - in vertaling, vermoedelijk naar een afschrift uit het archief der
Classis Breda, voor 't eerst de artikelen van het Convent te Wezel (1568) zijn
gepubliceerd; Vox Regis of de stemme des Coninks van Engelant .... als een apology
van .... Vox Populi of .... Conseio of Spaenschen raedt (Utr. 1624), een vertaling
van een engelsch werkje van T h . S c o t t , engelsch predikant te Utrecht; Vox Dei
Clamantis, of een protest in den name Godts aen de ghereformeerde republycke
endekercke in Nederland (Utr. 1625); De geblanckette Jesabel, een geschrift tegen
de weelde; Apologia pro reformatis in et extra Galliam Ecclesiis contra Apostasiam
Principis Twrennii; terwijl als van
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hem afkomstig tevens nog worden genoemd een korte weerlegging der roomsche
leer van 1649, een bestrijding der leer van David Jorisz. en een geschrift: Troost
voor kinderen in onecht geboren. Ook heeft van Renesse nog 't voornemen gehad
een verzameling van alle gereformeerde belijdenisschriften uit te geven, maar omdat
in 1654 te Genève het Corpus et syntagma Confessionum fidei verscheen, zag hij
daarvan af.
Zijn portret, geschilderd door M. Leugele, wordt nog door afstammelingen bewaard.
Zie: B. G l a s i u s , Godgeleerd Nederland ('s Hertogenb, 1852-56) in voce en III
681; C h r . S e p p , Het Godgeleerd Onderwijs II (Leiden 1874) 134; D o e d e s ,
Collectie van Rariora (2e dr. Utr. 1892) 110 in voce; N. H i n l o p e n , Historie van
de Nederlandsche Overzettingen des Bijbels (Leyd. 1777) 205, 206; P.J.
W i j m i n g a , Festus Hommius (Leid. 1899) 323, 324 n. 5; P a q u o t , Mémoires IV
(Louvain 1764) in voce; H.H. K u y p e r , De opleiding tot den dienst des Woords bij
de Gereformeerden ('s Grav. 1891) 573-579; W.P.C. K n u t t e l , Acta der ZuidHollandsche Synoden ('s Grav. 1908 v.v.) II en III registers; J.D. d e L i n d v a n
W i j n g a a r d e n , Antonius Walaeus (Leid. 1891) 145 v.v., 153 n. 2; T i e l e ,
Bibliotheek van Nederlandsche Pamfletten (Amst. 1858-60) I, 258, 266;
Kerkhistorisch Archief 1834, 59 v.v., 198 v.v.; 1854, 231 v.v.; 1911, 165 v.v.
van Schelven

[Renesse, Maria van]
RENESSE (Maria v a n ), dochter van heer J a n v a n R e n e s s e , bekend uit den
gouden sporenslag, en M a r i a ? v a n M a e l s t e d e , geb. in Zeeland 1263, was
gedurende 7 jaar abdis der cistercienser abdij Roosendaal bij Mechelen, waar zij
overleed 1371. Hetzelfde jaar 19 Maart had zij afstand gedaan van het bestuur der
abdij. Het obituarium dier abdij (Archief der abdij te Bornhem) noemt haar op 19
Nov. M a r i a v a n R e i m i s s e n en alzoo komt zij voor in alle gedrukte lijsten der
abdissen.
Zie: Gall. Christ. V, 152; J a n s s e n s , Het klooster Rozendal, (Mechelen 1886)
16; G. v a n C a s t e r , Notice historique sur Waelhem et l'ancienne abbaye
cistercienne de Roosendael (Mal. 1891) 35; Cartularium der abdij Roosendaal (hs.
archief abdij Bornhem).
Fruytier

[Rennenberch, Herman graaf van]
RENNENBERCH (Herman graaf v a n ), zoon van W i l l e m , graaf v a n
R e n n e n b e r c h en C o r n e l i a v a n C u l e n b o r g . Hij was kanunnik te Luik
en werd 9 April 1566 proost van Oudmunster te Utrecht. Na den dood van Frederik
Schenck werd hij tot aartsbisschop van Utrecht benoemd, doch de ongunst der
tijden belette hem zijn zetel in bezit te nemen. Hij stierf als kanunnik van Luik 18
Jan. 1585. Van 1561 tot 1579 was hij heer van Zuylen.
Zie: Aanhangsel op de kerkel. oudh. 47; Archief Aartsb. Utrecht XIII, 248 e.v.;
Dusseldorpii Annales ed. F r u i n 85.
Gasman

[Renssen, Johan Wilhelm Anton]
RENSSEN (Johan Wilhelm Anton), geb. 27 Juli 1827 te Harderwijk en overl. 30
Nov. 1901 te Beverwijk. Zoon van een hoofdonderwijzer der fransche school zijner
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geboorteplaats, ontving hij hier zijn eerste opleiding, bezocht later het gymnasium
te Doesburg, doch moest van zijn 17de jaar af zich zelf den weg door 't leven banen.
Intusschen had hij het voorrecht op genoemden leeftijd als elève-secondant geplaatst
te worden op het instituut van H.J. Nassau te Assen (I kol. 1370), waar hij een zestal
jaren bleef. Daarop ging hij naar Leiden, om zijn studie in de oude talen voort te
zetten. De kosten daarvoor wist hij te bestrijden door het geven van privaatlessen
aan en het repeteeren met andere studenten, waarmee hij
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zooveel succes had, dat hij te Leiden weldra als repetitor een gevestigden naam
kreeg. Na afgelegd candidaats-examen in de letteren werd Renssen in 1853 tot
praeceptor aan het gymnasium te Groningen benoemd. Hier zette hij zijn studie
voort en promoveerde in 1857 aan de gron. hoogeschool tot lit. hum. dr. op een
dissertatie de Diurnis aliisque Romanorum actis. In 1864, bij de oprichting der rijks
hoogere burgerschool te Groningen, werd R. tot leeraar aan die inrichting benoemd;
hij gaf er les in de ned. taal en aardrijkskunde. Vier jaar later werd hij directeur der
toen opgerichte R.H.B. met 3-jar. cursus te Sappemeer, welke betrekking hij 25 jaar
met groote toewijding heeft waargenomen. Later was hij hier tevens directeur der
rijks-normaallessen en schoolopziener. Als paedagoog stond R. hoog
aangeschreven. In 1893, op 66-jarigen leeftijd, vroeg hij eervol ontslag uit zijn
betrekkingen en vestigde zich metterwoon te Beverwijk, waar zijne dochter aan een
meisjesschool verbonden was.
Renssen schreef voor 't onderwijs de volgende werken: Oefeningen ter verbetering
in het Nederlandsch (1858; 2de dr. 1866); Kort overzicht der oude aardrijkskunde
(1859; 3de dr. 1882), en Woordenlijst der Ned. taal, ingericht volgens de spelling
van het Ned. woordenboek enz. (1865). Met D o u w e s e n v a n d e r V e e n
schreef hij: De kleine wekker. Stijloefeningen voor de volksschool (4de dr. 1895).
Voorts bezorgde hij den 3den geheel omgewerkten druk van P. v a n G e n a b e t h 's
Bloemlezing uit Ned. dichters (1862; 4de dr. 1869). In 1862 richtte hij het Weekblad
voor lager-, middelbaar- en gymnasiaal onderwijs op, waarvan hij een twaalftal jaren
redacteur was.
Zuidema

[Rep, C.]
REP (C.), fabrikant van koperen blaasinstrumenten te Amsterdam, die in 1847 een
inzending deed op de nijverheidstentoonstelling te Utrecht (Cat. nr. 56), in 1861
onder de firma C. Rep en Zoon op de nijverheidstentoonstelling te Haarlem (Cat.
nr. 416), waaraan een tweede medaille werd toegekend. In verz. Scheurleer ('s
Gravenhage) een schuiftrompet van Ch. Rep te Amsterdam (Cat. tent. Pulchri (1893)
nr. 90).
Enschedé

[Requesens Y Zuñiga, Louis of Luis de]
REQUESENS Y ZUÑIGA (Louis of Luis d e ), geb. te Barcelona 25 Aug. 1528, overl.
te Brussel 5 Maart 1576, oudste zoon van J u a n d e Z u ñ i g a en van E s t e f a n i a
d e R e q u e s e n s . Van zijne moeder erfde hij vele bezittingen in Catalonië en
aangezien zij de laatste afstammeling van het geslacht Requesens was, werd deze
naam aan Luis en zijne nakomelingen als eerste naam gegeven, volgens het
testament van zijne grootmoeder van moeders zijde, Hipolita Lihori, gravin van
Palamos, die den naam van haar overleden echtgenoot, Luis de Requesens, niet
wilde laten uitsterven. Zijn vader was groot-commandeur van Castilië en lid van den
staatsraad te Madrid en was in 1535 belast met de opvoeding van den jongen
Philips. Op zevenjarigen leeftijd werd Luis diens page en genoot tegelijk met hem
onderricht, terwijl ook zijn vader voor zijne opvoeding bleef zorgen. Hij leerde goed
Latijn en Italiaansch. Fransch kende hij echter niet, evenmin als Nederlandsch, wat
hem later als landvoogd veel moeite veroorzaakte. Op zijn 19de jaar nam hij deel
aan de veldtochten van Karel V in Duitschland en onder de bevelen van den hertog
van Alva behoorde hij tot de belegeraars van Metz. Maar het krijgsmansleven deugde
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niet voor zijn niet sterk gestel en na een verblijf in de Nederlanden keerde hij in 1553
naar Spanje terug. Na een kruistocht op de Middellandsche zee te hebben
medegemaakt, werd hij in 1563 tot gezant bij den Paus benoemd, in welke positie
hij met groote handigheid de
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oneenigheden tusschen Philips II en Pius IV wist bij te leggen. De vier jaren te Rome
doorgebracht, waren de aangenaamste van zijne loopbaan. In 1568 benoemde de
koning hem tot onderbevelhebber der vloot, die onder Don Juan van Oostenrijk op
de Middellandsche zee kruiste en in de volgende jaren maakte hij eveneens onder
Don Juan den oorlog tegen de Morisco's mede. In 1571 nam hij met een eigen schip
deel aan den slag bij Lepanto, waarin hij het commando met Don Juan deelde en
zeer veel bijdroeg tot de overwinning.
Zijne bescheidenheid deed hem echter zijn medebevelhebber het grootste deel
aan den roem gunnen. In 1572 werd hem weder een staatkundige werkkring
opgedragen, die van gouverneur van Milaan; hij geraakte hier in een twist over de
prerogatieven van de kroon met den aartsbisschop, die zelfs den ban over hem
uitsprak. Lang duurde Requesens' verblijf te Milaan echter niet, want tegen het eind
van 1573 ontving hij de opdracht, om zich naar de Nederlanden te begeven als
landvoogd en opvolger van den hertog van Alva, wiens systeem van regeering
geheel was mislukt.
Het liefst had de Groot-commandeur - dezen titel voerde hij na zijns vaders dood
- de zware taak geweigerd, maar Philips liet niet af en 17 Nov. kwam hij met ruim
5000 man spaansche troepen te Brussel aan, waar hij 29 Nov. beëedigd werd. De
instructie, hem door den koning toegezonden (19 Oct.), liet hem echter zeer weinig
vrijheid om maatregelen te nemen, die de opstandelingen zouden kunnen winnen.
Gelukkig was de Staatsraad te Madrid van meening, dat een verzoenende houding
moest worden aangenomen, welk inzicht Requesens volkomen deelde. Philips
stemde derhalve toe in den afkoop van den tienden en den twintigsten penning voor
eene som van 2 millioen gulden jaarlijks gedurende 6 jaar en de afkondiging van
een algemeen pardon, waarvoor 4 ontwerpen werden gezonden. Bleek dit niet
voldoende, dan mocht de landvoogd met de opstandelingen onderhandelen en
daartoe de Staten-Generaal bijeenroepen. Ook had hij de vrijheid om den Raad van
beroerten op te heffen. (Brieven van den koning, van 10 en 31 Maart en 12 Mei
1574). Aan de uitvoering van deze maatregelen kon Requesens vooreerst niet
denken, aangezien de gebeurtenissen op het oorlogsterrein zijne aandacht eischten.
In Jan. 1574 begaf hij zich naar Antwerpen en Bergen-op-Zoom, om de onderneming
der vloot onder Sancho d'Avila en Julian Romero tot ontzet van Middelburg te
bevorderen. 29 Jan. behaalden de Geuzen echter bij Reimerswaal eene volledige
overwinning en 18 Febr. gaf Middelburg zich over aan den Prins. Geluk hadden de
spaansche wapenen in den slag bij Mook (14 April). Maar het voordeel ging geheel
verloren, doordat de spaansche soldaten onmiddellijk daarna tot muiterij oversloegen,
omdat zij geene soldij ontvingen en naar Antwerpen teruggingen, dat zij met de
omliggende plaatsen brandschatten. Requesens, die zelf in de stad verscheen (26
April), was machteloos tegen de muiters en onderhandelde vergeefs met hun ‘eletto’
of gekozen chef, totdat hij van den magistraat eene leening van 400.000 kronen
wist los te krijgen. Zijn eigen kostbaarheden had hij daartoe moeten verpanden. Tot
het vertrek der troepen (5 Juni) was hij feitelijk hun gevangene geweest.
Op 6 Juni had te Brussel de afkondiging plaats van de ‘pardona’, die echter met
koelheid werd ontvangen, aangezien een 300 personen, vooral predikanten en
schoolmeesters, werden uitgezonderd, terwijl Philips zich nog voorbehield, zelf
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maatregelen te nemen ten opzichte van verschillende steden, broederschappen en
andere kringen. Weinig baatte het ook, dat paus Gregorius XIII absolutie voor afval
van de kerk had beloofd; slechts weinigen keerden tot 's konings partij terug. 7 Juni
opende Requesens de vergadering der Staten-Generaal, die tegen 1 Mei naar
Brussel ontboden waren en stelde daar de vervanging van den 10den en 20sten
penning door eene jaarlijksche som van 2 millioen guld. voor, terwijl de opheffing
van den Raad van beroerten in uitzicht werd gesteld. Beide voorstellen werden
echter uitgesteld, daar de Staten een menigte eischen aan de regeering stelden,
zooals benoeming van Nederlanders in het bestuur, verwijdering der spaansche
troepen en bestraffing der muiterij, herstel der privileges, overkomst des konings,
instelling van een raad voor de Nederlanden te Madrid en verzachting der plakkaten.
Het werd den landvoogd niet gemakkelijk gemaakt. Van sympathie voor zijne
persoon was weinig sprake, aangezien hij evenmin als Alva een woord Vlaamsch
verstond en hij buitengewoon prikkelbaar in den omgang was. De muiterij van het
krijgsvolk was na de brandschatting van Antwerpen niet opgehouden. Te Brugge,
Gent, in de noordelijke provinciën, in Brabant, overal werd geplunderd en de
landvoogd kon bij het volslagen gebrek aan geld, waarin de koning hem liet, niets
uitrichten. Aan verdere onderwerping van het Noorden kon daarbij niet gedacht
worden. Het beleg van Leiden was op 3 Oct. door de Spanjaarden opgebroken.
In deze omstandigheden beraamde Requesens eene verwoesting van al de
streken, die de Spanjaarden bezet hielden, een plan, dat Philips niet afkeurde, maar
dat gelukkig spoedig is opgegeven.
Het lag meer in den geest van den landvoogd om te trachten langs vredelievenden
weg met den prins van Oranje en de opstandelingen eene schikking te treffen. In
het begin van 1574 had hij zich reeds door middel van Hugo Bonte en Leoninus tot
de Staten in betrekking gesteld. Eene zending van Champagney, den broeder van
Granvelle, die in overleg met zijn zwager, den graaf de la Roche, tijdelijk stadhouder
van Holland en Zeeland, en door tusschenkomst van Marnix van Sint-Aldegonde
met den Prins zou onderhandelen, mislukte geheel. De Prins wilde niets doen zonder
de Staten van Holland en Zeeland en dezen stelden eischen, waarop niet kon worden
ingegaan. Nogmaals werd gepoogd een algemeenen vredehandel te doen houden
en na lange voorbereiding kwam op 3 Maart 1575 de conferentie te Breda bijeen,
waar Requesens vertegenwoordigd werd door Leoninus, Rasseghem, Sasbout en
Suys, terwijl de Keizer vertegenwoordigd was door den graaf van Schwarzburg.
Namens den Prins en de Staten van Holland en Zeeland traden o.a. Marnix, Paulus
Buys, van Zuylen van Nyevelt op. In verschillende opzichten toonde Requesens
zich niet afkeerig van inwilliging der door de tegenpartij gestelde eischen. De
Staten-Generaal zouden bijeengeroepen worden als in den tijd van Karel V; de
spaansche inquisitie zou nooit worden ingevoerd, maar ten opzichte van de
handhaving van den katholieken godsdienst gaf hij niets toe; de niet-katholieken
hadden 7 tot 10 jaar tijd, om het land te verlaten en hunne goederen te gelde te
maken. Op dezen eisch stuitten alle pogingen tot overeenkomst af. Requesens, die
door Philips zonder instructie werd gelaten, raadpleegde te Antwerpen eene
vergadering van regeeringspersonen (18 Juni bijeengekomen), die zich verklaarde
voor het wegzenden
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der spaansche troepen en voor het dulden der protestanten. De landvoogd liet zich
door dezen raad echter evenmin overhalen als door eene persoonlijke poging van
den graaf van Schwartzburg, om zich met de protestanten te verstaan. In Aug. kwam
het bericht uit Spanje, dat op godsdienstig gebied niets kon worden toegegeven en
dat de conferentie moest worden opgeheven.
De oorlog werd voortgezet, aanvankelijk met eenig succes voor de Spanjaarden:
Buren, Oudewater en Schoonhoven werden door Hiërges genomen (Aug.).
Requesens zelf leidde de onderneming, die ten doel had om Zeeland te heroveren
en na den beroemden overtocht der spaansche troepen onder Ulloa van St.
Philipsland naar Duiveland (28-29 Aug.), ging dit eiland met Schouwen en de stad
Zierikzee voor de Nederlanders verloren. Maar het nijpend geldgebrek maakte het
den landvoogd uiterst moeilijk, om den oorlog voort te zetten. Philips, die 1 Sept.
een besluit tot schorsing van rentebetaling had moeten nemen, zond geene
ondersteuning, zoodat Requesens met het oog op de dreigende muiterij eene
buitengewone vergadering van den Raad van State met de Stadhouders en
Vliesridders bijeenriep, die eene leening van ƒ 1.200.000 door de provinciën
voorschreef. Een ander dreigend gevaar was de aanbieding der souvereiniteit door
Holland en Zeeland aan koningin Elisabeth; om dit af te wenden zond Requesens
Champagney naar Engeland, maar hij overleefde den afloop der onderhandelingen
niet. Zijne gezondheid werd sedert het laatst van 1575 ondermijnd door koortsen.
In Febr. dwong een ernstige aanval hem van Antwerpen naar Brussel te reizen en
zijn ontslag te verzoeken. Spoedig daarna overleed hij. Een van zijn laatste
raadgevingen aan den koning was, de Nederlanden als een republiek te regeeren,
met behoud van den katholieken godsdienst en erkenning van het oppergezag van
Spanje. Om in den financieëelen nood te voorzien had Requesens zooveel van zijn
eigen inkomsten opgeofferd, dat zijne begrafenis drie dagen moest worden uitgesteld.
Later werd zijn lijk overgebracht naar het Jezuïetenklooster te Barcelona (7 Sept.
1577), tegelijk met dat van zijn zoon. Drie maanden later werden beiden op plechtige
wijze in de Paulus-kerk te Barcelona bijgezet.
De koning toonde zich zeer gevoelig bij het overlijden van Requesens, in wien
hij een aanhankelijk dienaar verloor, die zich ten doel stelde, des konings wil te
volbrengen, zelfs als hij het daarmede niet eens was. In tegenstelling met zijn
voorganger Alva hield hij Philips van al zijne handelingen op de hoogte. In zijn
optreden als landvoogd miste hij voldoende zelfstandigheid en beslistheid, maar de
omstandigheden maakten zijne taak uiterst moeilijk. Zijne prikkelbaarheid, misschien
uit zijn gestel voortkomend, zijne voorkeur voor spaansche en italiaansche
raadslieden, zijn castiliaansche hooghartigheid, stonden hem in den weg in den
omgang met de Nederlanders. Zijne godsdienstige plichten kwam hij zeer nauwgezet
na. Hij begunstigde de Jezuïeten en nam leden van deze orde als aalmoezeniers
bij het leger in dienst.
Requesens was gehuwd met J e r o n i m a d e E s t e l r i c h y G r a l l a en had
eene dochter M e n c i a , die in 1579 huwde met P e d r o F a j a r d o , markies van
l o s V e l e z en die na diens dood in 1580 hertrouwde met J u a n A l o n s o
P i m e n t e l , graaf van B e n a v e n t e , en een zoon J u a n , die zijn vader een jaar
overleefde.
Een gedenkpenning met Requesens' beeltenis bij v a n L o o n , Nederl.
Historiepenningen 1, 216.
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Van zijn gegraveerde portretten zijn die van N. Nelli, F. Hogenberg en C.v. Sichen
het merkwaardigst.
Bronnen voor Requesens' leven zijn zijne brieven in de Coleccion de documentos
ineditos para la historia de España XCVII en CII en de Nueva Coleccion I-V, ook
belangrijk voor zijne correspondentie met zijn broeder Don Juan de Zuñiga; in de
Correspondance de Philippe II, ed. G a c h a r d III, in de Coleccion de libros raros
y curiosos XVIII en XX en in J.L.A. D i e g e r i c k , Lettres inédites de Don Louis de
Requesens (Utrecht 1859); zie ook B u s s e m a k e r ,. Verslag van een onderzoek
naar Archivalia (Haag 1905).
Biografische geschriften zijn: A. M o r e l F a t i o , La vie de don Luis de Requesens
in Bulletin Hispanique de Bordeaux 1904/5; F. B a r a d o y F o n t , D. Luis de
Requesens, Comendador mayor de Castilla (Madrid 1902) en D. Luis de Requesens
(Madrid 1906; uitg. door de Real Academia de la Historia).
Verder: G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives de la maison d'Orange 1re Sér.
IV, V; G a c h a r d , Correspondance de Guillaume le Taciturne VII; P i o t ,
Correspondance de Granvelle V; Commentaires de Bernardino de Mendoça, ed.
L o u m i e r (Brux. 1860-1863); Memoriën van Roger Williams uitgeg. door B o d e l
N i j e n h u i s (Utrecht 1864 = Werken Hist. Gen. n.r. 3); Dagboek van Cornelis en
Philips van Campene, ed. F. d e P o t t e r (Gand 1870); Lettres et négociations de
Claude de Mondoucet, publ. par L. D i d i e r (Paris 1871); G o s s a r t , La domination
espagnole dans les Pays-Bas (Brux. 1906). Voor tijdschriftartikelen het Repertorium
van P e t i t (kol. 135-138).
Haak

[Reus, Abraham Jansz. de]
REUS (Abraham Jansz. d e ), geb. ± 1570 te Rotterdam, overl. aldaar 24 Aug. 1637,
was een zoon van J a n d e R e u s en kwam in 1610 in de regeering te Rotterdam.
In 1618, bij de verandering in de vroedschap door prins Maurits, werd hij in dit college
benoemd, waarin hij bleef zitting houden tot zijn dood. Verder was hij herhaaldelijk
gedeputeerde ter dagvaart tusschen 1620 en 1631, burgemeester in 1622, 1623
en 1637 en gecommitteerde raad van 1634 tot 1637. Hij huwde 3 Febr. 1591 met
M a r g r i e t a C o r n e l i s d . d e H a e s van Leiden.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Reus, Johan de]
REUS (Johan d e ), geb. te Rotterdam einde 16de of begin 17de eeuw, overl. aldaar
1 Juli 1685, was een zoon van den voorg. en Margrieta Cornelisd. de Haes. In 1629
kwam hij in de regeering van zijn vaderstad. In 1637 werd hij benoemd tot lid van
de vroedschap, waarin hij onafgebroken tot zijn dood bleef zitting houden.
Verschillende stedelijke betrekkingen heeft hij in die lange periode bekleed, o.a.
was hij tusschen 1642 en 1672 herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart, van 1643
tot 1646 gecommitteerde raad en acht maal burgemeester tusschen 1652 en 1673.
Verder heeft hij van 1645 tot 1649 zitting gehad in het college der admiraliteit van
Zeeland en behoorde hij sinds 1658 tot de bewindhebbers der O.-I.G. der kamer
Rotterdam. Eerst huwde hij 28 Nov. 1623 met M a r i a J a n s d . B o l l e van
Brouwershaven, die in 1650 overleed, en hertrouwde 13 Jan. 1654 met H e s t e r
d e M e e r , wed. van J o h a n O o s t e r w i j c k , voormalig schepen der stad
Rotterdam.
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Zijn geschilderd portret, een copie door P. v.d. Werff, is in het Rijksmuseum te
Amsterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Revelman, Peter Hendrik]
REVELMAN (Peter Hendrik), gedoopt te Zutphen 15 Juni 1755, overl. aldaar 18
Jan. 1813,
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was in zijne geboorteplaats kruidenier en hield zich in zijn vrijen tijd met schilderen
en teekenen bezig. Teekeningen van hem, voorstellende gezichten uit Zutphen en
omgeving, zijn nog in verschillende verzamelingen aanwezig.
Gimberg

[Reijnen, Henricus Jacobus]
REIJNEN (Henricus Jacobus), dominicaan, volgens zijn kloosternaam: C e s l a u s ,
geb. te Nijmegen 29 Nov. 1836, overl. te Pietermaai 10 Mei 1887. Zijne ouders
waren T h e o d o r u s R e i j n e n en J o a n n a M a r i a R u i t e r . 14 Nov. 1857
ontving hij het ordekleed in het klooster te Langenboom bij Mil, en 10 Oct. 1863
werd hij te Utrecht priester gewijd. Reeds in 1864 werd hem te Huissen, het
studiehuis der orde, het professoraat in de moraal-theologie opgedragen, terwijl
hem in 1867 het ambt van novicen-meester werd toevertrouwd. In 1876 koos men
hem in het kapittel te Huissen tot provinciaal der nederduitsche provincie. Op zijne
aansporing en met zijne krachtdadige medewerking verrezen tijdens zijn achtjarig
provincialaat nieuwe Dominicanerkerken te Rotterdam (Oldenbarneveltstraat),
Schiedam (Singel), Amsterdam (Spuistraat), te Neerbosch en te Langenboom, terwijl
het latijnsch college te Nijmegen werd uitgebreid en het klooster te Huissen verfraaid.
Door zijn organiseerend talent bracht hij de Congregatie der Dominicanessen van
Voorschoten tot krachtigen bloei. In 1884 vertrok hij als vicarius-provinciaal naar
Curaçao, waar hij in 1886 Mgr. van Ewijk (I kol. 840) opvolgde. 12 Dec. 1886 werd
hij te Pietermaai, op Curaçao, bisschop gewijd door Mgr. Uzeatequi, bisschop van
Carácas, en ontving den titel van bisschop van Assura. Met de grootste toewijding
offerde hij zich aan de geestelijke en tijdelijke belangen zijner missie op; een
jongensschool werd te Otrabanda gebouwd. Dit was een begin van het apostolisch
werk, dat hij zich tot levenstaak had voorgesteld. Nog veel verwachtte men van zijn
stoere werkkracht, maar na een zegenrijk bestuur van slechts vijf maanden werd
hij door den dood aan de vereering en de liefde van zijn volk ontrukt.
G.A. Meijer

[Reynst, Jhr. Joan Cornelis]
REYNST (Jhr. Joan Cornelis), geb. op den huize Larenstein bij Arnhem 23 Jan.
1798, overl. te 's Gravenhage 11 Oct. 1871, zoon van P i e t e r H e n d r i k R e y n s t ,
lid van de alg. rekenkamer in Ned.-Indië, met den titel van vice-president en van
S u s a n n a I g n a t i a R a d e r m a c h e r , werd, als fourier bij de vrijwillige jagers
van Gelderland dienende, 9 Febr. 1815 benoemd tot ambtenaar voor den dienst in
Oost-Indië, kwam 8 Juni 1816 te Batavia aan, werd 9 Juni 1816 klerk bij de alg.
rekenkamer; 20 Oct. 1816 tweede, 2 Dec. 1817 eerste commies bij dit college; 12
Maart secretaris te Cheribon; 15 Jan. 1819 secret. van den hoofdinspecteur van
fin.; 26 Juni 1819 provisioneel resident te Sambas (Borneo); 18 April 1822
toegevoegd aan den directeur der ink. en uitg. rechten te Batavia; 19 Juli d.a.v. id.
aan den commissaris van Palembang; 1 Juli 1823 adjunct van dien commissaris
en resident te Palembang; 16 Juni 1826 lid der commissie tot het ontwerpen van
een reglement voor de alg. rekenkamer; 7 Aug. 1826 eervol ontslagen als resident
van Palembang en lid der commissie tot vereenvoudiging en bezuiniging; 24 Nov.
1826 prov. dir. van 's lands producten en civiele magazijnen; 18 Mei 1827 waarn.
alg. secretaris; 1 Sept. d.a.v. weder belast met de waarneming der betrekking van
dir. van 's lands producten en civiele magazijnen; 13 Sept. 1827 lid der
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hoofdcommissie van landbouw; 15 Maart 1828 dir. van 's lands producten en civiele
magazijnen; 18 Dec. 1829 lid der commissie tot herziening van het
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stelsel der landelijke inkomsten; 5 Mei 1830 belast met de waarneming der functie
van dir.-gen. van financiën; 9 April 1831 lid der commissie tot het ontwerpen van
bepalingen op het beheer van 's lands geldmiddelen; 18 Febr. 1833 dir.-gen. van
financiën tevens waarn. dir. van 's lands producten en civiele magazijnen; 3 Mei
1833 eervol van laatstgenoemde waarneming ontslagen en 5 April 1836 lid van den
Raad van Ned.-Indië. Bij deze laatste benoeming werd bepaald, dat R. nog
gedurende 18 maanden belast zou blijven met de waarneming van de functie van
dir.-gen. van financiën; 20 Maart 1838 werd hij van die waarneming ontslagen. 24
Jan. 1839 met verlof naar Nederland vertrokken, werd hij 31 Aug. 1840 met zijne
wettige afstammelingen in den ned. adelstand verheven. 4 Jan. 1841 kwam R. te
Batavia terug en trad hij weder op als lid van den Raad van Ned.-Indië; 11 Oct. 1842
werd hij benoemd tot vice-president van dien Raad, terwijl hij 14 Febr. 1843 als
zoodanig zitting nam. 5 Aug. 1844 trad R. na het overlijden van den gouv.-gen.
Merkus (kol. 898) als waarn. gouv.-gen. op; 30 Sept. 1845 trad hij als zoodanig af.
Gedurende zijne waarneming als gouv.-gen. hadden geene belangrijke
gebeurtenissen in Ned.-Indië plaats. Naar aanleiding der onderneming van een
Engelschman (Murray), die zich in 1844 in Koetei (oostkust van Borneo) trachtte te
vestigen, maar in een gevecht met inlanders het leven verloor, werd een commissaris
met een kleine scheepsmacht naar de oostkust van Borneo gezonden, welke zending
het gevolg had, dat met den Sultan van Koetei eene overeenkomst werd gesloten,
waarbij hij zich onder de souvereiniteit van Nederland plaatste. Daarop werd de
comm. naar de Westkust van Borneo gezonden, alwaar hij ook met eenige vorsten
tractaten sloot.
Vermelding dient nog een maatregel van R. in verband met de Javasche Bank.
Ook ten gevolge de overdreven invoering van koper op Java, waardoor dit het edel
metaal uitdreef, was de speciekas der Javasche Bank uitgeput, zoodat zij in Juni
1839 de verzilvering van het door haar uitgegeven papier had moeten staken. Toen
haar deswege een proces werd aangedaan, werd ten einde de Bank tijdelijk te
steunen, haar door R. 29 Maart 1845 op haar dringend verzoek verboden om
gedurende den tijd van hoogstens één jaar biljetten in zilver om te wisselen, terwijl
daarbij tevens aan alle colleges van justitie verboden werd kennis te nemen van
rechtsvorderingen de strekking hebbende om de Javasche Bank tot zoodanige
wisseling te noodzaken (zie ook bij ‘J.J. Rochussen’ kol. 1217),
11 Jan. 1850 werd R. op herhaald verzoek eervol ontslagen als vice-president
van den Raad van Ned.-Indië. 24 Febr. 1860 keerde hij naar Nederland terug. Door
zijne bemoeiingen kwam in 1858 de oprichting van eene jongens-weezeninrichting
te Soerabaja tot stand.
R. schreef: Iets over het inlandsch bestuur in de Binnenlanden van Palembang
aldus bevonden in 1822 in Tijdschr. voor N.-I. 1e jaargang l (Batavia 1838) 258.
R. huwde 6 Juli 1828 te Batavia met C a t h a r i n a G e e r t r u i d a S c h e r p i n g h
(weduwe van J e a n B a p t i s t e T h e u n i s s e n , majoor der artillerie) geb. te
Deventer 14 Juli 1805, overl. te Batavia 13 Jan. 1831, dochter van L i d i u s H u b e r t
L o u i s S c h e r p i n g h en C a t h a r i n a G e e r t r u i d a Y s k e . Uit dit huwelijk
werden één zoon en ééne dochter geboren.
Zijn portret bestaat in een anonieme lithographie.
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Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverns.-Gen. en Commiss.-Gen.
van Ned.-Indië ('s Gravenhage 1891) en de aldaar opgegeven bronnen. Verder:
J.J. M e i n s m a , Geschiedenis van de Ned. O.-I. Bezittingen II, 2e stuk ('s Grav.
1875) 47, 58; Tijdschrift voor Ned.-Indië 1850, I, 156; P. M i j e r , Jean Chrétien Baud
geschetst (Utrecht 1878) 389, 567; E.B. K i e l s t r a , Indisch Nederland (Haarlem
1910) 197 v.v.
Rooseboom

[Reysen, Petrus van]
REYSEN (Petrus v a n ), geb. 4 Mei 1825 te Haarlem, overl. 24 Mrt. 1899 te 's
Gravenhage, was de zoon van den apotheker H e r m a n u s v a n R e y s e n en
van A l i d a d e W i j s . Zijne opleiding te Haarlem gekregen hebbende kon hij op
15 Mrt. 1850 zijn examen als stedelijk heel- en vroedmeester doen. Daarna vertrok
hij naar het buitenland en werd op 19 Oct. 1850 te Jena bevorderd tot doctor in de
geneeskunde. In het volgende jaar, 2 Mrt. 1860, verkreeg hij te Leiden na het doen
van een colloquium doctum den nederlandschen titel van doctor in de geneeskunde.
Inmiddels was hij gevestigd te Haarlem en werd daar in 1854 aan de klinische
school benoemd tot lector in de anatomie en physiologie, welke betrekking hij op 8
Dec. 1860 verwisselde tegen die van lector in de heel- en verloskunde, in welke hij
werkzaam bleef tot de opheffing der school op 7 Aug. 1865. Hij maakte zich zeer
verdienstelijk bij de bestrijding der pokkenepidemie in 1872 en bevorderde in hooge
mate de oprichting van vacantiekolonies te Haarlem. Nadat hij kort te voren zijn
praktijk had neergelegd verhuisde hij op 7 Juni 1882 naar 's Gravenhage, waar hij
een welverdiende rust genoot, na zijne onvermoeide en langdurige werkzaamheid
in zijne geboortestad.
Simon Thomas

[Rhyn, Dirk van]
RHYN (Dirk v a n ), geb. 1745 te Amsterdam, overl. aldaar 23 April 1817, ‘Stads
Med. Doctor van den Ed. Acht. Gerechte en van de Stads Armen’, werd bij besluit
van den amsterdamschen Raad van 28 April 1785 benoemd tot professor chemiae,
pharmaciae et materiae medicae aan het Athenaeum Illustre. Deze eerste
hoogleeraar in de chemie te Amsterdam aanvaardde 10 Oct. 1785 zijn ambt met
het uitspreken eener rede de Dogmatico Chemiae cultu a practico non separando,
deque causis, quibus viros principes ad utriusque impelli decet patrocinium. Andere
publicaties van zijn hand zijn niet bekend; wel hield hij eenige malen een voordracht
in de ‘Maatsch. van verdiensten onder de zinspreuk Felix Meritis’, o.a. in 1796 Over
de verschillende hoedanigheden van het water. Een laboratorium stond eerst niet
tot zijn beschikking; in den cursus 1803-4 gaf hij geen onderwijs ‘bij gebreke van
een laboratorium’. Later heeft hij in zijn woonhuis, in de ‘Saayhal’ (Staalstraat) een
eenvoudig laboratorium kunnen inrichten, dat ook door H.C. van der Boon Mesch
is gebruikt en in 1831, volgens bevinding van G.J. Mulder bestond uit ‘een keuken
en een paar onbeduidende vertrekken’. Vermoedelijk heeft van Rhijn zijn
hoogleeraarsambt vereenigd met het uitoefenen van geneeskundige praktijk, want
zijn salaris bedroeg, ook in 1808, nog slechts ƒ 500 en het aantal zijner studenten
was zeer gering. Nog bij zijn leven, werd het onderwijs in de chemie en pharmacie
- in 1810 - tevens opgedragen aan C.G.C. Reinwardt, als buitengewoon hoogleeraar
(die op datzelfde tijdstip ook als gewoon hoogl. in de natuurlijke historie optrad).
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Zie verder: W.P. J o r i s s e n in Chem. Weekblad VIII (1911) 503-510 en W.P.
J o r i s s e n u.L.Th. R e i c h e r , J.H. van 't Hoffs Amsterdamer Periode (Helder 1912)
13-17.
Jorissen
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[Ricfrid, of Rixfrid]
RICFRID, of R i x f r i d , bisschop van Utrecht (806 - circa 820), heet van adellijke
friesche afkomst en opvoeder van den jongen Frederik (kol. 455), dien hij priester
wijdde en bij voorbaat als zijn opvolger beschouwde. Hij bevond zich 18 Maart 815
te Aken, waar Lodewijk de Vrome Utrecht's Sint-Maartenskerk bevestigde in het
bezit van de tiend aller domeingoederen in het Oude Trecht, alsook van de voogdij
over de mannen dier kerk en van vrijdom van lasten te Duurstede. Op zijn naam
staat een brief aan bisschop Ludger van Munster, waarin gevraagd wordt een
omstandig verhaal der wonderen, die te Verden bij het graf van den h. Suitbertus
waren geschied. Maar deze brief is onecht, evenals het antwoord van Ludger. Zijn
bisschopstijd is onzeker. Het bericht van Beka en Heda, dat hij 5 October stierf en
in Oudmunster te Utrecht werd begraven, is vermoedelijk ontleend aan een nog
bewaard gebleven grafschrift dat echter op een lateren graaf Ricfrid betrekking
heeft.
Zie: J. d e B e k a , Chronicon (Ultraj. 1643) 22; W. H e d a , Historia 43; Batavia
sacra (1714) I, 97; G. B r o m , Regesten van oorkonden betreffende het Sticht Utrecht
I (1908) 10; Nederlandsch Archievenblad XX (1911) 29.
Brom

[Richard]
RICHARD, geboren in Engeland, overl. in de abdij van Aduard 21 Dec. 1266. Eerst
student, en, na den graad van magister behaald te hebben, leeraar aan de universiteit
te Parijs, besloot hij het Heilige Land te bezoeken, doch de voorspelling eener
kluizenares en de ontmoeting met eenige Friezen voerden hem naar de cistercienser
abdij St. Bernard te Aduard. Magister in de vrije kunsten, sterrekundige,
natuurkundige, kortom ervaren in vele wetenschappen, verlichtte hij geheel Friesland
door woorden en werken. Meer dan 30 jaar bracht hij als eenvoudig monnik in gebed
en studie te Aduard door, beroemd als leeraar, maar vooral als een groot heilige,
de wonderdoener der Groningerlanden. Men begroef zijn lijk in de kloostergang
voor den ingang der kerk, maar het duurde niet lang of op aller wensch werd het
gebeente plechtig verheven en in het altaar van het kapittel als relikwie geplaatst.
Zijne vereering in en buiten de abdij nam steeds toe, zoodat de abt Frederik,
1329-1350, naar Rome reisde om voor Richard de eer der canonizatie te verkrijgen,
doch de groote kosten hiervoor vereischt deden hem onverrichter zake terugkeeren.
Lang nog na den ondergang der abdij bleef de gedachtenis en de vereering van
den zaligen Richardus levendig bewaard, zooals blijkt uit het bericht van Adam
Wachtelaar, aartsdiaken van Groningen, aan Molanus, uit de gedichten van Stalpaert
van der Wiele en de werken van den cistercienser Henriquez; hij is ook thans nog
niet geheel in vergetelheid geraakt. Omdat hij bovendien voorkomt op de lijst der
zaligen der orde van den generaalabt Joh. de Cirey, gedrukt te Dijon 1491 (zie
hierover Acta SS. Oct. XIII, 91), in het Missale Cisterciense (Paris. 1526) en verder
in alle hagiografische werken der orde, kan Richardus met recht gerekend worden
onder de zaligen, die een ‘cultus legitimus ab immemorabili’ genieten.
Richard had vele werken en geschriften nagelaten, waarvan enkele door de
bibliografische schrijvers Henriquez, de Visch, Demsterus, Leandus, Pitsaeus,
Fabricius en in de Histoire litt. de la France XIX, 420 vermeld worden; doch slechts
een enkel, een brief aan een monnik van Eberbach is ons bewaard gebleven en
uitgegeven door H e n r i q u e z in Fasciculus sanctorum Ord. cisterc. (Brux. 1623)
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II, 334-336: Epistola beati Richardi monachi in Aldwert, in qua describitur martyrium
Beati Gerardi, et aliorum ordinis nostri monachorum,
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qui sancte et pie vixerunt, fit mentio. Door H e n r i q u e z en d e V i s c h wordt hij
Richard sacrista genoemd, waarschijnlijk omdat hij dien post in de abdij waarnam.
De naam d e B u s t o hem door vele schrijvers gegeven, is waarschijnlijk eerst van
de 15e eeuw. Noch de eene noch de andere naam wordt vermeld door zijn biograaf,
een monnik van Aduard, die kort na den dood van Richard een leven schreef, bijna
uitsluitend bestaande uit middeleeuwsche wonderverhalen, in druk uitgegeven door
C. d e V i s c h (Brugge 1655) naar een H.S. der duitsche abdij Oudekamp.
K o p p i u s , onbekend met deze uitgave, gaf het leven opnieuw in druk achter zijn
Vitae ac gesta abbatum Adwerdensium naar een H.S. van de bourg. bibliotheek te
Brussel, eene copie door d e V i s c h gezonden aan de Bollandisten.
Zie: H. B r u g m a n s , De kroniek van het klooster Aduard in Bijdr. en meded. hist.
Genootsch. XXIII, 43, 44, 45, 48, 56; F. K o p p i u s , Specimen theologicum continens
vitas ac gesta abbatum Adwerdensium (Gron. z.j., 1850) XV-XVI, 61-66; Jaarboekje
v. Alberdingk Thijm 1892, 94-107; J. K r o n e n b u r g , Neerlands heiligen in de
middeleeuwen IV (Amsterd. 1901) 125-135 en de aldaar aangehaalde schrijvers,
vnl. nog C h r . H e n r i q u e z , Menologium Cisterciense (Antv. 1630) 433, 434; C.
d e V i s c h Bibliotheca scriptorum O. Cist. (Col. 1656) 63, 286; J. M o l a n u s ,
Natales sanctorum Belgii (Duaci 1626) 278; C. C h a l e m o t , Series sanct. et beat.
S. Ord. Cisterc. (Paris. 1670) 398; Kalendarium Cisterc. seu martyrologium S. Ord.
Cist. (Par. 1689 en volg. ed.) ad diem 26 Apr. en 30 Dec.; F é r e t , La faculté de
théologie de Paris et ses docteurs les plus célèbres (Paris 1894) II, 578-580; M.
C h e v a l i e r , Répertoire des sources historiques du moyen-âge (Paris 1907) II,
3945.
Fruytier

[Richardis]
RICHARDIS, echtgenoote van graaf Otto I van Gelre (kol. 1038), geb. in de 2e helft
der 12e eeuw, overl. te Roermond 20 Sept. 1231. Vele schrijvers geven haar ten
onrechte den naam van R i c h a r d i s v a n N a s s a u . Daartoe heeft vooral
bijgedragen het opschrift van haren grafsteen in de Munsterkerk, eerst op het einde
der 17e eeuw gemaakt, waar haar die titel gegeven wordt. Eveneens wordt zij aldus
betiteld in het opschrift van het grafmonument van haren zoon graaf Gerhard (kol.
467), vermeld bij K n i p p e n b e r g h , Hist. eccl. duc. Geldriae, S l o e t , Oorkondenb.
en Gallia Christiana. Waarschijnlijk is ook dit opschrift na 1630 vernieuwd en
veranderd, want bij den veel ouderen schrijver H e n r i q u e z vindt men den zelfden
tekst van dit opschrift, juist overeenstemmend met dien opgegeven door
bovengemelde schrijvers, behalve dat het ‘ad instantiam matris suae Richardae de
Nassovia’ geheel ontbreekt. Richardis was de vierde dochter van Otto van
S c h i r e n - W i t t e l s b a c h , hertog van Beieren. De gegevens voor hare genealogie
van de door Sloet aangehaalde schrijvers laten hieromtrent geen twijfel meer over.
Gehuwd met graaf Otto van Gelre, schonk zij hem 4 zonen en 4 dochters (zie kol.
1039). Na den dood van haar echtgenoot 1207, begraven in de cistercienser abdij
Oudekamp, bouwde zij een verblijf nabij het klooster Bethlehem te Doetinchem,
waar zij meestal woonde, totdat zij besloot zelf den sluier aan te nemen en wel in
de door haar steeds bevoorrechte cistercienser orde. Binnen de grenzen van Gelre
werd geen vrouwenklooster dier orde gevonden. Haar zoon graaf Gerhard, om te
beletten, dat zijne moeder in een buitenlandsch klooster trad, besloot voor haar
eene abdij te stichten, de Munsterabdij te Roermond. Hij richtte er

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1206
niet alleen de noodige gebouwen op en de prachtige kerk, 1 Oct. 1220 door zijn
bloedverwant, den H. Engelbertus, aartsbisschop van Keulen, gewijd, maar deed
zelf de noodige stappen bij het generaal kapittel van Citeaux voor de inlijving van
het nieuwe klooster in de orde. Dit stelde de zaak ter onderzoek in handen der abten
van Oudekamp en Villers, 1218, en nam het volgend jaar het klooster als dochter
van Oudekamp in het verband der orde op. Uit een oorkonde blijkt, dat Richardis
reeds na 1 Oct. 1220 aan het hoofd der abdij stond; een brief van paus Honorius
IIl, 10 Dec. 1220, geeft haar slechts den titel van priorin, maar reeds in 1223 noemt
zij zich zelve ‘Ego Richardis Dei permissione abbatissa in Ruremunde’. Uit verdere
oorkonden blijkt, dat Richardis als abdis niet alleen de belangen en rechten van
hare abdij, maar ook die van het graafschap zeer ter harte nam en dat haar zoon
en kleinzoon haren raad en bemiddeling steeds op prijs stelden. Een bijzonderen
begunstiger vond zij in den kardinaal-legaat Conraad van Urach, met wien zij
waarschijnlijk reeds in betrekking stond, tijdens hij abt was van Villers en van Citeaux.
Zij verkreeg o.a. van hem verlof tot het stichten van nog twee kloosters harer orde
te Hoenepe bij Deventer en te Smithuizen, 1225. Het eerste alleen kwam door de
zorgen van Richardis tot stand. Nog treurend over den vroegtijdigen dood van haren
zoon graaf Gerhard, als stichter begraven in hare abdijkerk 1229, overleed zij volgens
het necroloog der abdij 20 Sept. 1231, volgens het weinig vertrouwbare grafschrift
17 Dec. Slechts een enkel hagiografisch werk der cisterc. orde heeft hare
gedachtenis levendig gehouden: H e n r i q u e z , Corona Sacra maakt eene korte
vermelding van haar.
Zie: S l o e t , Oorkondenb. v. Gelre en Zutfen, vnl. 362-363, 1152, 1181 en de
daar aangeduide oorkonden; C h r . H e n r i q u e z , Lilia Cistercii (Duaci 1633)
178-183, 186; Gallia Christiana V, 389; J. K n i p p e n b e r g h , Hist. eccl. duc. Geldriae
(Brux. 1719) 78-81; A. M a n r i q u e z , Annalium Cist. IV, 152-153; J.B. S i v r é Het
necrologium der adellijke abdij van O.L.V. Munster te Roermond (Roerm. 1876) 1-4,
84, 85; Chron. Camp. in Annalen des hist. Vereins f.d. Niederrhein XX (1869) 280,
281, 285; F i s e n , Flores ecclesiae Leodiensis (Leod. 1647) 599; H e n r i q u e z ,
Corona sacra della religione Cisterc. (Piacenza 1655) 124.
Fruytier

[Richelle, Johannes Matthias]
RICHELLE (Johannes Matthias), in 1802 geb. te Uden (N. Brabant), overl. 7 Febr.
1878 te Aarlanderveen. Op 28 Sept. 1825 bevorderd tot stedelijk heelmeester,
promoveerde hij 10 Nov. 1838 te Leiden tot dr. in de geneeskunde op een
proefschrift: Observationes de hepatitide chronica. Te Aarlanderveen gevestigd als
geneeskundige oefende hij eene uitgebreide praktijk uit en werd als verloskundige,
behalve door zijnen zoon J a c o b L a u r e n s J o h a n n e s R i c h e l l e , plattelands
heel- en vroedmeester te Hazerswoude, ook door andere vakgenooten in moeilijke
gevallen geraadpleegd. Hierdoor kwam hij eens in conflict met de vakgenooten uit
Leiden; zie: Verslag van het verhandelde in de gewone vergadering van de Afd.
Leiden en Om. (van de Ned. Maats. t. bev. d. Geneesk.) op den 16den Mei 1862
(Leiden 1862).
Van zijne hand verschenen; Verloskundige bijdrage (Leiden 1862, niet in den
handel); Tweede verloskundige Bijdrage (Rott. 1865); Over kunstmatige
vroeggeboorte (Rott. 1872).
Zijn portret is door J.P. Berghaus op steen geteekend.
Simon Thomas
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[Richerus, Rolduc]
RICHERUS, eerste abt van Kloosterrade te Kerkrade (Rolduc) Limburg, overl. 5
Febr. 1122. Hij kwam in 1111 uit het klooster Raitenbuch in Opper-Beieren, om het
bestuur van Kloosterrade, na het vertrek van den stichter Ailbertus (I kol. 48) op
zich te nemen. Aanvankelijk stelde hij zich tevreden met den titel van proost en eerst
in 1119 liet hij zich tot abt wijden. Onder zijn wijs bestuur breidde Kloosterrade zijne
bezittingen uit en werd eene abdij van reguliere kanunniken van den H. Augustinus.
Zie: Annales Rodenses, ed. E. L a v a l l e y e (in deel VII (1852) der Histoire du
Limbourg par S.P. E r n s t ) 18-28; d e z ., ed. P e r t z in Mon. Germ. Hist. SS. XVI
(1859) 696-702; R. C o r t e n , Rolduc in woord en beeld (1902) 79-80.
Goossens

[Ridder, Jacobus]
RIDDER (Jacobus), dominicaan. Hij ontving het ordekleed in het Dominicanenklooster
zijner geboortestad Calcar, studeerde aan de hoogescholen te Rostock en te Keulen,
waar hij het doctoraat behaalde, was in 1507 prior te Calcar, vervolgens te
Leeuwarden en te Utrecht, en werd wijbisschop van Frederik van Baden, bisschop
van Utrecht, met den titel van bisschop van Hebron. Ook onder de bisschoppen
Philips van Bourgondië en Hendrik van Beieren oefende hij zijn kerkelijk ambt uit
en wijdde o.a. in 1507 de kerk der reguliere klerken van den H. Hieronymus te
Utrecht, in 1513 het Jacopijnenkerkhof te Groningen, in 1516 de kerk der
dominicanessen te Leiden. In 1518 diende hij alle heilige wijdingen toe aan Philips
van Bourgondië, benoemd bisschop van Utrecht. Hij overleed te Calcar 7 Mei 1529
en werd in de kloosterkerk aldaar begraven.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 323; v a n H e u s s e n , Batavia
sacra I, 233.
G.A. Meyer

[Riedel, Hendrik]
RIEDEL (Hendrik), 4 Sept. 1796 te Kollum, waar zijn vader J o h . P e t r . B r u i n
w o l d R i e d e l predikant was, geb. en 7 Mei 1871 te Groningen overl. Al vroeg,
op zijn 15de jaar, huisonderwijzer bij de familie Harinxma thoe Slooten te Holwerd
geworden, bleef hij zelf vlijtig doorstudeeren, zoowel in oude als in nieuwe talen, en
vertrok Sept. 1824, na een 13-jarig verblijf bij de familie Harinxma, met twee zijner
kweekelingen naar de hoogeschool te Groningen, waar hij twee maanden later,
zonder eenig college te hebben bezocht, het candidaats-examen in de letteren
aflegde. In 1826 werd hij tijdelijk, en 't volgend jaar voor goed tot praeceptor aan 't
gymnasium der academiestad benoemd, klom na zijn promotie (15 Juni 1831) op
een dissertatie: H o r a t i i Epistola ad Augustum comm. illustr. tot conrector op en
ontving in 1860 een eervol ontslag. Riedel stond bekend als een degelijk,
scherpzinnig literator, zijn stijl was echter weinig vloeiend en geenszins bevorderlijk
aan de verspreiding zijner geschriften. Hij schreef een Algem. Geschiedenis van
de volken en staten der Oudheid, hunne zeden, staatsleven, beschaving, kunsten
en literatuur (1842-52, 6 dln.), benevens een Kort begrip der Oude historie (1850,
3 st.); verder een Inleiding in de geschiedenis der 19de eeuw, uit het Hoogd. van
G.G. G e r v i n u s (1853); Hoe moet men historie bestudeeren (1856) en Het
toekomend middelbaar onderwijs (1860). Ook vertaalde hij 't een en ander, o.a.
Holland en de Hollanders van E.M. A r n d t (1847) en gaf Aanteekeningen op van
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Lenneps uitgave van V o n d e l , die in het 12de deel dier uitgave onder de
‘Verbeteringen en aanvullingen’ werden opgenomen. Dat hij een bijzondere voorliefde
bezat voor den dichter, die hem het onderwerp voor zijn bovengenoemde
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dissertatie in de pen gegeven had, blijkt uit het geschrift, bijna 40 jaar na zijn promotie
aan zijn vrienden aangeboden: Horatius en zijne uitgevers, een bibliographisch
overzicht (1870). Verder schreef Riedel menige bijdrage in het Tijdschrift voor de
Nederl. gymnasiën, o.a. in den jaarg. 1860 een opstel over Orthographie en
orthoëpie, en in dien van 1861 een Levensbericht van Dr. J.A. Schneither. In den
Tijdspiegel (1862) schreef hij een opstel: Het Middelbaar onderwijs.
Riedel bezat een buitengewoon rijke bibliotheek, die hij steeds gaarne ter
beschikking van anderen stelde. Zijne verzameling uitgaven en verhandelingen over
Horatius, meer dan 1000 nummers bevattende, werd door de familie Harinxma thoe
Slooten aangekocht en aan de bibliotheek der gron. universiteit ten geschenke
gegeven.
Zie: Levensber. Letterk. 1872, 17, en Catalogue de la Bibl. de feu M.H. Riedel
(1871).
Zuidema

[Riemer, Pieter de]
RIEMER (Pieter d e ), geb. te 's Gravenhage 22 Oct. 1769, overl. aldaar 28 April
1831.
Zijne ouders waren F r a n s d e R i e m e r en E l i s a b e t h F i s c h e r . In 1782
was hij reeds in de leer bij den chirurg Carel Verwoert en tusschen de jaren
1792-1795 was hij eenigen tijd te Harderwijk, waar hij o.a. de lessen volgde van
Bleuland en dezen behulpzaam was bij het vervaardigen der ontleedkundige
praeparaten zijner verzameling. In 1796 ging de Riemer naar Duisburg, waar hij op
22 Sept. het candidaatsexamen in de geneeskunde deed en op 29 Sept.
promoveerde op eene Dissertatio de Ganglio. Hij vestigde zich te 's Gravenhage
en gaf reeds spoedig eene college in de ontleed- en natuurkunde van den mensch,
dat door vele jongelieden gevolgd werd. In 1799 gehuwd met H e l e n a R o e l o f s ,
werd hij in 1814 weduwnaar en hertrouwde na eenigen tijd met zijne schoonzuster
E l i s a b e t h , die op 28 Apr. 1858 overleed. Op 18 Sept. 1804 werd hij benoemd
tot lector in de ontleed- en heelkunde op een traktement van ƒ 400, hetgeen verhoogd
werd met ƒ 200 toen hem in 1805 ook het onderwijs in de verloskunde werd
opgedragen. Bij de oprichting van de departementale commissie van geneeskundig
onderzoek en toevoorzicht werd hij tot lid gekozen en later had hij ook zitting in de
stedelijke commissie van geneeskundig toezicht. Op 1 Mei 1810 werd hij honoris
causa benoemd tot stads-heelmeester, op 11 Sept. 1810 deed hij met goed gevolg
examen voor vroedmeester en op 7 Jan. 1812 kreeg hij den titel van professor in
de ontleed-, heel- en verloskunde. Later verkreeg hij eene waardigheid op militair
gebied, daar hij, 26 Nov. 1813, benoemd werd tot directeur-generaal der
geneeskundige uitoefening bij het militaire wezen en op 5 Jan. 1814 op een
traktement van ƒ 2000 aangesteld werd tot lid van het geneeskundig bestuur over
het leger, terwijl hem op 14 Febr. 1814 de eer te beurt viel tot consulentchirurgijn
des Konings benoemd te worden.
Van 21 April 1819 af was hij president der plaatselijke geneeskundige commissie
en op 6 Oct. 1819 werd hij gekozen tot lid van den gemeenteraad. Mede ten gebruike
bij zijn onderwijs vervaardigde hij eene schoone verzameling van anatomische
praeparaten, waarvan hij ook afbeeldingen maakte en toen zijne gezondheid hem
niet meer toeliet te doceeren, stelde hij eene beschrijving hiervan op, waarna beide
in atlasformaat werden uitgegeven onder den titel: Afbeeldingen van de juiste
plaatsing der inwendige deelen van het menschelijk lichaam, zoo met opzicht tot
derzelver ligging als ten aanzien hunner bepaalde aanraking tegen de wanden der
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holligheden waarin zij zich bevinden met beschr. in het Nederd. en Fransch (Rott.
1823).
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Nog gedurende zijn leven werd deze verzameling door den Koning aangekocht en
later geschonken aan de hoogeschool te Groningen.
Zijn portret is op steen geteekend door J. Hari Jr.
Zie: F.J. v a n M a a n e n , Gedachtenis-rede uitgesproken in de Maatschappij
Diligentia te 's Gravenhage op 25 Nov. 1831 ('s Gravenh. 1831); P. d e R i e m e r ,
Beredeneerde Beschr. v.h. Museum anat.-phys. (Rott. 1831).
Simon Thomas

[Ries, Hans de]
RIES (Hans d e ), geb. te Antwerpen Dec. 1553, overl. te Alkmaar 14 Sept. 1638.
Uit roomsche ouders geboren, voegde hij zich eerst bij de hervormden, daarna, uit
weerzin tegen het gewapend ter preek gaan, bij de doopsgezinden. De onder dezen
heerschende gestrengheid bewoog hem omstreeks 1576 zich naar Noord-Holland
te begeven, en zich aan te sluiten bij de z.g. Waterlanders, wier leeraar Simon
Machielsz. hem doopte en tot leeraar bevestigde. Hij was kassier bij een italiaansch
koopman, die hem, in weerwil van hun geloofsverschil, zeer waardeerde; en huwde
met eene weduwe, de moeder van Hans Bret, die in 1576 gevangen genomen en
4 Jan. '77 om den geloove verbrand werd. Zelf vervolging duchtende, ontweek hij
met zijne vrouw naar Antwerpen; hij werd op een naburig dorp achterhaald, maar,
dank zij de tusschenkomst van zijn patroon, weder vrij gelaten. Naar Aken getogen,
maar daar geen veiligheid vindende, ging hij naar Noord-Holland, waar hij in 1577
onder de waterlandsche gemeenten eene nauwere vereeniging teweegbracht en
als leeraar onder hen optrad. 22 Sept. van dat jaar had hij te Alkmaar eene
bijeenkomst met 4 anderen, waarvan de uitkomst was, dat zij in eene soort van
geloofsbelijdenis samenstemden en beloofden om volgens de hoofdpunten daarvan
de gemeenten te onderwijzen. In April 1579 onderhandelde hij te Emden met eenige
leden uit verschillende doopsgezinde gemeenten, waarvan een onderling verdrag
het gevolg was. In het laatst van dat jaar stond hij te West-Souburg aan het hoofd
der z.g. ‘voetwasschers’, waarmede Johannes Gerobulus, herv. predikant te
Vlissingen, een opzienbarend dispuut had gehad. Als gevolg daarvan werd de Ries
in December gedagvaard om met een twintigtal zijner aanhangers te Middelburg te
verschijnen. Hij voldeed eerst aan eene tweede oproeping, toen men voor zijne
veiligheid had ingestaan. Hij werd er echter, naar het schijnt op aandrijven van
hervormde predikanten, die tegen zijne scherpzinnige redeneeringen niet bestand
waren, gevangen gezet, doch eerlang, na overkomst van iemand uit Dordrecht, die
de regeering van het onbillijke dezer handeling wist te overtuigen, weder in vrijheid
gesteld. Naar Holland teruggekeerd, geraakte d.R. in vriendschap met D. Vz.
Coornhert en door dezen bekend met H. Lz. Spieghel. In eene in 1581 te Amsterdam
gehouden vergadering van afgevaardigden uit vele waterlandsche gemeenten werd
aan hem, Simon Micbielsz. en Jacob Jansz. Schedemaker opgedragen een
‘Bekentenisse’ des geloofs te schrijven en te doen drukken. Van 1593 tot '98
bediende hij de waterlandsche gemeente te Emden, waar hij zijn tweede vrouw
verloor. In 1599 koos hij Alkmaar tot woonplaats; hij plaatste zijn vermogen
grootendeels in haringbuizen, omdat hij de visscherij voor het eerlijkste bedrijf hield,
en wat later hertrouwde hij met G u u r t j e J a n s d r ., die weinige maanden vóór
hem, 3 Juli 1638, is overleden. Poorter der stad werd hij eerst 29 Oct. 1604. Tot zijn
einde bevorderde hij de belangen zijner geloofsgenooten, ijverende voor vrede en
verdraagzaamheid, stichtende door zijne geschriften,
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liederen en steeds op prijs gestelde prediking en ook de geneeskunst uitoefenende.
D e n i j s v a n d e r S c h e u r e hield op hem eene Lijck-Predicatie over Gen. 25,
v. 7-10. (Amst. 1683). Michiel Mierevelt heeft zijn portret geschilderd in 1619.
Daarnaar bestaan gravures met Vondels lofdicht o.a. door W. Delff. Het is onzeker
of het geschrift van d.R. Over de menschwording des waaren Emanuels, Jesus
Christus, opgesteld ten verzoeke der hoogduitsche doopsgezinden tot bevordering
hunner vereeniging met de waterlandsche, is gedrukt. De Nootwendige
verantwoordinge der verdructer waarheyt, nu ao. 1591, door Pieter Cornelisz.
bestreden over het ambt der wereltlicker Macht en Overheydt, door d.R. en J a c o b
J a n s e n verscheen alleen met den naam van den laatste (zie kol. 335). Het in
1581 door de Ries geschreven Tractaet By maniere van een Vaderlijcke
onderwijsinge, verdeelt in 4. Capittelen. 1. Van het rechte gebruyck der Tongen. 2.
Van de Gierigheyt. 3. Van getrouwe en onghetrouwe vrienden. 4. Van de
Lijdtsaemheydt, is gedrukt achter het Kort- Verhael van de R.'s leven (de Rijp 1644).
In 1581 of 82 verscheen zonder, een vierde druk reeds in 1603 met zijn naam:
Zendbrief waarin begrepen is een korte bekentenisse, bevestigd met de Heilige
Schrift van eenige stukken, betreffende de menschheid van Christus en het
voorkomen derzelve; Item bewijs uit de Heilige Schrift, dat Maria is uit den zaade
of geslachts Davids. Het Liedtboeck, inhoudende schriftuerlycke vermaenLiederen-dewelke gheoeffent ende ghesongen worden onder die vereenighde
Lidtmaten der gemeenten Christi (Rott. 1582, herdrukt Alkm. 1604, Amst. 1625, in
de Rijp 1648, 1658 en 1681), dan eens met, dan eens zonder toevoeging der
Psalmen, of van de Corte Belijdenisse des gheloofs. van d.R. en L u b b e r t
G e r r i t s , voor de eerste maal in 1610 gedrukt en ook voorkomende in het Lied of
Gezangboek (Alkm. 1604) met elkander 1618 te Hoorn uitgegeven als Het boek
der Gesangen, inhoudende alle de Psalmen, Lofsanghen ende geestelijcke Lieden,
mitsgaders de belijdenisse des christelijcken gheloofs. De Corte Belijdenisse zag
weêr het licht te Amst. 1624 en opnieuw aldaar 1741, de laatste met eene voorrede
van dr. J.C. Schmellentin, van wien daar in hetzelfde jaar eene vertaling in het
duitsch verscheen. Eene vertaling in het latijn (Amst. 1723) was al voorafgegaan.
Ook het Offer des Heeren (1614) werd meermalen herdrukt.
Nog vermelden wij de volgende titels: Cort ende claer bewijs dat die twaelf
jongheren daer d' Evangelist Lucas van meldet (Act. XIX, 11) tweemael met water
gedoopt zijn (z.p. 1597); Historie der Martelaaren, of waarachtige getuigen van
Jezus Christus, die de Evangelische waarheid in veelerleye Tormenten betuigd, en
met hun bloed bevestigd hebben, sint het jaar 1524 tot deesen tijd toe; waarby ook
gevoegd zijn hunne Bekentenissen, Disputatiën en Schriften, uitdruckende hun
lieder leevende Hoope, krachtig Geloove en brandende liefde tot God en zijne Heilige
o

waarheid (Haarl. 1615, 4 .), merkelijk vermeerderd met den titel Martelaars spiegel
der weerelooze Christenen, Zedert Anno 1524 (Haarl. 1631, fol.); Ontdeckinge der
dwalingen in het boeck van Nittert Obbes: Raech-Besem over 't geschreven woort
Godts (Hoorn 1627); 't Fonteyntien, zijnde een corte onderrichtinge daerin alle
menschen vermaent worden die waerachtige Spijse ende Dranck des eeuwigen
levens te soeken (herdrukt in de Rijp 1644); Klaer bewijs van de eeuwigheydt ende
Godheyt Jesu Christi, gericht tegen Daniël Zwicker (Haerl. 1672).
Zie: Kort-Verhael Van het Leven en de Daden van Hans de Ries (de Rijp 1644);
J.S.S. B a l l o t ,
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Hans de Ries, zijn leven en werken in Doopsgezinde Bijdr. 1863, 104; 1864, 1; P.J.
o
G l a s z , n . 30 der Geschriftjes ten behoeve van de Doopsgezinden in de
verstrooiing; Catalogus van de Bibl. der Vereen. Doopsgez. gemeente te Amsterdam.
Bruinvis

[Rieuwertsz., Jan]
RIEUWERTSZ. (Jan), geb. te Amsterdam in 1617, waarschijnlijk overl. aldaar 1686,
ondertrouwde 29 Juli 1649 met T r i j n J a n s v a n C a l k e n en werd, na haar
overlijden 10 Juli 1653 opnieuw in ondertrouw opgenomen met G i e r t i e S c h u t
v a n V r e d e . 25 October 1640 ingeschreven in het boekverkoopersgilde, vestigde
hij zich in de Dirk van Hasseltsteeg in ‘het Martelaarsboek’ te Amsterdam. In zijn
boekwinkel kwamen, documenteel in 1657, vele personen met sociniaansche
gevoelens bijeen, wat maakte, dat hij bij uitnemendheid de uitgever werd van de
veel schrijvende Doopsgezinden en Collegianten. Onder de talrijke boeken en
pamfletten door hem uitgegeven, vinden we als auteursnamen Anthony Jansen
(1656), Schabaellie (1656), Descartes (1657), J.A. Glazemaker (1658), Abr. Palingh
(1659), Galenus Abrahamsz. (1659), Camphuysen (1661), Pieter Balling (1663),
Gerard Brandt (1665), Tileman van Bracht (1669), Verduyn (1670), C. Moorman
(1671), Cl. Schaep (1671), Spinosa (1677) en Ant. Bourignon (1681). In 1669 had
Spinoza bij hem zijn intrek, wiens Tractatus theologico-politicus (1670) hij voor eigen
rekening liet drukken bij Christoffel Koenraad (Cunradus) op de Egelantiersgracht.
In 1678 was hij crediteur in en tevens borg voor Spinosa's nalatenschap (C o l e r u s ,
Leven van Spinoza uitg. d. C a m p b e l l (1880) 35, 80).
Sedert Jan. 1675 komt hij voor als stads-drukker van Amsterdam, als opvolger
van Johannes van Ravesteyn (kol. 1169); misschien dat deze eenigszins ambtelijke
positie aanleiding gaf tot de kort daarna, althans tusschen 31 Oct. 1676 en 8 Sept.
1678 gevolgde verhuizing naar de Beursstraat. In hoeverre, en zoo ja sedert
wanneer, hij een eigen drukkerij had, is voorshands niet vast te stellen; de
Perssiaansche Roosengaard in de vertaling van J.v. D u i s b e r g heeft tot adres ‘t'
Amsterdam, gedrukt bij Tijmon Houthaak, voor Jan Rieuwertsz. en Jan Hendriksz.
1654’, en de Stichtelijke gedichten van B r a n d t van 1665 zijn gedrukt door Egbert
van den Hoof te Enkhuizen. Zijn handteekening bij M e i n s n a 105.
Zie: M e i n s m a , Spinoza en zijn kring passim, vooral 105, 326, 452.
Enschedé

[Rigerman, Antonius]
RIGERMAN (Antonius), dominicaan, overl. 12 Juni 1585 op 76 jarigen leeftijd.
Geboortig van Aalst nam hij in 1530 te Gent het ordekleed aan, werd aldaar prior
en bekleedde vervolgens dit ambt ook te 's Gravenhage en te Haarlem. Tot
praedicator generalis benoemd, ijverde hij bijzonder voor de devotie van den
Rozenkrans en de broederschap van den H. Naam Gods, welke hij in 1574 te Gent
oprichtte. Als inquisiteur was hij bij de calvinisten vooral gehaat. Tijdens hun
schrikbewind te Gent werd hij uit de stad verdreven en keerde eerst in 1584, toen
de rust was hersteld, weder.
Drie zijner handschriften werden te Gent bewaard: Enchiridion Theologicum; de
Praeparatione ad S. Communionem; Miscellanea diversorum tractatuum per F.
J u d o c u m G a u l i e r , Ord. F.F. Praed. conv. Gandensis olim collectorum et nunc
per F. A n t o n i u m R i g e r m a n n u m in hunc ordinem redactorum anno 1580.
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Hij vertaalde: Paradisus animae van A l b e r t u s M a g n u s (gedrukt te Gent,
1555 en 1556).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 76.
G.A. Meijer
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[Rinkes, Simke Heerts]
RINKES (Simke Heerts), 11 Dec. 1829 te Joure geb. en 9 Juli 1865 te Arnhem overl.
Zijn vader, een vermogend graanhandelaar, bestemde den vluggen knaap voor den
geleerden stand, liet hem latijn leeren bij den predikant Jarigs Wassenaar en deed
hem vervolgens in den kost bij den conrector van 't leeuwarder gymnasium d'Ardenne
Ankringa. Gedurende zijn driejarig verblijf hier heeft vooral de rector J.C.G. Boot
een grooten invloed op de studie van Rinkes uitgeoefend. In 1848 promoveerde de
jeugdige latinist van de rectorsklasse naar de leidsche hoogeschool. Zes jaar heeft
R. hier van zijn studententijd genoten; hij profiteerde vooral van de colleges van
Bake en Cobet en was bij zijn vrienden om zijn geestigheid en flinkheid algemeen
bemind. Bij het behandelen van bedorven teksten was er geen scherpzinniger
student dan Rinkes. In 1854 behaalde hij, toen candidaat in de letteren, de zilveren
medaille door zijn antwoord op een door de utrechtsche faculteit uitgeschreven
prijsvraag de Crimine Ambitus et de Sodaliciis apud Romanos. Het volgend jaar
werd hij benoemd tot tweeden praeceptor aan het leidsche gymnasium, als opvolger
van den naar Deventer vertrokken E.J. Kiehl, en in 1856 promoveerde hij op een
Disputatio philologica de Oratione prima in Catilinam a Cicerone abjudicanda, welk
proefschrift weldra een heftige bestrijding zou uitlokken van den kant van prof. Boot,
zijn vroegeren leermeester, P. Epkema en E.J. Kiehl. In 1857 werd Rinkes tot
conrector van 't gymnasium te Arnhem benoemd. Een ijverig medewerker was hij
van het tijdschrift voor classieke literatuur, Mnemosyne, dat in 1852 door E.J. Kiehl,
E. Mehler en S.A. Naber was opgericht en later door Cobet, Bake e.a. werd
voortgezet. Ook was hij laatstgenoemden geleerde behulpzaam bij de bewerking
van diens Scholica Hypomnemata, waarvan o.a. het register op de 5 deelen door
Rinkes is samengesteld. In 1859 werd hij benoemd tot schoolopziener in het eerste
district van Gelderland, voor welke betrekking hij met zijn helder inzicht en vlug
oordeel zich al even geschikt toonde als voor zijn conrectoraat, al valt het te
betreuren, dat de waarneming daarvan hem te veel aan zijn classieke studiën
onttrokken heeft. Ook als schoolopziener heeft intusschen de bekwame man zich
voor 't onderwijs verdienstelijk gemaakt, zoowel door zijn ijveren voor de oprichting
der arnhemsche kweekschool voor onderwijzeressen en door zijn toezicht op het
‘Fonds voor weduwen en weezen van onderwijzers in de prov. Gelderland’, als door
zijn eigenlijk schooltoezicht en zijn humanen omgang met de onderwijzers in zijn
district. Rinkes was gehuwd met de dochter van een leidsch predikant, C o r n e l i a
v a n I t e r s o n , die hem 3 kinderen schonk.
Zie: Levensber. Letterk. 1866, 167.
Zuidema

[Rippelman, Joannes]
RIPPELMAN (Joannes), abt van Kloosterrade te Kerkrade (Rolduc) Limburg. Hij
was afkomstig uit Berthem, werd in 1460 proost van Limburg en in 1469 abt van
Kloosterrade. Hij overleed 1 November 1480.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg door S.P. E r n s t (Luik, 1852), 100-101.
Goossens

[Ripperda, Johan Willem]
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RIPPERDA (Johan Willem), geb. 7 Maart 1682 te Oldehove uit het huwelijk van
L u d o l p h L u u r d t R i p p e r d a en M a r i a I s a b e l l a v a n D i e s t (of D e e s t ),
beiden katholiek; overl. te Tetuan Nov. 1737. Zeer waarschijnlijk kreeg hij zijne
opleiding bij de Jezuïeten te Emmerik en te Keulen, maar hij ging later tot de
hervormde Kerk over, in ieder geval vóór 25 Februari 1705,
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misschien vóór 3 Juli 1704, toen hij huwde met A l i d a v a n S c h e l l i n g w o u w ,
dochter van N i c o l a a s v a n S c h e l l i n g w o u w en M a r i a C o m m e r s t e y n .
In Februari 1705 werd hij toegelaten in de Staten van Stad en Lande, omstreeks
terzelfder tijd werd hij grietman van Humsterland en Oosterdeel-Langewold. In 1711
is hij lid van Gedeputeerde Staten van Groningen en op het eind van dat jaar wordt
hij afgevaardigd naar de Staten-Generaal. In de volgende jaren verkeerde hij in
financiëele moeilijkheden, tengevolge waarvan hij last kreeg met de stad Groningen,
die hem geld had geleend. Hij dong in 1714 naar den post van envoyé te Madrid,
dien hij door de hulp van Heinsius verkreeg. Van den zomer van 1715 tot den
aanvang van 1718 vertegenwoordigde hij de Republiek bij den spaanschen koning,
tot steeds vermeerderende ontevredenheid zijner meesters, daar hij zich geheel liet
inpakken door Alberoni. Op zijn verzoek teruggeroepen, kwam hij in 1718 voor
korten tijd in het land om zijne zaken te regelen (in Mei 1717 was zijne vrouw
gestorven) en vertrok dan weer naar Spanje, waar hij zich vestigde, tot de katholieke
kerk overging en benoemd werd tot superintendent der lakenfabrieken te
Guadalajara. Kort vóór den val van Alberoni scheidde hij zich van hem af en verloor
dientengevolge zijn ambt, dat hij echter terugkreeg na Alberoni's verbanning in Dec.
1719. 19 Aug. 1721 sloot hij een tweede huwelijk met F r a n c i s c a E u s e b i a
X a r a v a d e l C a s t i l l o . In de eerstvolgende jaren ging het hem niet naar wensch;
hij streefde naar eene plaats als Alberoni had ingenomen en vervolgde den koning
en de koningin met voorstellen tot allerlei hervormingen en met waarschuwingen
tegen het beheer der spaansche ministers; echter zonder gevolg, en toen hem in
1724 ook niet zijn traktement als superintendent werd uitbetaald, geraakte hij in
bitteren nood. Doch in November van dat jaar kwam uitkomst. Voor beraamde
onderhandelingen met het oostenrijksche hof was een geheim agent noodig, en
daartoe werd Ripperda uitgekozen. In den loop van 1725 bracht hij verschillende
tractaten tusschen den spaanschen koning en den keizer tot stand. Onderwijl wist
hij, het voorstellend alsof dit de wensch of de eisch van den keizer was, eerst zijne
verheffing tot grande van Spanje met den titel van hertog te verkrijgen, daarna zijne
terugroeping en de plaats van vertrouwd minister, terwijl zijn oudste, nog niet
twintigjarige zoon tot ambassadeur te Weenen werd benoemd. Als minister maakte
hij zich van alle macht meester maar stichtte in korten tijd zoo groote verwarring,
dat hij in Mei 1726, zij het ook met een pensioen, uit al zijn ambten werd ontslagen;
voor zijne veiligheid beducht, week hij in het hotel van de engelsche ambassade.
De koning liet hem niettemin gevangen nemen en naar het kasteel van Segovia
voeren. Hij bleef hier gevangen tot Sept. 1728, toen het hem gelukte te ontsnappen,
dank zij de hulp van J o s e f a R a m o s , een meisje dat in dienst was bij de vrouw
van den slotvoogd en waarmee hij een minnehandel had aangeknoopt. Over Portugal
week hij, in gezelschap zijner minnares, naar Engeland, waar hij bleef tot in Oct.
1730, toen hij een wenk kreeg van de engelsche regeering om heen te gaan. Na
een kort verblijf in den Haag van Oct. 1730 tot Sept. 1731 vertrok hij naar Marokko;
hij ondervond er verschillende teleurstellingen en stierf te Tetuan in Nov. 1737.
Zie: W. C o x e , Memoirs of the life and administration of Sir R. Walpole (ed. in
40. 1798) en Memoirs of the Kings of Spain of the House of
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Bourbon (2e ed. in 80. 1815) II, III; L o r d M a h o n , History of England 1713-1783
(Tauchnitz, 1854) vol. II; W.A. v a n V e r s c h u u r , Het staatkundig bedrijf van Johan
Willem Ripperda (1861); J.J.D. N e p v e u , Bijdrage tot het leven van J.W. van
Ripperda in Bijdr. en Meded. v.h. Hist. Gen. te Utrecht VII; C.P.L. R u t g e r s , Johan
Willem hertog van Ripperda in Groningsche Volksalmanak 1894; G. S y v e t o n ,
Une cour et un aventurier au 18e siècle. Le baron de Ripperda (1896); A.
B a u d r i l l a r t , Philippe V et la cour de France (1890 vlg.) III; A. R o d r i g u e z
V i l l a , La embajada del barón de Ripperda en Viena in Bol. de la R. Acad. d.l. Hist.
XXX; zie ook XXXI; C.P.L. R u t g e r s , Genealogie van het geslacht Ripperda in De
Wapenheraut 1901; S.A. N a b e r , Johan Willem baron Ripperda in Nijhoff's
Bijdragen, 4e r., VII; T h . B u s s e m a k e r , Nog eens J.W. Ripperda in Groningsche
Volksalmanak 1911.
Bussemaker

[Ripping, Johannes]
RIPPING (Johannes), geb. te Rotterdam 7 Dec. 1750, overl. aldaar 10 Mei 1828,
was de zoon van C o r n e l i s R i p p i n g en C o r n e l i a d e P a u w . 22 Sept. 1772
ingeschreven als student in de geneeskunde te Leiden, promoveerde hij, 2 Juli
1776, op eene Diss. Obstetrico-medica sistens Quasdam de pelvi Animadversiones.
Gevestigd te Rotterdam werd hij benoemd tot stads-vroedmeester en bij resolutie
van den Vroedschap van 27 Sept. 1790 tot lector in de anatomie, tevens belast met
het onderwijs van de vroedvrouwen blijkens Art. 20, der instructie, hetwelk inhield;
‘zal gehouden zijn alle veertien dagen op de anatomie-kamer aan de
stadsvroedvrouwen een les te geven nopens hetgeen tot hare functie specteert en
dezelve daaromtrent op alles zooveel mogelijk te instrueeren’.
Simon Thomas

[Rivo, Johannes de]
RIVO (Johannes d e ), overl. 25 Mei 1435, neef van Raduiphus, die volgt. Hij werd
in 1397 als J o h . d e R i v o d e O s e n b r u g g e te Keulen ingeschreven, werd
licenciatus in legibus, in 1399 notarius te Keulen, was in 1402 aan de hoogeschool
te Praag, en in 1403 professor in het civiele recht te Keulen. Daarna verbleef hij te
Luik als advocatus curiae, verkreeg een kanonikaat van St. Pieter, dat hij 29 Jan.
1430 resigneerde en wordt in het necrologium van het kapittel van Breda vermeld
als overleden op 25 Mei 1435. Zijn oom Radulphus vermaakte hem bij testament
het gebruik van zijn Speculum iudiciale en liet hem boeken en andere goederen na.
Zie: H. K e u s s e n , Die Matrikel der Univ. Köln (Bonn 1892) I, 72; Monumenta
historica univ. Pragensis (Prag 1830) I, 373; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t ,
Analecta Belgica III A, 368; C. M o h l b e r g , Radulph de Rivo (Leuven 1911) 6, 60
en 219.
van Kuyk

[Rivo, Radulphus de]
RIVO (Radulphus d e ), geb. te Breda vóór het midden der 14e eeuw, overl. te
Tongeren 3 Nov. 1403. Zijn eigenlijke naam was R o e l o f v a n d e r B e e k of
v a n d e r B e k e , verder komt hij voor als R a d u l p h u s d e B r e d a en
R o l a n d u s d e B r e d a ; echter is hij algemeen bekend, en komt hij verreweg het
meest voor als Radulphus de Rivo. De eerste bekende datum uit zijn leven is 12
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Sept. 1362; toen vertoefde hij volgens eigen mededeeling in zijn na te noemen
kroniek, in Italië. Waarschijnlijk was hij aan een der italiaansche hoogescholen ter
studie. Omstreeks 1367 kwam hij te Parijs. Dit blijkt uit een bul van Gregorius XI
van 27 Jan. 1371, waarbij hem een kanonikaat in het kapittel van O.L.V. te Tongeren
werd verleend, met de toevoeging ‘qui etiam, ut asseris, Parisius in jure canonico
fere per tres annos studuisti’. Hij was toen tevens magister
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in artibus en had de geestelijke wijding ontvangen, was subdiaconus. Te Parijs
studeerde hij kanoniek recht en werd baccalaureus in decretis. Daarna studeerde
hij te Orleans nieuw recht, in ieder geval sedert 1373, en werd daar licenciatus in
legibus. Tijdens zijn verblijf te Parijs geraakte de decanij van het kapittel te Tongeren
vacant. de Rivo zag zich deze waardigheid 30 Juni 1374 door Gregorius XI
toegewezen, zonder evenwel aanstonds het rustig bezit daarvan te verwerven. Er
waren meerdere candidaten en geruimen tijd heerschte daarover strijd; eerst 23
Oct. 1383 blijkt met zekerheid zijn optreden als decanus. Inmiddels had hij geruimen
tijd te Rome vertoefd en zich daar bijzonder op philologische studiën toegelegd,
met name als leerling van Simon van Constantinopel, dien hij als talenkenner in
hooge eer hield en van wien hij schreef: ‘quidquid in libris meis de Grammaticorum
erroribus emendavi, ex graeco edocuit’. Door jaren van studie en reizen geschoold
jurist, philoloog en theoloog, fungeerde hij sinds 1383 als dekaan te Tongeren.
Zeven jaar bleef hij als zoodanig werkzaam tot hervorming van het kapittel, bracht
dit tot werkelijken bloei, deed veel voor verheffing en zuivering der liturgie en
verfraaiing der kapittelkerk. In 1390 verliet hij Tongeren en begaf zich naar de kort
te voren opgerichte hoogeschool te Keulen. Hier werd hij onder het rectoraat van
Theodericus Kerkering (24 Dec. 1390 tot 25 Maart 1391) in het universiteitsboek
geplaatst. Te Keulen trad hij op als een der raadgevers der zich vormende
Windesheimsche congregatie en ontwikkelde hij zich tot gezaghebbend kanonist.
Na een reis naar Rome 1396/7, hoofdzakelijk voor liturgische studiën, keerde hij
naar Keulen terug en schreef voor het kapittel van Windesheim zijn beroemd werk
de Canonum observantia. Op 23 Maart 1397 werd hij tot rector der keulsche
hoogeschool gekozen en bleef dit gedurende drie maanden. Onder zijn rectoraat
werden tal van Nederlanders ingeschreven. In den zelfden tijd wordt hij vermeld als
advocatus curie Coloniensis; werkte in 1398 mede tot het bekende advies van
keulsche rechtsgeleerden ten gunste der Broederen des gemeenen levens en
onderteekende 13 Maart 1398 de statuten der juristenfaculteit. In hetzelfde jaar
keerde hij naar Tongeren terug en hervatte het bestuur van het kapittel. In dezen
tijd schreef hij zijn luiksche kroniek en was hij weder aan liturgische studiën
werkzaam. Te zamen met zijn broeder L a m b e r t , pastoor van Groot Zundert,
maakte hij 5 Nov. 1401 zijn testament, en overleed twee jaar later.
Grondig kenner van kanoniek recht, philologie en bovenal geleerd schrijver over
liturgie, worden zijn karaktereigenschappen van ernst en vroomheid hoog geprezen.
Als geschriften van hem worden genoemd: Manipulus de Grammatica, een der
bronnen van een hoogstzeldzaam werk: Presens libellus pro nouellis scolaribus
scriptus: collectus est ex dictis diuersorum auctorum super primam partem doctrinalis
alexandri. maxime ex opusculo R a d u l p h i d e r i v o decani tongrensis (Lovanii,
1485); een Introductorium, waarvan verder niets bekend is; een voor het klooster
van St. Jacob te Luik vervaardigd alfabetisch register op de Etymologiae van
I s i d o r u s (hs. koninkl. bibl. te Brussel, M.S. II, 2548); Liber de officiis ecclesiasticis,
in 1395 of 1396 samengesteld (bewaard in een codex in het stedelijk archief Keulen,
o

Theol. Miscellanea, G.B., 4 . 174); de Canonum observantia, verdeeld in 27
propositiones, gericht aan de Augustijnerkloosters in de utrechtsche diocese, speciaal
aan de priors van Windesheim, welk kapittel aanleiding gaf tot de samenstelling;
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de schrijver zelf noemt het tractaat ‘aptum modum vivendi ad ambulandum in via
Dei’, uitgegeven in M. H i t t o r p , De catholicae Ecclesiae divinis officiis ac ministeriis
(Keulen 1568) 529-579; de Psalterio observando (overgeleverd in een 15-eeuwschen
o

codex, in de koninkl. bibl. te Brussel, n . 1996-2000, zijnde een copie naar Radulphus'
hs.) gericht aan de priors van verschillende Augustijnerkloosters en kloosters der
Windesheimsche congregatie; Historia episcoporum Leodiensium, loopend van
1347 tot 1386, een historisch werk van waarde, uitgegeven in J. C h a p e a v i l l e ,
Qui gesta pontificum Leodiensium scripserunt auctores praecipui (1616) III, 1-57.
Een Kalendarius ecclesiasticus generalis Radulphi de Rivo Tungrensis Decani
(uitgeg. door H i e r o n y m u s W e l l a e u s te Leuven, 1568), zeer zeldzaam, o.a.
op de universiteitsbibl. te Leuven en Jena, is niet een oorspronkelijk werk van de
Rivo, doch een uitbreiding van een bij zijn de Canonum observantia behoorend
stuk.
Zie: H. K e u s s e n , Die Matrikel der Univ. Köln (Bonn 1892) I, 48 en 70; M.
S c h o e n g e n , Jac. Trajecti alias de Voecht Narratio (Werken Hist. Gen. te Utrecht,
III: 13) 501-511; F r e d e r i c q , Corpus documentorum inquis. haeret. pravitatis
Neerlandicae II, 176 v.v.; C u n i b e r t M o h l b e r g , Radulph de Rivo, der letzte
Vertreter der altrömischen Liturgie (= Recueil de Travaux, Univ. de Louvain XXIX)
(Louvain 1911), uitvoerige levensbeschrijving en behandeling zijner liturgische
werken, met literatuuropgaaf en afdruk van het testament van 1401 en
bovengenoemden Kalendarius.
van Kuyk

[Rixtel, Pieter]
RIXTEL (Pieter), overl. 10 April 1673 te Haarlem, geh. aldaar 18 Febr. 1663 met
C a t h a r i n a M o o i . Leefde eerst te Purmerend, vervolgens te Haarlem als
procureur; hij schijnt doopsgezind te zijn geweest, maar zijn inconsequenties (op
het punt der ‘weerloosheid’ b.v.) wekten veler spot. Hij was lid van de haarlemsche
rederijkerskamer ‘de Wijngaertrancken’ (‘onder 't Woort Liefd' boven al’), in welker
naam hij bij tal van offlcieele gelegenheden gedichten schreef. Een tijdlang behoorde
bij ook tot ‘het bendt der dighteren’ onder leiding van den Amsterdammer Jan Soet
(I kol. 1477) en ook van hem komen verzen voor in den door dat gezelschap
uitgegeven dichtbundel de Parnassus aan 't IJ (1663). Rixtel lag intusschen aldra
met Soet en andere leden in hevigen twist. In de Uitsteekenste Digtkunstige Werkken
(1675) van S o e t is dan ook een reeks zeer hatelijke grafdichten, door Soet e.a op
R. vervaardigd, te vinden.
In 1669 verscheen van hem te Amsterdam een bundeltje verzen, getiteld
Mengelrymen, bruiloftsen puntdichten en stichtelijke poëzie. In 1672, eveneens te
Amst., een ‘treur-blyeindend Spel’ Grooten Robbert, ‘vertoont op d'Amsteldamschen
Schouwburg’. Zijn gering talent toont zich in de puntdichten op het voordeeligst.
Rixtel schijnt te Haarlem een rol te hebben gespeeld bij de woelingen in 1672.
Zie: S o e t , Uitst. Digtk. Werkken, 384 vlg.; W a g e n a a r , Vaderl. Hist. XIV, 200.
P. Geyl

[Roberink, Bernardus]
ROBERINK (Bernardus), geb. te Losser 24 Febr. 1819, overl. te Steenwijkerwold
28 Aug. 1890. R.-K. priester. Hij schreef: Armoede en geldzaken, vrij bewerkt naar
A l b a u S t o l z (Groningen 1875).
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de Groot

[Robbers, Jan]
ROBBERS (Jan), geb. in 1753 te Sommelsdijk, overl. 13 Juli 1830 te Rotterdam,
ontmoeten wij, nadat hij 26 April 1771 te Rotterdam als poorter geëed was, in 1775
als organist der Fransche kerk aldaar. Van 1812 tot zijn dood was hij organist
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in de Groote kerk en tevens was hij sinds 1771 stadsklokkenist. Niet alleen echter
was hij een goed kenner van orgels, zoodat hem o.a. ir 1775 ook opgedragen werd
het nieuwe orgel te Sommelsdijk te examineeren, maar ook was hij een kenner der
muziekgeschiedenis. In 1818 vervulde hij in het gezelschap Verscheidenheid en
Overeenstemming een spreekbeurt, waarvoor hij tot onderwerp gekozen had:
Vergelijking der oude en hedendaagsche muziek en de werking der eerste op de
gemoederen der menschen onderzocht en beoordeeld. Deze verhandeling werd
opgenomen in het muziektijdschrift Harmonion van 1818 no. 1. In 1820 verschenen
van hem twee verhandelingen over het nationaal nederlandsch gezang, in hetzelfde
gezelschap voorgedragen. In 1823 gaf hij een Tweetal proeven van verhandelingen
over de muzyk als beeldende kunst en de muzykale dichtkunde ir verband met de
compositie van zangmuzyk en de muzyk in de kerk. De cantate de Starrenhemel
met woorden var v a n A l p h e n is in 1809 door hem getoonzet, in 1810 de cantate
de Messias met woorden van P. W i t t i g s . In hs. is ook nog van hem aanwezig in
het gen eentearchief te Rotterdam De CL Psalmen Davids nevens de gezangen
o

met Pre-, Interludiums en een Basso (hs. n . 512).
Zie: G r e g o i r , Les artistes musiciens Néerl. 151; Konst- en Letterbode 1830, I,
401; Navorscher XXIV, 298.
Moquette

[Robinson, John Sunman]
ROBINSON (John Sunman), leeraar in de engelsche taal- en letterkunde a.d.R.H.B.
te Utrecht, waar hij 11 Apr. 1907 overleed. 26 Febr. 1834 in Yorkshire geb., werd
hij in 1865, na eerst eenigen tijd bij het uitgebreid lager en gymnasiaal onderwijs te
Arnhem werkzaam geweest te zijn, tot leeraar a.d. in dat jaar opgerichte H.B.S. te
Dordrecht benoemd, van waar hij het volgend jaar naar Utrecht vertrok. Tot 1892
is hij hier werkzaam gebleven. Tal van jaren had R. zitting in de examen-commissie
voor de akten M.O. Engelsch. Hij schreef: An English readingbook for junior classes
(1873; 4de dr. 1895) en The advanced reader (1883; 2de dr. 1896). Samen met B.
K o s t e r : De beginselen van het Engelsch in gemakkelijke lees- en vertaaloefeningen
(1884; 4de dr. 1900) en A practical English grammar for Dutch schools (1896).
Zuidema

[Rochussen, Jan Jacob]
ROCHUSSEN (Jan Jacob), geb. te Etten 23 Oct. 1797, overl. te 's Gravenhage 21
Jan. 1871, zoon van J a n R o c h u s s e n , dir. der accijnsen in Noord-Holland, en
van A l e t t a J a c o b a E r b e r v e l t , ving in 1814 zijne loopbaan aan als controleur
der belastingen te Amsterdam, maakte als vrijwillig jager te paard den veldtocht van
1815 mede en trad in Oct. van dat jaar weder in zijn werkkring terug. Na
achtereenvolgens te 's Hertogenbosch (1816) en Rotterdam (1818) geplaatst te zijn
geweest, kwam hij in 1819 weder te Amsterdam. 22 Jan. 1826 benoemd tot secretaris
van de kamer van Koophandel aldaar, trad hij 18 Juli 1828 op als dir. van het
entrepotdok, waarvan de oprichting door hem was aanbevolen, en dat in later jaren
ook door zijne bemoeiing belangrijk werd uitgebreid. 21 Dec. 1831 werd R. benoemd
tot lid van het college voor de Rijnvaart; in 1834 werd hij lid eener commissie tot
den aanleg van een spoorweg tusschen Amsterdam en Keulen en in 1836 eener
commissie, strekkende om den Koning aangaande het stelsel der spoorwegen en
de toepassing daarvan in Nederland voor te lichten. 8 Maart 1837 werd R. naar
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Berlijn gezonden als onderhandelaar omtrent een scheepvaartverdrag met Pruisen,
dat in genoemd jaar werd gesloten en in het volgend jaar omtrent een handels- en
scheepvaartverdrag met het Duitsche
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Tolverbond, dat, niettegenstaande veel tegenkanting, in 1839 tot stand kwam. Nog
in ditzelfde jaar (14 Nov.) werd hij benoemd tot raad van legatie en belast met het
bewerken van een handelsverdrag tusschen Nederland en Frankrijk, dat 25 Juli
1840 werd gesloten. 30 Juni van dat jaar benoemd tot min. van financiën, trad hij 1
Aug. d.a.v. in die functie op. Onder zijn ministerie werd de ongunstige toestand van
's lands financiën opengelegd, het amortisatie-syndicaat opgeheven, de overgang
der uitgestelde tot werkelijke schuld vervroegd, de Alg. Rekenkamer gereorganiseerd
en kwam de eindschikking met België tot stand.
Ten einde het evenwicht te herstellen tusschen 's rijks ontvangsten en uitgaven
werd door R. een ontwerp-wet ingediend tot conversie der vijf en vier en een half
percents ned. werk. schuld in een driepercentsschuld, ten gevolge waarvan wel de
jaarlijks door den staat te betalen rente zou verminderen, maar waardoor het
nominaal bedrag der schuld aanzienlijk zou worden vermeerderd. Dit ontwerp werd
echter (Juni 1843) door de Tweede Kamer verworpen, ten gevolge waarvan R. 25
Juni 1843 als min. aftrad. Bij het besluit van zijn ontslag werd hij benoemd tot Min.
v. Staat en tot buitengew. gezant en gevolm. minister bij het Hof van België, welke
juist in die dagen moeielijke functie door hem werd vervuld tot zijne benoeming (5
Febr. 1845) tot gouv.-generaal van Ned.-Indië.
2 Juni 1845 naar Indië vertrokken, kwam R. 29 Sept. d.a.v. te Batavia aan en
aanvaardde hij den volgenden dag het bestuur. Reeds dadelijk stond hij voor eene
moeielijke zaak. Volgens de destijds bestaande bepalingen wees de Koning de
plaatsen aan, waar R.-K. geestelijken in vaste bediening zijn en werd hun aantal
door Hem bepaald, terwijl het indische bestuur hunne standplaats aanwees. Nu
was door den Koning de pastoor van Paramaribo I. Grooff, na in Rome den titel van
bisschop van Canea in p.i. te hebben ontvangen, benoemd tot apost. vicaris en
pastoor te Batavia. Deze was bij zijne komst aldaar vergezeld van vier niet door den
Koning benoemde geestelijken en toen de wd. gouv.-gen. Reynst (zie in dit deel
kol. 1201) om die reden aan deze geene vaste standplaats wilde aanwijzen, ontsloeg
Grooff drie in functie zijnde pastoors van alle geestelijke jurisdictie en stelde in hunne
plaats drie der geestelijken aan, die hem naar Indië hadden vergezeld. Toen
niettegenstaande alle daartoe aangewende pogingen, Grooff weigerde zich naar
de wettelijke bepalingen te voegen, werd aan hem en aan zijne vier assistenten
door den gouv.-gen. R. het verder verblijf in Ned.-Indië ontzegd. Die maatregel
wekte veel opzien en is verschillend beoordeeld. Het recht daartoe bestond
ontegenzeggelijk, maar of het wenschelijk was daarvan gebruik te maken, kan
betwijfeld worden.
Eene andere moeielijkheid, die spoedig voorziening eischte, was de muntquaestie.
Toen de Javasche Bank in Juni 1839 de verzilvering van het door haar uitgegeven
papier had moeten staken en haar deswege een proces was aangedaan, had de
wd. gouv.-gen. Reynst op haar dringend verzoek 29 Maart 1845 eene publicatie
uitgegeven, waarbij aan haar verboden werd om gedurende den tijd van hoogstens
één jaar biljetten in specie te wisselen. Eene vernieuwing van dat verbod scheen
den nieuwen gouv.-gen. zeer ongewenscht, maar in de zaak moest voorzien worden
ten einde een faillissement van de Javasche Bank en de gevolgen daarvan te
voorkomen. Wel had de gouv.-gen. Merkus (zie in dit deel kol. 900)
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1 April 1844 een plan tot hervorming van het muntstelsel ingediend, maar daartoe
zou het moederland 20 millioen in zilver moeten leveren en daarvan kon juist in de
dagen van de zoogenaamd vrijwillige geldleening geen sprake zijn. Van
gouvernementswege werden nu tegen betaling in bankbiljetten wissels op Nederland
uitgegeven; bovendien werd 4 Febr. 1846 bepaald, dat de bankbiljetten bij 's lands
kassen zouden worden aangenomen en tegen recepissen, die tot wettig betaalmiddel
werden verklaard, verwisselbaar zouden zijn. Deze operatie had tot gevolg, dat op
den fatalen termijn nog slechts een gering bedrag aan bankbiljetten in omloop was.
Ongetwijfeld had dit recepissenstelsel zijn nadeelen en zijn daardoor ook verliezen
geleden, maar althans voorloopig was in de moeielijkheid voorzien.
Toen de gebeurtenissen in het voorjaar van 1848 in Europa bekend werden in
Indië, brachten die berichten ook daar de gemoederen in beweging en werd gemeend
dat het oogenblik gekomen was, aan den Koning en de volksvertegenwoordiging
de in de koloniën bestaande grieven bekend te maken, ten einde daarop bij de
aangekondigde herziening der grondwet te letten. Een verzoek om zich daartoe te
mogen vereenigen werd toegestaan en daarop had 22 Mei te Batavia eene openbare
vergadering plaats, waarop, naar het Bestuur vernomen had, tal van zaken: vrijheid
van drukpers, aandeel in de vertegenwoordiging, het cultuurstelsel en andere zouden
worden besproken. Naar aanleiding van loopende geruchten werden door het
Bestuur voorzorgsmaatregelen genomen, die bekend werden en een ongewenschten
indruk maakten. Hoewel het op de vergadering eenigszins luidruchtig toeging, gaf
zij toch geen aanleiding tot ongeregeldheden en bepaalde men zich aldaar tot het
nemen van een besluit om aan den Koning een adres in te zenden betrekkelijk het
radicaal der ambtenaren, ten einde ook in Indië gelegenheid te bekomen om zich
voor 's lands dienst te bekwamen. Toch werd later een administratief onderzoek
ingesteld met het gevolg, dat aan hen, die een meer werkdadig deel aan de beweging
hadden genomen, de ontevredenheid der regeering werd betuigd.
Gedurende het bestuur van R. werd het cultuurstelsel gehandhaafd, hoewel hier
en daar de cultures werden verminderd; vooral geldt dit van de indigo, die den grond
uitputte. Toch bleef het stelsel zwaar drukken op de bevolking, te meer daar de prijs
der levensmiddelen, in de eerste plaats die van de rijst, hooger werd. Wel werd door
den gouv.-gen. in Juni 1847 de aandacht der ambtenaren daarop gevestigd en hun
aanbevolen die stijging zooveel mogelijk tegen te gaan, maar daarbij werd tevens
gezegd, dat het niet de bedoeling kon zijn de rijstteelt te bevorderen ten nadeele
van de producten, die de remises naar Nederland moesten mogelijk maken. Was
de oogst ruim, dan daalden de rijstprijzen eenigszins, maar na de op Centraal-Java
ongunstige oogstjaren van 1848 en 1849, ontstond er in Demak en Grobogan
bepaald gebrek aan voedsel; er stierven menschen van honger; de toestand was
allertreurigst. Tot dien toestand had ook medegewerkt de lang voortgezette levering
van arbeidskrachten voor den aanleg van vestingwerken op grond van het
aangenomen verdedigingsstelsel.
Aan het beheer der bosschen werd meer aandacht gewijd, en in 1849 werden
een paar duitsche boschbouwkundigen aangesteld. Voor het eerst werd in 1848
eene eenigszins aanzienlijke som beschikbaar gesteld voor de oprichting van scholen
voor Javanen. Gedurende het bestuur van R. werden in werking gebracht: op 1 Mei
1848 alge-
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meene bepalingen van wetgeving, een reglement op de organisatie en het beleid
der justitie, een burgerlijk wetboek en een wetboek van koophandel en op 10 Mei
1849 een reglement op het houden van de registers van den burgerlijken stand voor
de europeesche en daarmede gelijkgestelde bevolking in Ned.-Indië.
Onder het bestuur van R. bleef het op Java rustig; alleen Bantam, waar na
afschaffing van het Sultansbestuur bij de daardoor in hunne belangen benadeelden
ontevredenheid was blijven bestaan, vormde eene uitzondering; aldaar brak 13 Dec.
1845 oproer uit op een landgoed, waar de eigenaar Kamphuis, zijn gezin en eenige
anderen Europeanen werden vermoord; de oproerlingen werden gestraft. Ernstiger
aanzien had een op 24 Febr. 1850 door den Patih van Serang verwekt oproer; de
luit.-kol. de Brauw, met een militaire macht daarheen gezonden, slaagde er in de
hoofden van den opstand gevangen te nemen.
Ofschoon R. in zijne brieven aan den min. v. kol. herhaaldelijk wees op de
wenschelijkheid van uitbreiding van ons gezag en ons grondgebied in de toekomst,
zoowel met het oog op de handhaving onzer heerschappij tegen aanrandingen als
op de materieele belangen van Nederland, zoo was hij toch bepaald van meening,
dat bij alle ondernemingen tot uitbreiding van gezag en tot ontwikkeling van productief
vermogen of aanwending daarvan ten behoeve van den staat onderzocht dient te
worden of de uitgaven en kwade kansen door evenredige en genoegzaam zekere
voordeelen worden opgewogen. Meer dan zijne voorgangers heeft hij zich gedeeltelijk ook door de omstandigheden er toe gedrongen - met de Buitenbezittingen
bezig gehouden. Naar aanleiding van de omstandigheid, dat de Engelschman Brooke
zich als Sultan van Serawak op de noordkust van Borneo had gevestigd, werd in
1845 op last van het opperbestuur op dat eiland eenigszins afgeweken van het
stelsel van onthouding, dat sedert het bestuur van gouv.-gen. van den Bosch (zie
dit deel kol. 221) was aangenomen en werd het sinds 1838 bestaand verbod voor
de ass.-residenten van Sambas en Pontianak om de binnenlanden te bezoeken,
opgeheven, en toen in 1849 de chineesche mijnwerkers, die reeds vroeger tot
moeielijkheden aanleiding hadden gegeven, zich weder aan wederrechtelijke
handelingen hadden schuldig gemaakt en de Sultan van Sambas de hulp van het
gouv. had ingeroepen, werd een fregat naar de Westkust van Borneo gezonden;
de aanval op eene door de Chineezen te Sedouw opgeworpen batterij mislukte
echter. Aan eene expeditie, onder den luit.-kol. Sorg uitgezonden, gelukte het
Pamangkat, aan den mond der rivier de Sambas, te nemen, maar Sorg werd daarbij
doodelijk gewond. Eene nieuwe expeditie onder den luit.-kol. de Bron de Vexela
had evenmin het gewenscht succès; terwijl door het regenachtige weder verdere
operatiën voorloopig belet waren, kwamen in Dec. 1850 de Chineezen hunne
onderwerping aanbieden; na onderhandeling werd eene nieuwe regeling gemaakt
omtrent het gezag over de Chineezen, waardoor echter later moeielijkheden niet
werden voorkomen.
Sinds geruimen tijd gaven de Baliërs aanleiding tot gegronde grieven; vreedzame
pogingen om onzen invloed op Bali beter te vestigen, om het strandrecht en den
slavenhandel te doen afschaffen, hadden geen blijvend gevolg;
gouv.-commissarissen sedert 1839 tot 1846 afgezonden, werden, ofschoon in 1841
en 1843 contracten waren gesloten, op onbehoorlijke wijze behandeld en toen
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een nederl. schip en andere in Indië thuis behoorende vaartuigen, op de kust van
Bali gestrand, beroofd en uitgeplunderd werden en men zich niet ontzag het nederl.
wapen te beleedigen, meende R. dat eene bestraffing niet langer mocht worden
uitgesteld. Eene expeditie, onder luit.-kol. Bakker, 28 Juni 1846 op Bali ontscheept,
nam den volgenden dag Singa-Radja, de residentie van den vorst van Boeleleng.
Nieuwe contracten, die wel niet in allen deele aan de bedoeling van R. voldeden,
werden met de Radja's gesloten en eene tijdelijke versterking, te Boeleleng opgericht,
werd bezet gehouden. De houding der vorsten bleek echter in niets verbeterd; aan
de aangegane verbintenissen werd niet voldaan; het kliprecht opnieuw uitgeoefend
en de balische vorsten toonden zich nog vijandiger dan te voren. Pogingen langs
vriendschappelijken weg om hen tot hun plicht te brengen bleven vruchteloos en
zoo werd in Juli 1848, nadat aan een gesteld ultimatum niet was voldaan, eene
nieuwe expeditie onder den gen.-majoor van der Wijck gezonden; 7 en 8 Juli had
de landing plaats en den 9en trokken de troepen tegen de verdedigingswerken van
Djagaraga op; de aanval mislukte echter, waarna teruggetrokken werd en de
expeditie zich weder inscheepte. Een derde expeditie, onder den gen.-majoor
Michiels had meer succès. Djagaraga werd 16 April 1849 genomen, daarna werd
(13 Mei) geland in Oost-Bali; Karang-Asem door hulptroepen van den radja van
Lombok ten onder gebracht en (24 Mei) Kasoemba op Klongkongsch gebied na
hevig gevecht genomen. Het voornemen van Michiels was den tocht onmiddellijk
naar de hoofdplaats voort te zetten, maar bij een aanval in den volgenden nacht
door de Baliërs gedaan werd hij doodelijk gewond; luit.-kol. van Swieten, die daarop
het bevel had overgenomen, liet de troepen tijdelijk naar Padang Cove terugtrekken.
Toen daarop een brief van v. Swieten aan den vorst van Klongkong op ongepaste
wijze was beantwoord, werd (10 Juni) opnieuw naar Kasoemba opgerukt en werden
de aldaar nieuw aangelegde versterkingen zonder belangrijken tegenstand genomen.
Het voornemen bestond nu naar Klongkong op te rukken, maar inmiddels hadden
de Radja's van Badoeng en Tabanan, in de hoop hunne macht ten koste van
Klongkong uit te breiden, de hoofdplaats van dat landschap bezet en den vorst
gedwongen zijne macht tijdelijk in hunne handen te stellen. Op aandrang ook van
deze Radja's werd nu van den verderen marsch naar Klongkong afgezien, mits door
een hoog balisch gezantschap een verzoek om vergiffenis werd overgebracht. Aan
dezen eisch werd onmiddellijk voldaan, waarop het gezantschap naar Batavia werd
gezonden. Met de vorsten der verschillende staatjes werden nu contracten gesloten;
Boeleleng kwam onder Bangli, Karang-Asem onder Lombok; de Nederlanders
trokken zich geheel van Bali terug en het inwendige bestuur der landschappen werd
geheel aan de vorsten overgelaten.
In April 1848 werden twee oorlogsvaartuigen naar de Soeloe-eilanden gezonden,
ten einde met klem bij den Sultan te protesteeren tegen de zeerooverijen, waaraan
diens onderdanen zich in Ned.-Indië schuldig maakten, en toen niet voldaan werd
aan den gestelden eisch, om de uit Ned.-Indië geroofde ingezetenen uit te leveren,
werd op 23 April het vuur geopend, hetgeen tot gevolg had, dat een aantal dier
personen uit de slavernij werden bevrijd. Aan het voornemen om later een krachtiger
expeditie te zenden werd geen gevolg gegeven, wegens het optreden van den
gouverneur der
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Philippijnen, die verklaarde, dat de Soeloe-eilanden eene onderhoorigheid van
Spanje vormden. Afdoende was echter ons optreden niet geweest, daar in 1850
zelfs op Bawean, dicht bij de javasche kust, eene landing van zeeroovers plaats
had.
In de residentie Palembang strekte het nederl. gezag zich niet veel verder uit dan
de hoofdplaats en werd het binnenland herhaaldelijk verontrust door strooptochten.
Aan den aandrang van den in 1848 opgetreden resident om zich meer met de
binnenlandsche aangelegenheden te bemoeien, werd geen gevolg gegeven. Nieuwe
onlusten, door R.o.a. toegeschreven aan onze bemoeiingen in de bovenlanden en
onze pogingen tot vestiging aldaar, braken Mei 1849 uit in Komering-Oeloe, Tebing
Tinggi en Lahat. Wel werden deze door de militaire II acht gedempt, maar in den
algemeenen toestand kwam weinig verbetering.
Ook op Banka trotseerde een zekere Amir van 1848 af het bestuur. Hij wist zich
een aanhang te verwerven en het duurde tot 1850, alvorens hij in handen van het
gouvernement viel.
Aan Celebes werd door R. bijzondere aandacht gewijd; omtrent de verhoudingen
en verwikkelingen op dit eiland diende hij een memorie in, waarin voorstellen tot
bevordering der nederl. belangen werden gedaan. Persoonlijk begaf hij zich in 1849
naar Makassar, dat reeds in 1846 tot vrijhaven was verklaard, welke maatregel veel
bijdroeg tot verlevendiging van den handel op die plaats. Ten einde den toestand
der ingezetenen van de Molukken, waartoe ook de Minahassa gerekend werd, te
verbeteren werd door R. de prijs der producten verhoogd en Menado tot vrijhaven
verklaard. Ook Bandjermasin werd door R. bezocht; hij wijdde daar ook zijne
aandacht aan de ontginning der kolenmijnen ten behoeve van de zeemacht.
Op zijn verzoek op 10 Sept. 1850 eervol als gouv.-gen. ontslagen, trad R. 12 Mei
1851 als zoodanig af; hij bleef echter nog tot 27 Sept. d.a.v. in Indië en vestigde
zich na zijne terugkomst te 's Gravenhage ter woon.
In Sept. 1852 trad hij op als lid der Tweede Kamer voor het kiesdistrict Alkmaar;
in die functie nam hij deel aan de behandeling van het regeeringsreglement, noodig
geworden door de grondwetsherziening van 1848 en drong hij herhaaldelijk aan op
de instelling van een Raad van Koloniën als waarborg voor een doeltreffend bestuur
dier gewesten. Een door hem ingediend voorstel tot het instellen eener enquête
omtrent het misbruik van sterken drank werd 15 Febr. 1856 na uitvoerige discussies
verworpen. In Febr. 1857 nam hij zijn ontslag als lid der Tweede Kamer;
verondersteld werd dat hij dit deed om niet tegenwoordig te zijn bij de behandeling
der motie tot afkeuring van het toen afgekondigde drukpersreglement voor Ned.-Indië,
waarmede R. zich ook niet kon vereenigen, terwijl bij hem bezwaar bestond tegen
den II inister Mijer op te treden.
Van Mei 1853 tot Maart 1858 was R. commissaris des Konings bij de Ned.
Handelmaatschappij.
Nadat het ministerie van der Brugghen ontslag verzocht had, werd in Maart 1858
aan R. opgedragen een ministerie te vormen en reeds den 18den dier maand trad
het nieuwe ministerie met R. als min. van koloniën op. Zijne rede op 13 April in de
Tweede Kamer, waarin hij de bedoelingen van het nieuwe kabinet ontvouwde en
het als gematigd liberaal kenschetste, maakte vrij algemeen een gunstigen indruk
en door de spoedig daarop gevolgde verkiezingen werd de houding
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tegenover het kabinet niet gewijzigd. Toegezegd werden wetsontwerpen omtrent
emancipatie der slaven, de rechterlijke organisatie, de verbetering van het
belastingstelsel, herziening van de kiestabel, den werkkring van den Raad van State,
den aanleg van spoorwegen enz. De behandeling van de staatsbegrooting voor
1859 liep naar wensch af. Tot stand kwamen: de wijziging der kiestabel in verband
met een vermeerdering van het aantal leden der Tweede Kamer; eene wijziging
dertarieven in vrijzinnigen geest; eene overeenkomst met de Maatschappij van
Weldadigheid (zie bij van den Bosch in dit deel, kol. 221), waarbij de gestichten
Ommerschans en Veenhuizen aan den Staat kwamen; voorts: wetten betreffende
het beheer der wees- en momboirkamers, het loodswezen en het gebruik van
spoorwegen, maar een ontwerpwet op de rechterlijke organisatie werd in de Tweede
Kamer verworpen, en naar aanleiding van de verwerping in de Eerste Kamer op 8
Febr. 1860 van een in de Tweede Kamer aangenomen wetsontwerp tot verleening
van concessie voor den aanleg van spoorwegen, waartegen vooral in Amsterdam
groot bezwaar bestond, trad het ministerie 23 Febr. 1860 af. R. ging echter als min.
v. kol. in het nieuw optredend kabinet van Hall-Hcemstra over. Dit ministerie, waarbij
juist de meer liberale elementen van het ministerie Rochussen waren ter zijde
gesteld, kon bij de meerderheid der volksvertegenwoordiging weinig bijval vinden.
Ook voor R. waren ernstige punten van geschil. Herhaaldelijk was in de Tweede
Kamer aangedrongen op de indiening van een ontwerp van wet tot regeling van het
beheer en verantwoording der kol. geldmiddelen, gevorderd door art. 60 der
grondwet. Het door R. ingediende ontwerp verwierf echter weinig bijval, omdat het
geen vaststelling der begrooting bij de wet voorschreef. R. meende aan dezen eisch
niet te mocten voldoen. Bovendien was hij in conflict gekomen met de meerderheid
der Kamer, omdat hij niet geneigd was nieuwe bepalingen omtrent de
cultuurcontracten bij de wet in het leven te roepen en zelfs bij de behandeling eener
in de Tweede Kamer gestelde motie, waarbij werd uitgesproken, dat aan de regeling
dier materie bij de wet behoefte bestond, verklaard had daartoe nimmer te zullen
medewerken. Toen, na aanneming der motie, nog een suikercontract werd
uitgegeven, sprak de Kamer als hare meening uit, dat bij het sluiten daarvan de
belangen van den staat uit het oog waren verloren. Bij de behandeling der begrooting
van kol. voor het jaar 1861 gaf de liberale meerderheid 14 Dec. 1860 door verwerping
van dit Hoofdstuk te kennen, dat zij zich met het koloniaal beleid van R. niet kon
vereenigen, ten gevolge waarvan hij als minister aftrad.
Vermelding verdient nog, dat onder het bestuur van R. de aanleg van een telegraaf
op Java werd begonnen en dat eene overeenkomst werd gesloten, krachtens welke
tegen subsidie de gemeenschap per stoomschip in den indischen archipel zou
worden onderhouden. Ook werd bij een besluit van 9 Mei 1859 eenigermate
tegemoetgekomen aan de bezwaren die in Indië bestonden tegen de bestaande
bepalingen betreffende de opleiding der ambtenaren aan de delftsche instelling.
Bij de wet van 7 Mei 1859 had de regeling van de afschaffing der slavernij in O.-I.
plaats, maar niettegenstaande de groote moeite, die R. zich had gegeven, om eene
wet tot emancipatie der slaven in West-Indië tot stand te brengen, gelukte dit hem
evenmin als zijn voorganger.
In Nov. 1864 werd R. andermaal gekozen tot lid der Tweede Kamer voor het
kiesdistrict
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Amsterdam. Tijdens het tweede ministerie Thorbecke en het daarna op 10 Febr.
1866 opgetreden ministerie Fransen van de Putte behoorde R. tot de oppositie. Na
de Kamerontbinding, gevolgd op de aanneming der motie Keuchenius (zie I kol.
1247), tegen welke motie R. had gestemd, hernieuwde Amsterdam zijn mandaat.
Sept. 1869 trad hij als lid der Tweede Kamer af, daar hij zich bij de periodieke
verkiezingen van dat jaar niet meer verkiesbaar had gesteld.
o

Rochussen was tweemaal gehuwd: 1 . met A n n a S a r a V e l s b e r g , geb. te
Rotterdam 1 Juli 1807, overl. te 's Gravenhage 18 Juni 1841, dochter van D a n i ë l
o

V e l s b e r g , kapitein ter zee en van J o h a n n a M a r g a r e t h a P a p e ; 2 . te
Batavia 2 Sept. 1848 met E l i s a b e t h C h a r l o t t a V i n c e n t , geb. te Padang
6 Juni 1827, overl. te Buitenzorg 14 Aug. 1851, dochter van A n t h o n y V i n c e n t ,
secretaris der res. Padang en van S a r a W i l h e l m i n a v a n G r o l l . Uit het
eerste huwelijk sproten 6 zoons en 1 dochter, uit het tweede twee dochters, waarvan
eene kort na de geboorte overleed.
Zijn portret is gegraveerd door J.W. Kaiser naar een schilderij van Pieneman.
Ook hebben F. Waanders en P. Blommers het op steen geteekend.
Zie: M.A. v a n R h e d e v a n d e r K l o o t , De Gouverns.-Gen. en
Commiss.-Gen. van Ned.-Indië ('s Gravenhage 1891), de aldaar opgegeven bronnen
en door R. uitgegeven geschriften (waarbij nog te voegen: Over den handel in
Amsterdam 1823). Verder: J. d e B o s c h K e m p e r , Geschiedenis van Nederland
na 1830, III (Amsterdam 1875) 203; IV, 11, 63, 96, 109, 374 v.v.; W.J. v a n
W e l d e r e n R e n g e r s , Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland
van 1849 tot 1891, I ('s Gravenhage 1905) 174-213, 321 v.v.; J.J. M e i n s m a ,
Geschiedenis van de Nederlandsche Oost- Indische bezittingen, II, 2e stuk ('s Grav.
1875) 37 v.v.; P. M i j e r , Jean Chrétien Baud geschetst (Utrecht 1878) 572 v.v.; E.
d e W a a l , Onze Indische financiën VII ('s Gravenhage 1884) 89 v.v.; E.B.
K i e l s t r a , Indisch Nederland (Haarlem 1910) 69 v.v., 143; H. C o l i j n , Neerlands
Indië II (Amsterdam 1912) 215.
Rooseboom

[Rodenburg, Christiaan]
RODENBURG (Christiaan), bekend jurist, geb. te Utrecht in 1608, overl. aldaar in
1668. Hij studeerde te Utrecht en te Leiden (ingeschreven 9 Mei 1639; vgl. echter
19 Aug. 1637) in de rechten, werd daarna door zijn oom B o r , een broeder zijner
moeder, te Utrecht in de practijk opgeleid en werd in 1649 in het Hof van Utrecht
benoemd, aanvankelijk zonder genot van een jaarwedde, later extraord.-raad en
eindelijk ordinaris-raad. Bovendien zat hij voor Utrecht in de Staten-Generaal en
ook in den Raad van State. Hij was kanunnik van St. Pieter te Utrecht en werd in
1660 deken van het kapittel. Hij was een man van veel invloed en jurist van groot
gezag. Zeer bekend is zijn Tractatus de Jure conjugum .... cum tractatione
praeliminari de Jure, quod oritur ex statutorum, vel consuetudinum discrepanlium
conflictu (Traj. ad Rh. 1653, meermalen herdrukt, o.a. te Keulen 1699). Behalve het
huwelijksrecht, wordt hierin eet belangrijke studie over de wetsconflicten gegeven,
die de helft van het werk beslaat. De door hem ontwikkelde leer over de verdeeling
der statuten in personeele en reëele, is voor een deel de grondslag geweest voor
den franschen Code en voor ons Burg. Wetboek. Man van de practijk - de waarde
hiervan voor den jurist zet hij in de voorrede van het werk uiteen - werkte hij mede
aan tal van adviezen, zie Utrecht-
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sche Consultatiën II, 49; III, 23, 69 en 153, meermalen te zamen met zijn vriend
Hendrik Moreelse (kol. 941). Verder vindt men adviezen van hem in de Hollandsche
Consultatiën.
o
Hij was gehuwd: 1 . met M a r i a d e G o y e r . daarna met G e e r t r u i d a
Gillon.
Zie: J.E. E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam, I, 155; F o p p e n s , Biblioth.
Belg. I. 174; J.P. S u y l i n g , De Statutentheorie in Nederland gedurende de 17c
eeuw ('s Hert. 1893) 13 vlgg.; v d. W a t e r , Utr. Placaatboek II, 1050.
van Kuyk

[Roelants, Hendrik Adriaan Marius]
ROELANTS (Hendrik Adriaan Marius), werd 29 Juni 1865 te Kethel en Spaland
geboren als zoon van den bekenden boekdrukker en uitgever H e n d r i k A d r i a a n
M a r i u s R o e l a n t s en J o h a n n a C o r n e l i a J o n k e r . Na eenigen tijd
werkzaam te zijn in de uitgebreide zaken zijns vaders vestigde Roelants zich in
1889 als uitgever van volksboeken te Amsterdam. Hij was buitendien een ijverig
beoefenaar der genealogie, waarvan getuigt het lijvig werk Gulden Boek van
Schiedam. Roelants had zich voorgesteld in verschillende deelen de geschiedenis
der aanzienlijke familiën der stad Schiedam in deze serie te behandelen, doch nog
voor hij het tweede deel ter perse kon leggen, overleed hij aan een slepende ziekte
te Putten op 10 Sept. 1901. Behalve dit groote werk schreef Roelants nog een
tweetal werken over Venezuela en San Marino, terwijl in het Schiedamsche
Jaarboekje en in de genealogische tijdschriften bijdragen op het gebied der
genealogie en plaatsbeschrijving van zijn hand te vinden zijn.
van Epen

[Roelantsz, Adam]
ROELANTSZ. (Adam), van Dockum, geb. omstr. 1606, eerste schoolmeester in
Nieuw-Nederland. In 1633 of reeds eerder kwam hij in Nieuw-Amsterdam, waar hij
als gewoon burger leefde. Tusschen de jaren 1633-1637 is hij naar het vaderland
teruggekeerd, waar hij 4 Aug. 1637 door de deputati ad res indicas, namens de
classis van Amsterdam, als schoolmeester, voorzanger en voorlezer voor
Nieuw-Amsterdam werd aangesteld. Als datum van het begin van zijn
schoolmeesterschap moet waarschijnlijk Maart of April 1638 gesteld worden. Hij is
ten minste tweemaal gehuwd geweest. Zijn eerste vrouw was bij haar huwelijk met
R. weduwe, en had één dochter, wier echtgenoot C o r s P i e t e r s e n een eisch
stelde tegen R. om het vaderlijk erfdeel zijner vrouw uit te betalen (10 Juni 1638).
Herhaaldelijk werd Roelantsz. wegens laster aangeklaagd (19 en 26 Aug. 1638; 20
Sept. 1640). Hij sloot in 1642 een contract met Johannes Teunissen inzake het
bouwen van een nieuw huis. Zijn oude huis verkocht hij 8 Aug. 1642; op de plaats
waar dit stond, thans de ‘Produce Exchange on Stone Street’, plaatste de
‘Schoolmaster's Club of New York’, in 1910 een ‘memorial-tablet’.
Waarschijnlijk is Adam Roelantsz. tot in de lente van 1642 schoolmeester in
Nieuw-Amsterdam geweest (1639 dat vroeger als eindjaar werd aangenomen, blijkt
zeker onjuist te zijn). Misschien is hij in 1643 ook waagmeester in Nieuw-Amsterdam
geweest. In 1646, terwijl hij zelf in Nederland vertoefde, stierf zijne echtgenoote, Bij
zijn terugkeer werd hij van laster beschuldigd en kreeg hij moeilijkheid met den
schipper over de overtochtskosten. In Dec. 1646 ontkwam hij ternauwernood aan
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eene openbare geeseling, wegens geweldpleging tegen de vrouw van Harck
Sybaltsen. Zijne vier moederlooze kinderen en de op handen zijnde winter stemden
de rechters tot mededoogen. Hij is ook houthakker en pro-
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voost, en in 1653 lid van de burgerwacht in Nieuw-Amsterdam geweest.
De gegevens over dezen persoon bij: J.R. B r o d h e a d , History of the State of
New York (New York 1853) I, 222-223; E.B. O'C a l l a g h a n , History of New
Netherland (New York 1855) I, 143, 181; H e n r y W. D u n s h e e , History of the
school of the Collegiate Reformed Dutch Church in the city of New York (New York,
1e ed. 1853, 2nd ed. 1883) 15-17; J.H. I n n e s , New Amsterdam and its people
(New York 1902) 61-67 zijn in menig opzicht onjuist. Zij moeten herzien worden
naar: W i l l i a m H e a r d K i l p a t r i c k , The Dutch schools of New Netherland and
Colonial New York (Washington, Government Printing office, 1912) 40, 41, 44, 50,
51-58.
Zie ook: Akten van directeur-generaal en raden van Nieuw- Nederland (New York
Colonial Manuscripts - thans, voor zoover zij uit den brand van het Kapitool gered
zijn - berustende in het archief van den staat New York te Albany) I, 52 (13 Oct.
1638); II, 7, 26, 164, 248; IV, 11, 17-18, 30, 74, 77, 264, 275, 277, 295; Acta Classis
Amstelod. (berustende in de Nieuwe Kerk te Amsterdam) XX fol. I (4 Aug. 1637);
B. F e r n o w , The Records of New Amsterdam (New York 1897) I, 54, 62.
Eekhof

[Roelofs, Gerardus]
ROELOFS (Gerardus), geb. te Groesbeek 4 Nov. 1821, overl. te Zwolle 2 Maart
1885, deed zijne lagere studiën te St. Michiels-gestel, de hoogere eerst te Haaren,
daarna te Rome. Na te Rome zijn theologische studiën volbracht te hebben, werd
hij aldaar door kardinaal Patrizzi 18 December 1847 priester gewijd. Kapelaan
benoemd te Nijmegen (Augustijner kerk) 1849, te Utrecht (Martinus kerk) 1858,
pastoor benoemd te Brummen in Nov. 1860, te Zwolle 1866. Hij onderscheidde zich
door buitengewonen zielenijver.
Werken: Vademecum, of gebeden met aflaten begunstigd, zeer nuttig bij een
bedevaart, bijeengebracht door een R.K. Pr. (Zwolle 1874). Hij was medewerker
aan het godsdienstig tijdschrift De goede Zaaier (1877-1887 Zwolle).
Zie: De Katholieke Gids Oct. 1903.
van Meegeren

[Roeps, Johan Jacob]
ROEPS (Johan Jacob), geb. te 's Gravenhage 1 Jan. 1805, gesneuveld te Baroes
(Sumatra's W.K.) 23 Maart 1840, vergezelde zijne ouders in 1816 naar Indië en trad
daar als cadet-flankeur bij de mil. school te Semarang in mil. dienst (1819), werd in
1823 benoemd tot 2en luit. der inf., in 1828 tot 1en luit., hetzelfde jaar bij keuze
kapt.; gedurende zijn verlof in Nederland (1830-35) diende hij bij het ned. leger,
keerde in 1836 naar Indië terug, werd toen maj. en in 1838 luit.-kol. Hij nam deel
aan de krijgsverrichtingen op Zuid-Celebes (1824) en West-Borneo (1825), aan den
Java-oorlog (1825-30), en aan den strijd tegen de Atjehers in het N. van Sumatra's
Westk. (1840), waarbij hij het leven liet.
In den Java-oorlog verwierf hij zich ‘een grooten naam, door zijne kennis der
indische talen en zijn bij menige onderhandeling gebleken tact om met de hoofden
om te gaan’. Bekend is het, dat hij zich bij die onderhandelingen met levensgevaar
in 's vijands macht stelde.
Te Baroes is, ter plaatse van zijn dood, te zijner nagedachtenis een gedenknaald
opgericht.
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Zie: P.J.F. L o u w e n E.S. d e K l e r c k , de Java oorlog (Bat. 1895-1910) o.a.
II, 283; IV, 735 en vlg.; uitv levensbericht in Hand. en Geschr. Ind. Gen. I (1854)
372.
Kielstra
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[Roesendael, Jan van]
ROESENDAEL (Jan v a n ), twee en dertigste generaal der kartuizerorde, van
1463-1472, werd geboren te Nijmegen omstreeks 1383, gestorven 26 Juli 1472. Hij
trad in het kartuizerklooster van Avignon, was aldaar prior van 1436 tot 1443 en
bekleedde achtereenvolgens te Valborgne (Gard) en te Castres (Tarn) dezelfde
waardigheid van 1443 tot 1463. In 1463 volgde hij Franciscus Maresme als generaal
der orde op. Onder zijne deugden worden geroemd zijn getrouwheid aan den regel,
die hem tot op den hoogen leeftijd van 81 jaar geen enkele der algemeene
oefeningen deed overslaan; zijn gestrengheid voor zich zelf en zachtheid voor
anderen, die hem den naam van ‘den engelachtige’ verschafte. Onder zijn generalaat
werden o.a. de kartuizerkloosters van St. Sophia te 's Hertogenbosch in 1466 door
Dionysius den Kartuizer en van St. Bartholomeus te Delft in 1470 gesticht.
Met hem moet niet verward worden L a u r e n t i u s v a n R o s e n d a e l
(L a u r e n s Z e e u w e n v a n R o e s e n d a e l ), een brabander, vicaris in het
kartuizerklooster te Luik van vóór 1452 tot 1462 of 1463, toen hij vicaris werd in de
Grande Chartreuse. Hij stierf te Rome als procurator generalis der orde, 30 Sept.
1476. Hij behoorde tot de vrienden van Dionysius, die voor hem en voor den prior
te Luik, Jacobus de Gruytroede, een zestal traktaten schreef. Laurens van
Roesendael schreef eene verhandeling: De votis monasticis en preeken.
Vgl.: L e V a s s e u r , Ephemerides Ordinis Cartusiensis II, 532 (Monstrolii 1891-2);
R a i s s i u s , Origines Cartusiarum Belgii (Duaci 1632) 127.
Mulder

[Rolwaghen, Jan Claesz.]
ROLWAGHEN (Jan Claesz.), vestigde zich tegen het einde van de 16e eeuw te
Amsterdam, waar hij poorter werd en toelating als makelaar vroeg. Hij geraakte in
kennis met Caspar Coolhaes, den bekenden voorstander van gewetensvrijheid die
daar zijn beroep van distillateur uitoefende, en schreef met hem gezamenlijk in 1601
een Tsamenspreeckinghe van drie personen ter bestrijding van het beruchte
groningsche plakkaat tegen de doopsgezinden. Het boekje werd meer dan eens
herdrukt en wekte veel opschudding. Een tegenschrift van een zekeren Wijnant
Kras (kol. 719), waarin o.a. David Jorisz. door het slijk gesleurd werd, gaf hem
aanleiding dezen een Corte bestraffingh toe te dienen. Eene min of meer officieele
o

Apologia ter verdediging van het plakkaat (Pamfl. Tiele n . 487) werd door hem in
o
een uitvoerig en degelijk Tegenbericht (Pamfl. Tiele n . 513) weerlegd. Dat deze
boekjes veel indruk maakten, blijkt uit de verbittering der tegenstanders, die een
aantal schotschriften in 't licht gaven, waarin met Coolhaes, Honich, Robbert
Robbertsz. en anderen ook steeds Rolwaghen wordt aangevallen. Zijn naam gaf
tot tal van woordspelingen aanleiding; zoo ziet men op een groote grove prent (Muller
o
IV n . 1206 A) den Neuwtralisten Rolwaghen voorgesteld, waarop ‘Jan Claassen
en Robbert Robbertsen den nieuwen profeet’ met narrenkappen getooid rondrijden.
Zie: B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers IV, 91-114.
Burger

[Romain, Franciscus]
ROMAIN (Franciscus), ook genaamd R o m a n , dominicaan, geb. te Gent 22 Maart
1647, overl. te Parijs 7 Jan. 1735. Zijne ouders waren, B a r t h o l o m a e u s
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R o o m a n en B a r b a r a L a m b r e c h t . Op den leeftijd van 25 jaar liet hij zich 19
April 1672 als leekebroeder opnemen in het dominicanenklooster te Maastricht,
waar hij, na een proeftijd van drie jaren, 7 Mei 1675 zijne kloostergeloften aflegde.
Van jongs af ge-
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trokken tot de wiskunstige wetenschappen en de bouwkundige vakken, kon hij reeds
spoedig een proef leveren van zijne theoretische kennis en praktische bekwaamheid
door de herstelling der bouwvallige kloosterlokalen en den bouw van een ruim
gasten- en ziekenhuis, dat, zooals de sluitsteen nog aanwijst, in 1683 werd voltooid.
7 Juni 1683 sloot de raad van Maastricht een contract met broeder Romain, waarbij
deze zich verbond den eersten boog der Maasbrug geheel te vernieuwen. Het
belangrijk werk werd het volgend jaar afgeleverd, en was zoo deugdelijk, dat het
reeds eeuwen trotseert. De roep zijner hooge vakkennis verbreidde zich overal en
drong door tot Parijs, waar destijds de fransche bouwkundigen bij het bouwen van
den ‘Pont-royal’ op onoverwinbare moeilijkheden stieten. De derde pijler dezer brug
kon geen weerstand bieden aan den snellen stroom en het opborrelend bronwater.
Lodewijk XIV ontbood den eenvoudigen dominicanerbroeder. Met toestemming
zijner oversten trok de kloosterling in 1685 naar Parijs, begon zijn werkzaamheden
en slaagde zoo volkomen, dat zijn kunstwerk door vastheid en stevigheid van bouw
nog heden de woede van den ontstuimigen stroom tart. Na deze gelukkige voltooiing
van den Pontroyal werd Romain met de uitvoering van een menigte andere
kunstwerken belast, zoowel in de generaliteit van Parijs, als in de andere gewesten
van het rijk. Volgens vele schrijvers is Frankrijk aan den nederigen kloosterbroeder
een aanzienlijk getal bruggen, dijken, prachtige paleizen en gebouwen verschuldigd
welke als bewijzen zijner uitstekende bekwaamheid kunnen gelden. Tot erkenning
zijner verdiensten schonk Lodewijk XIV hem groote jaarwedden, en benoemde hem
tot algemeenen opzichter der bruggen en wegen.
Alhoewel broeder Romain, met groote werkzaamheden belast, soms meer dan
duizend werklieden onder zijne leiding had, verwaarloosde hij niet de plichten van
zijn geestelijken staat. Steeds bleef hij de plichtgetrouwe religieus. Met goedvinden
zijner oversten besteedde hij een aanzienlijk deel zijner inkomsten aan liefdadige
doeleinden, en ook aan zijn klooster te Maastricht. In de kloosterkerk liet hij o.a. een
prachtig hoogaltaar oprichten en een koorgestoelte vervaardigen. De bibliotheek
van het klooster verfraaide hij met een eikenhouten boekenkast, volgens eigen plan
ontworpen.
Zijn geschilderd portret hangt op het stadhuis te Maastricht.
Zie: G.D. F r a n q u i n e t , Francis Roman, bouwmeester uit de 17de eeuw in
Bouwk. Bijdragen VIII (1851) 159; V. H u n t j e n s , Chronicon Conv. Mosaetraject.
bew. d. G.A. M e i j e r in Publ. Limbourg (1910) 83.
G.A. Meijer

[Rombouts, Pieter]
ROMBOUTS (Pieter), vioolmaker te Amsterdam, overleden aldaar in 1740, maakte
documenteel violen en gamba's. Zijn oudste gedateerde instrument is van 1703. In
de verzameling de Lery te Parijs, verkocht Juni 1910 (Cat. nr. 385 en 409), was van
hem een kleine viole d'amour en een bas-viool, beide met helder rook lak uit 1723;
in de muziektentoonstelling in Fishmongers' hall, Juni en Juli 1904 een violoncel (?)
uit 1720 (Cat. (1909) 159).
Zie: Navorscher 1874, 454; v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux Pays-Bas V,
o

192; Cat. tentoonst. Pulchri (1893) n . 292, 327; Amsterdam in de 17de eeuw:
Muziekleven 107; Sammelbände der Int. Mus. Gesellsch. III, 571.
Enschedé

[Romeyn, Pieter]
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ROMEYN (Pieter), geschied- en onderwijskundige, 7 Sept. 1810 te Zevenhuizen
(Z.-H.) geb. en 21 Sept. 1894 te Leiden overl. Zijn eerste
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opleiding ontving hij op de lagere scholen van Waddingsveen en Schoonhoven,
vervolgens op de latijnsche school te Rotterdam, van waar hij in 1828 naar Leiden
ging om in de letteren en de rechten te studeeren. Vóór het voltooien zijner studie
hier, aanvaardde hij een betrekking van huisonderwijzer bij een aanzienlijke familie
te Deventer en liet zich daar tevens als student aan het athenaeum inschrijven. Ten
behoeve van zijn beide dissertaties over P l a u t u s , die hij grootendeels in Deventer
bewerkte, deed hij, met brieven van aanbeveling van Geel, een reis naar Parijs,
waar handschriften van dezen dichter moesten vergeleken worden. 21 Juni 1836
promoveerde Romeyn tot dr. in de beide rechten op een proefschrift Loca nonnulla
ex Plauti comoediis jure civili illustrata, en tevens tot dr. in de letteren op een
Specimen litt. continens P l a u t i Pseudolum adnot. instructum. Na zijn promotie
werd hij achtereenvolgens conrector te Gouda (1836), rector te Gorinchem (1843)
en (in 1852) tevens schoolopziener van het 4de distr. v. Gelderl. aldaar; eindelijk in
1866 directeur der Rijks hoogere burgerschool te Middelburg, als opvolger van den
naar Utrecht vertrokken dr. C.A. Engelbregt. Geschiedenis was het leervak zijner
keuze en veel heeft hij voor dit vak van onderwijs en ook voor de geschiedenis als
wetenschap gedaan. Reeds als schoolopziener had hij er zijn volle aandacht aan
geschonken en bij het afnemen der examens voor het middelbaar onderwijs was
het jaren lang Romeyn, die met het onderzoek naar de kennis der aanstaande
leeraren in de geschiedenis werd belast. Om gezondheidsredenen zag hij zich in
1878 genoodzaakt ontslag uit zijn betrekking aan te vragen.
Van zijn geschriften noemen wij: Schoolverzuim en wettelijke schoolpligtigheid
(1863); Wat is er van de klagten over het Lager Onderwijs? (1866); Wat te doen
tegen schoolverzuim? uitgeg. door de Maatsch. Tot Nut v. 't Alg. (1867); Over
godsdienstonderwijs op de school, lagere en middelbare (1871); Een slecht middel
voor een goed doel (1873), handelende over schoolverzuim en leerplicht; Hulp bij
de geschiedenis-studie (1875) en Drie forsche karakters (t.w.: Jeremias de profeet,
Phocion en Cato van Utica). Een vertaling van de redevoeringen van
D e m o s t h e n e s en A e s c h i n e s Over de kroon is alleen in handschrift bewaard
gebleven.
Zie: N a g t g l a s , Levensber. II (1893) 541; Levensber. Letterk. 1895, 63.
Zuidema

[Ronge, Godefridus]
RONGE (Godefridus), geb. te Reeth 22 Aug. 1746, overl. te Oudenbosch 26 Jun.
1812. Als cisterciensermonnik der abdij St. Bernard aan de Schelde geprofest 8
Nov. 1772, en priester gewijd 21 Sept. 1776, bekleedde hij den post van subprior
in de abdij, totdat hij kapelaan werd te Oudenbosch en daarna pastoor 21 Jul. 1806.
Hij werd bovendien deken van Bergen-op-Zoom in 1811, maar overleed reeds het
volgende jaar.
Zie: B. v a n D o n i n c k Obituarum Loci St. Bernardi (Lérins 1901) 87; K r ü g e r ,
Kerk. gesch. bisdom Breda IV, 102, 110, 111.
Fruytier

[Ronghe, Albericus de]
RONGHE (Albericus d e ), geb. te Brussel 9 Jan. 1615, overl. als pastoor te
Oud-Gastel 12 Sept. 1666. Als cisterciensermonnik der abdij St. Bernard aan de
Schelde legde hij 25 Nov. 1636 zijne kloostergeloften af. Na zijne priesterwijding,
19 Maart 1639, studeerde hij te Leuven, behaalde den graad van baccalaureus,
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waarna hij novicenmeester en subprior was in de abdij tot 1649, tijdstip zijner
aanstelling als bestuurder der nonnenabdij Zwijvique te Dendermonde. Hij werd 24
Oct. 1655 door zijn abt benoemd tot pastoor te Oud-Gastel, waar hij tot zijn dood
ijverde voor
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het heil zijner parochianen en nog tijd vond de drie volgende werkjes in druk uit te
geven: Favus distillatus sive e S. Bernardi melliflui ecclesiae doctoris operibus
depromptae preces ad quas accedit diversa paraphrasis pie concinnata (Antv. 1657);
Dulcedo mellis sive attributa divina piis affectibus illustrata. Actus varii precesque
e melliflui ecclesiae doctoris S. Bernardi alveari collectae et connexae (Antv. 1661);
Nardus odorifera harmonica dorica fugata; opus integrum musicum pro vocibus et
instrumentis. Partes quinque, cum notis musicalibus (Antv. 1663). De Ronghe stierf
plotseling en werd in de abdij begraven.
Vgl.: B. v a n D o n i n c k , Obituarium Loci S. Bernardi (Lérins 1901) XXXVI, 121;
Mémoires pour servir à l'histoire des dix-sept prov. des Pays-Bas (ed. 1768) XIV,
31-32; J.B. K r ü g e r , Kerk. gesch. bisdom Breda III, 388; L. J a n a u s c h e k ,
Bibliographia Bernardina (Vindobon. 1891) 235, 239; S a n d e r u s , Chorographia
sacra Brabantiae (ed. 1726) I, 501; Archief der abdij te Bornhem.
Fruytier

[Roorda, Taco]
ROORDA (Taco), geb. 19 Juli 1801 te Britsum, overl. 5 Mei 1874 te Leiden. Hij
studeerde in de theologie en de letteren te Groningen en te Leiden. In 1824
promoveerde hij in de theologie op eene Diss. exhibens commentarios in aliquot
Jeremiae loca. In 1825 werd hij doctor honoris causa in de letteren, na verdediging
van een: Specimen hist. crit. exhibens vitam Amedis Tulonidis. Eerst was hij predikant
te Lutjegast, sedert 1827 te Burg. In 1828 werd hij buitengewoon hoogleeraar in de
oostersche talen, de hebreeuwsche oudheden en de exegese van het Oude
Testament aan het athenaeum te Amsterdam, waarbij hij eene rede uitsprak: de
Poetriis Hebraeis. In 1834 werd hij gewoon professor in de bespiegelende
wijsbegeerte en in de oostersche talen. Te Amsterdam legde hij zich toe op de studie
van het javaansch. Bij de oprichting der delftsche academie werd hij daar hoogleeraar
en na de opheffing dier inrichting in 1864 hoogleeraar in het javaansch aan de
rijksinstelling voor onderwijs der ind. taal-, land- en volkenkunde te Leiden. Daarbij
hield hij eene toespraak: Over het voorname doel en de methode van het onderwijs
in de Javaansche taal. Hij was lid der Kon. Acad. v. Wetenschappen.
Hij huwde 14 Juni 1826 M a r i a d e J o n g .
Zijne hoofdwerken zijn: Jav. Nederl. Woordenboek (1847, 2e dr. 1875); Supplement
daarop (met M e i n s m a 1862); Javaansche grammatica en leesboek (Amst. 1855);
verkorte uitgave daarvan (1874); Het boek Radja Pirangon ('s Grav. 1869); Jav.
wetten (Amst. 1844); Verzameling van Jav. brieven (1845); Wajangverhalen ('s
Grav. 1869); Kitab toehpah (Leiden 1874).
J.W. Gerstenhauer Zimmerman en J.H. Hoffmeister hebben zijn portret op steen
geteekend.
Zie: Encycl. v. Ned.- Indië III, 460-461; J.J. M e i n s m a in Bijdr. T., L. en Vk. 1874,
320-328; Jaarb. kon. Acad. 1874, 17; Nederl. Spectator 1874, 178.
Juynboll

[Roos, Cornelis François]
ROOS (Cornelis François), schilder, zoon van C o r n e l i s S e b i l l e R. en
G e e r t r u i d I d a v a n G e n d e r e n , geb. 15 Sept. 1802. Te Amsterdam, stond
hij aan het hoofd van een omvangrijken kunsthandel, die gedreven werd in het
voormalig Trippenhuis. Als makelaar had hij de directie van de groote kunstveilingen,
die te Amsterdam plaats vonden. Hij heeft zich voornamelijk verdienstelijk gemaakt
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door het aandeel, dat hij met den agent van financiën, Gogel, gehad heeft in de
oprichting van de Nationale Konst-Gallerij te 's Gravenhage, welke eene voorloopster
was van

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1231
ons tegenwoordig Rijksmuseum. Met ijver speurde hij overal rond waar kunstschatten
ten behoeve van dat museum te vinden waren, gaf aan Gogel zeer zaakkundige
adviezen, wist voordeelige aankoopen te bewerkstelligen en hield toezicht op de
restauratie en regeneratie van aangekochte doeken.
Zie: E.W. M o e s e n E. v a n B i e m a , De Nationale Konst-Gallery (Amst. 1909).
van Biema

[Roos]
ROOS. Deze familie telt in de laatste helft der 16de en eerste helft der 17de eeuw
enkele leden onder de rotterdamsche regeeringspersonen.
In 1551 treedt J a n J a c o b s z . R o o s als schepen op, in 1553 was hij
vroedschapslid en bleef dit tot zijn dood, verder komt hij vijfmaal als burgemeester
voor. Zijn naam is vooral in de herinnering blijven voortleven, omdat hij als slachtoffer
viel van de woede der Spanjaarden, die 9 April 1572 onder Bossu de stad
binnentrokken. Zijn grafschrift in de Groote Kerk vermeldt dan ook: ‘Hier leit begraven
J a n J a c o b s z . R o o s , burgemeester, die op den 3den paesdach anno 1572
van de Spanjaerden int incomen is doorschoten’. Hij behoorde tot de aanzienlijke
lakenverwers der stad en was gehuwd met C a t h a r i n a G o o s e n d .
G r o e n h o u t . Een straat te Rotterdam is naar hem ‘Burgemeester Roosstraat’
genoemd.
Zijn zoon J a c o b J a n s z ., geb. in de 2de helft der 16de eeuw te Rotterdam,
overl. aldaar 8 Oct. 1610, treffen wij in 1580 aan in de regeering zijner vaderstad.
In 1586 werd hij vroedschapslid, wat hij tot zijn dood bleef. Tijdens die periode was
hij o.a. vijfmaal burgemeester, meermalen gedeputeerde ter dagvaart en hij behoorde
in 1605 en 1610 tot de leden der hollandsche rekenkamer. Hij was gehuwd met
M a r i t g e J a n s z . V e r s c h o o r . Van zijn kinderen noemen wij nog Mr.
H e n d r i c k R o o s of R o s a , die in 1601 student te Leiden werd, op 15-jarigen
leeftijd, daar promoveerde in de rechten en van 1618-1632 secretaris der stad
Rotterdam was.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en II, 206, 261, 262, 418, waar evenwel terecht
Woensdag, de 4de Paaschdag, als sterfdag van Jan Jacobsz. wordt opgegeven;
Rott. Jrb. VIII, 98.
Moquette

[Roose, Jan]
ROOSE (Jan), was in het einde der zestiende en begin der zeventiende eeuw
orgelmaker, die gewerkt heeft te Utrecht (1564), Bergen-op-Zoom (1594-1597) en
Middelburg (1572 en 1603). De waarschijnlijkheid pleit er voor dat de groote basfluit
met 1 kelp en koperen mondstuk, gemerkt J. Roosen in verz. Boers (Inv. nr. 89) in
het Rijksmuseum te Amsterdam, aan hem toegeschreven mag worden.
Zie: Caecilia 1848, 165; Bouwsteenen reg.
Enschedé

[Roosmale, Adriaen]
ROOSMALE (Adriaen), geb. te Heusden ± 1662, overl. te Rotterdam 7 Mei 1740,
was waarschijnlijk een neef van den volg. In 1690 vinden wij hem in de regeering
te Rotterdam, in 1697 werd hij schepen, in 1698 vroedschapslid, wat hij tot zijn dood
bleef. In die periode bekleedde hij verschillende andere stedelijke betrekkingen,
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o.a. was hij tusschen 1704 en 1738 niet minder dan twaalfmaal burgemeester,
tusschen 1698 en 1739 herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart, van 1711-1714
gecommitteerde raad, van 1706-1707 lid van het college der admiraliteit van Zeeland
en van 1710-1717 bewindhebber der W.-I.C. der kamer Rotterdam. Hij huwde 24
Dec. 1709 met K e n a u v a n M i e r o p , wed. van E e u w o u t P r i n s .
Mr. I s a a c R o o s m a l e , die van 1686-1689

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1232
secretaris der stad Rotterdam was, geb. in 1661 te Heusden, overl. te Rotterdam
12 April 1690, zal een broer van Adriaen geweest zijn.
Moquette

[Roosmale, Dominicus]
ROOSMALE (Dominicus), geb. ± 1635, overl. te Rotterdam 31 Aug. 1689, was een
zoon van A d r i a e n R o o s m a l e en W e n d e l m o e d t B o o g a e r d t . Hij werd
in 1672 te Rotterdam, bij het veranderen der regeering door den Prins, als
vroedschapslid gekozen en bleef dit tot zijn dood. Verder vermelden wij van hem,
dat hij tusschen 1676 en 1686 herhaaldelijk burgemeester was en eveneens
meermalen gedeputeerde ter dagvaart en van 1682-1685 gecommitteerde raad.
Tot de bewindhebbers der O.-I.C. der kamer Rotterdam behoorde hij sinds 1677 en
in 1688 en 1689 had hij zitting in het college der admiraliteit op de Maas. Hij is
minstens driemaal gehuwd geweest, n.l. vóór 1674 met M a r i a V e r m u y d e n ,
daarna 24 Dec. 1679 met L y n a d e H e y d e van 's Gravenhage, en 5 Jan. 1682
met S o e t j e P u t m a n s van Delft.
Zijn geschilderd portret, een copie door P. van der Werff, bevindt zich in het
Rijksmuseum te Amsterdam.
Zijn jongste zoon, Mr. D o m i n i c u s R o o s m a l e , was in 1714 schepen van
Cool en in 1719 en 1720 schepen te Rotterdam en is aldaar 21 Febr. 1690 geboren.
o

Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Alg. Ned. Familiebl. 1, 76 en M o e s , Icon. Bat. n .
6528.
Moquette

[Rooy, Evert Willem de]
ROOY (Evert Willem d e ), 3 Juni 1816 te Zwolle geb. en 9 Mrt. 1866 te 's Gravenhage
overl. Zijn ouders waren W i l l e m d e R o o y , hoofdinspecteur der dir. belastingen
en accijnsen, en G e r a r d i n a V o o r t h u y s . Na de lagere school en het gymnasium
te Arnhem bezocht te hebben, volgde hij zijn reeds vroeger opgevatte neigingen op
om officier te worden, hoe weinig anderen hem ook voor den militairen stand geschikt
achtten. Hij nam dienst als volontair, werd korporaal en sergeant-titulair, maar mocht
door bijzondere omstandigheden het niet tot den rang van officier brengen. Zoo
verliet hij, om redenen van zijn wil onafhankelijk, den dienst en werd ambtenaar bij
het bureau der hypotheken. Maar ook deze betrekking nam hij slechts kort waar,
daar hij een aanstelling ontving tot ambtenaar bij 's Rijks Entrepôt te Amsterdam.
In beide genoemde betrekkingen, gelijk in zijn volgende, onderscheidde de Rooy
zich steeds door een voorbeeldigen ijver en nauwgezette plichtsbetrachting. Dit
ontging zijn superieuren niet, allerminst den minister van financiën van Bosse, die
den ijverigen en bekwamen ambtenaar tot adjunctcommies aan 't departement v.
financiën benoemde, waar hij weldra opklom tot commies. De Rooy kweet zich
getrouw en met veel zaakkennis van het aan hem toevertrouwde werk, studeerde
echter in zijn vrije uren veel in staathuishoudkunde en handelsgeschiedenis, waarvan
hij o.a. blijk gaf door het uitgeven van een Geschiedenis der Staathuishoudkunde
van de vroegste tijden tot heden (1851 en 52, 2 dln.) en een Gesch. van den Nederl.
handel (1854).
Zie: Levensber. Letterkunde 1869, 183.
Zuidema

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

[Rop, Antoon Leonard de]
ROP (Antoon Leonard d e ), schrijver voor de jeugd, 25 Oct. 1837 in den Haag geb.
en 3 Mei 1895 te Amsterdam overl., waar hij sedert 1873 hoofd eener openb. lagere
school was. Hij schreef verhalen en gedichten in de Kindercourant, in Bato, Voor 't
jonge volkje e.a. tijdschriften voor de jeugd. Verder in de Kunstkronijk, Eigen Haard,
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den Ned. Spectator e.a. tijdschriften. Afzonderlijk uitgegeven werden: Gedichten
(1876); Duinbloemen (1879); Immortellen en Rozen (1884) en een vertaling van
G o e t h e 's Herman und Dorothea (1885).
Zuidema

[Roque, Pieter de la]
ROQUE (Pieter d e l a ), werd in 1679 te 's Gravenhage geboren. Hij trad in dienst
der Vereenigde Nederlanden, werd 27 Febr. 1705 ingenieur of fortificatiemeester,
27 Mei 1715 commandeur van het fort ‘de Flip’ aan de Schelde, 17 Juni 1718
sergeant-majoor (kommandant) van Sas van Gent en 22 Oct. 1728 commandeur
van Hulst en onderhoorige forten. Later tot kolonel van een reg. inf. ter repartitie
van Zeeland benoemd, bleef hij evenwel te Hulst, ook toen hij 8 Oct. 1742 den rang
van luitenant-generaal verwierf. Zijn schitterende loopbaan eindigde treurig, toen
hij op 10 Mei 1747 Hulst op lafhartige wijze aan de Franschen overgaf. Na ‘met het
zwaard over 't hoofd’ hiervoor te zijn gestraft sleet hij de rest zijner dagen in
gevangenschap op Loevestein, waar hij 3 Mei 1760, dus na dertienjarige
gevangenisstraf, overleed. Hij was 4 Maart 1708 te 's Gravenhage gehuwd met
L u c r e t i a v a n H o o r n (geb. te Vlissingen, overl. te Sas-van-Gent 14 Aug. 1719,
dochter van N i c o l a a s v.H. en L u c r e t i a L e r o u x ).
Zie: D.G. v a n E p e n , Het geslacht van Hoorn 119; Navorscher XVI (1866) 111.
van Epen

[Rosendael, Nicolaas van]
ROSENDAEL (Nicolaas v a n ), dominicaan. Hij legde zijne kloostergeloften af te 's
Hertogenbosch in 1484 en overl. 31 Oct. 1537. Op meesterlijke wijze verluchtte hij
de koorboeken des kloosters met sierletters en miniaturen. Een dezer koorboeken,
een Graduale, wordt thans nog bewaard in het predikheerenklooster te Gent.
Zie: Chronicon Conventus Buscoducensis O. Praed. 51 en 56.
G.A. Meijer

[Rosengeyn, Johan Lodewijksz.]
ROSENGEYN (Johan Lodewijksz.), zoo genoemd naar het eiland Sarangoeni der
Bandagroep, waar hij als ‘vrij burger’ vermoedelijk zich verdienstelijk heeft gemaakt,
in elk geval ter onderscheiding van een naamgenoot, bevond zich op de vloot van
Steven van der Haghen, die 21 Februari 1605 voor Ambon verscheen. Op diens
last maakte hij, als koopman, met Willem Jansz. in 1606 met het jacht ‘Duyfken’
den tocht, die tot de ontdekking van Nieuw-Holland leidde. In 1608 was hij in dezelfde
qualiteit op 't jacht ‘Delft’ en kapitein te water op Ternate; 2 April kwam hij van daar
te Ambon met de ‘Groote Sonne’. In Juni d.a.v. nam hij onder admiraal Paulus van
Caerden deel aan diens veroveringen en overwinningen in de Molukken. In Nederland
teruggekeerd, ging hij in 1611 andermaal naar Indië met het schip ‘de Son’, tot de
vloot van Adriaan Block Martensz. behoorende. In Febr. 1613 werd hij benoemd tot
koopman te Tidore. In Febr. 1616 gelastte de gouverneur-generaal Laurens Reaal
hem, zich als opperkoopman op ‘de Roode Leeuw’ naar Banda te begeven. 1 Sept.
1616 vertrok hij met den commandeur Johan Dirkszn. Lam naar de Filippijnen en
in het volgende jaar kruiste hij met 2 schepen ter hoogte van kaap Frailes, waar hij
zeven chineesche jonken en een spaansch galjoen veroverde. Met een rijken buit
stevende de vloot van Lam naar Japan. Daar verging de ‘Roode Leeuw’ door storm
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en R. keerde als opperkoopman op de ‘Zwarte Leeuw’ naar Bantam terug. In 1618
met het fregat Ceylon te Bantam zijnde, ontsnapte de hem toevertrouwde kapitein
Hans de Decker van het fransche schip St. Michel, door J. Pzn. Coen gevangen
genomen. Hij vertrok in hetzelfde jaar voor goed naar patria.
Zie: L.C.D. v a n D i j k , Mededeelingen uit het
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O.- I. archief I (Amst. 1859); P.A. L e u p e , De reizen der Nederlanders naar
N.-Guinea enz. (1875); J.E. H e e r e s , Het aandeel der Nederlanders in de
ontdekking van Australië (Leiden 1899); Begin en Voortgang der O.I.C. II (reis van
S. v.d. Hagen); J.K.J. d e J o n g e , De opkomst van het Ned. gezag in O.I. II ('s
Gravenhage 1864); A. W i c h m a n n , Entdeckungsgeschichte von Neu-Guinea I
(Leiden 1909) 55-57.
Mulert

[Rosetter, Philippus]
ROSETTER (Philippus), vioolmaker te 's Gravenhage, woonde 8 April 1672 aldaar
in de Spuistraat, 8 Nov. 1694 aldaar in het Lang Achterom (Alg. ned. Familieblad
XII (1895) 42). Was hij een zoon van D u d l y R o s e t t e r , in 1632 luitenist te
Leiden? Of hij geïdentificeerd mag worden met P h i l i p R o s s e t e r , 1615-19
verbonden aan het Hof van den koning van Engeland (The musical antiquary Oct.
1911, 55), blijkt niet, de jaartallen maken het niet waarschijnlijk.
Enschedé

[Rosevelt, Johan François Adriaan Cateau van]
ROSEVELT (Johan François Adriaan C a t e a u v a n ), geb. te Hattem 7 Sept. 1823,
overl. te Paramaribo 21 Oct. 1891, was de zoon van A b r a h a m C.v.R., ontvanger
der belastingen en A n t o n i a v a n W i j h e .
Hij behoorde tot een zeeuwsche familie, die door tijdsomstandigheden financiëel
achteruit was gegaan. Als lichtmatroos maakte hij in 1841 met de ‘Stad Zwolle’ zijn
eerste reis naar Suriname, maar verliet de koopvaardij drie jaren later als 3e
stuurman, om dienst te nemen als kanonnier zonder handgeld, in welke hoedanigheid
hij 9 Jan. 1845 in Suriname aankwam, waar hij 19 Sept. 1849 tot 2en luit. der artillerie
werd bevorderd. Als postcommandant in de Boven-Commewijne en in Nickerie
studeerde hij wis- en bouwkunde, alsmede geodesie, welke wetenschappen hem
toen reeds en later bijzonder te pas kwamen, evenals zijne aanrakingen met
Boschnegers en Indianen; daar begon hij de kaart van Suriname, die zijn levensdoel
is geweest. In 1853 werd hij aan een duitsche commissie toegevoegd, die een
onderzoek kwam instellen naar de geschiktheid van het land voor europeesche
kolonisatie waarvan hij altijd een overtuigd tegenstander is gebleven. Ten einde
bevordering te kunnen maken, legde hij in Juli 1857 tijdens een acht-maandsch
verlof in Nederland wederom een officiersexamen af, maar wegens de weinige
vooruitzichten in die richting, stelde gouverneur van Lansberge hem in 1861 op zijn
verzoek tot chef van het bouwdepartement aan en daarmede verliet hij den militairen
dienst. Reeds in Augustus moest hij die betrekking tijdelijk neerleggen door zijne
benoeming - ter opname van de Marowijne en Tapanahony in verband met de
grensregeling - in een franschnederlandsche commissie, waarin ook o.a. de
oud-zeeofficier Bn. van Heerdt tot Eversberg en de fransche luit. t z. Vidal zitting
hadden. Deze opneming heeft als grondslag gediend voor de eindbeslissing van
die grensquaestie door den Keizer van Rusland in 1891. Bijzonder heeft hij zich
onderscheiden als technisch hoofdambtenaar door zijne ontwerpen ter verplaatsing
van het stadje Nieuw-Rotterdam in Nickerie, dat met wegspoeling door de zee
bedreigd werd en dientengevolge een paar malen verplaatst is; die projecten zijn
allergunstigst in Nederland beoordeeld door den hoofdingenieur van den waterstaat
Conrad, die daarom de uitzending van een ingenieur voor de uitvoering onnoodig
achtte. Met den australischen goudzoeker J. Rosenberg in commissie benoemd,
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kon hij na een nauwgezet onderzoek in 1862 den gouverneur berichten, dat het
district Boven-Suriname een uitgestrekt goudveld bevat. Ook
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ontwierp hij de eerste regelingen voor de verpleging enz. van de immigranten op
de plantages wat noodig geworden was na de afschaffing van de slavernij. In 1867
benoemd tot districtscommissaris van Boven- en Beneden-Saramacca, kon hij met
den luit. der inf. van Lansberge de opneming van Suriname voortzetten, ter
verbetering der kaarten van Moseberg, Heneman en van Sypesteyn. Na in 1872
korten tijd in het district Commewijne en Commetewane als commissaris het beheer
gevoerd te hebben, volgde reeds 1 Juli van laatstgenoemd jaar de benoeming bij
Kon. Besluit tot agent-generaal der immigratie in Suriname. Steeds werkende aan
zijn kaart vervulde hij tot zijn vertrek naar Nederland in Jan. 1879 nog verschillende
andere bestuursfuncties. In zijn 1¾-jarig verlof volgde hij colleges aan de
Polytechnische school te Delft, vooral met het oog op de geologische opneming der
kolonie. In Nov. 1880 weder in zijn vroegere betrekking van agentgeneraal naar
Suriname teruggekeerd zijnde, kon in het daaropvolgende jaar zijn kaart van
Suriname worden uitgegeven, die tot basis van alle latere opnemingen heeft gediend.
Hij bleef in dezelfde functie tot zijn dood in 1891, waarbij hij de meest gunstige
beoordeelingen van het engelsche gouvernement voor de behandeling van
britsch-indische koelies mocht inoogsten, maar waarbij de steeds wisselende
inzichten van opvolgende gouverneurs hem vaak moeilijkheden bereid hebben, ook
door zijne verkiezing tot lid der Koloniale Staten.
Hij was een man met een ijzeren gestel, onuitputtelijke werkkracht en onovertroffen
degelijke werkzaamheid, waaraan hij een buitengewone kennis van land en volk
paarde. Aan zijn weduwe werd een pensioen toegekend, gelijkstaande met dat,
hetwelk hij zelf zoude genoten hebben, na de kolonie 46½ jaar gediend te hebben.
Zie: Levensbericht in den Surinaamschen Almanak voor het jaar 1894 door J.E.
M u l l e r , waarin ook zijn portret voorkomt; als olieverfschilderij werd hem dit in 1882
door de Kolonie uit waardeering geschonken.
Mulert

[Rosseau, Jakobus]
ROSSEAU (Jakobus), leefde in de eerste helft der 17e eeuw, waarschijnlijk te
Amsterdam. De volgende uitgaven van zijn geschriften zagen daar het licht, voor
zoover het tegendeel niet gemeld is; ze dragen bijna alle den naam Jakobus Rosseau
of J. Rosseau op het titelblad, behalve een viertal dat slechts de letters J.R. heeft,
doch in v a n d e r M a r c k , Naemrol, aan hem wordt toegeschreven. De zingende
kraamer of vermaakelyke Krispyn, kaamerspel (1708; 1718; 1724; Erven wed. J.
van Egmont, z.j.; Erve H. van der Putte, z.j.; en Purmerend, 1744), van belang door
dat Krispyn in dit verhaal van zijn levensgeschiedenis een aantal coupletten of regels
van straatliedjes vlecht; De welmenende bedrogen, klugtspel (z. pl. 1714); Aran en
Titus, of wraak en weerwraak, boertig berymt (1716), een parodie op het gelijknamige
stuk van J. V o s ; Het verjaarfeest van Venus, gehouden in de zaal van Jovis. Als
mede Vulkanus aan de hol; Zyn ziekbed enz. (1717), een gedicht; De bootermarkt,
klugtspel .... Al weer door den tijd. J.R. (1718, en, zonder auteursnaam: In Holland,
1719); De helsche kermis (1718), gedicht, waarin p. (59)-88: De belagchelyke
waterzugt, klugtspel (bij v.d. M a r c k terecht ook aan R. toegeschreven); Medea,
boertig berymd (1722), parodie op het bekende stuk van J. V o s ; De verliefde
grysaart, blyspel door J.R. (1732); De zingende matroos, of vermakelyke bootsgezel,
kamerspel (1735); De snoevende minnaar, of gewaande graaf, Boertig blyspel (by
P. Aldewereld, z.j.); De verkeerde waereldt, boertig blyspel door
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J.R. (wed. J. van Egmont, z.j., blijkens vignet 1732 of later); Krispyn wyvebeul.
Boertig klugtspel door J.R. (wed. J. van Egmond, z.j.; 1732 of later); De
triompherende harderin. Bly-eindent treurspel (A. Olofsen, z.j.). T e W i n k e l ,
Ontwikkelingsgang III, 177 schrijft aan R. nog toe een anoniem verschenen
Samenspraak, gehouden in de and're waereld tusschen Jan van Gyzen en eenige
and're versturve poeëten. Ook mede al de lykdigten .... op het afsterven van .... Jan
van Gyzen (1722); iets dergelijks als de bekende Geest van Tengnagel: o.a.
verschijnen Vondel en Cats hier ten tooneele. Niet zijn mij bekend exemplaren van
De hel bestormt door de goden ‘dat in 't kort van den zelven auteur staat uit te
komen’ (volgens bericht achterin de uitg. van 1708 van de Zing. kraamer) en van
R.'s Apolloo's Prullekraam en zijn Verderf der jenever (blijkens de uitg. van 1724
van de Zing. kraamer te bekomen te Amsterdam bij J. van Egmont).
Ebbinge Wubben

[Rossem, Hendrik Willem van]
ROSSEM (Hendrik Willem v a n ), geb. 21 Oct. 1785 in de pastorie te Pijnacker,
overl. 8 Jan. 1850 te Amsterdam. Hij studeerde te Harderwijk en te Groningen en
promoveerde 28 Juni 1810 aan laatstgenoemde hoogeschool tot dr. med. op een
diss. chemico-medica de Aqua. Te Amsterdam oefende hij medische praktijk uit; hij
was daar ook regent van de St. Pietersgasthuizen en president van het geneeskundig
toevoorzicht. Op aanbeveling van C.G.C. Reinwardt werden hem, tijdens Reinwardt's
afwezigheid, de chemiecolleges opgedragen aan het Athenaeum Illustre. Reinwardt
stelde zijn natuur- en scheikundige bibliotheek, werktuigen en materialen tot van
Rossem's beschikking en deze richtte een tuinhuis, bij zijn woning behoorende en
uit één vertrek bestaande, tot laboratorium chemicum in.
Reinwardt, die - tijdens zijn verblijf in O.-Indië - bij het overlijden van v. Rhyn (kol.
1203) bevorderd was tot gewoon hoogleeraar in de chemie, pharmacie en materia
medica, doch in 1821 was benoemd tot hoogleeraar te Leiden, beval - in 1822 te
Amsterdam uit Indië teruggekeerd - van Rossem als zijn opvolger aan. Deze
bedankte echter uit hoofde van zijn uitgebreide medische praktijk, waarop H.C. van
der Boon Mesch (kol. 906) werd benoemd.
Zie verder: W.P. J o r i s s e n in Chem. Weekblad VIII (1911). 509-511 en W.P.
J o r i s s e n u.L.T h . R e i c h e r , J.H. van 't Hoffs Amsterdamer Periode (Helder,
1912) 17, 18. Een reproductie van zijn portret, naar een steendruk van Gerstenhauer
(schilderij van L. Moritz), bevindt zich in genoemd boek.
Jorissen

[Rossum, Francisca, Frans van]
ROSSUM (Francisca, Frans v a n ), R o s h e m , R o s s e m , dochter van den
gelderschen edelman J o h a n , heer van Poederoyen, Broeckhuysen enz. (broeder
van den beruchten veldheer Maarten van Rossem) en van O d a v a n Z u y l e n
v a n N y e v e l t , geb. begin der 16e eeuw, overl. 19 Apr. 1569 als abdis der
cistercienser abdij ter Hoenepe bij Deventer. Zij had hare kloostergeloften afgelegd
in de Munsterabdij te Roermond. De abt van Kamp bracht haar omstreeks 1551
met hare zuster M a r g a r i e t , eveneens non te Roermond, naar de abdij Hoenepe
met de bedoeling aldaar de vervallen kloostertucht door haar te herstellen. Het plan,
Francisca na den dood der oude abdis Agnes van Keppel (overl. 1553) aan het
hoofd der abdij te plaatsen, mislukte, niettegenstaande het aandringen van haar
vader bij den kanselier van Brabant. Eerst in 1565, nadat de abdis Johanna van
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Voorst haar ontslag had genomen, kwam Francisca, die het ambt van celleraria
bekleedde, als abdis aan het bestuur.
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Zij was de voorlaatste abdis in Hoenepe. Hare zuster S t e p h a n i e was de laatste
abdis in Rijnsburg.
Zie: J.S. v a n V e e n , Een paar bladzijden uit de gesch. van het klooster Ter
Hunnepe in Versl. en meded. van de Vereen. Overijsselsch Regt en Gesch. XXIV
(1906) 10-16; B. S i v r é , Het necrologium der adelijke abdij O.L.V. Munster te
Roermond (Roermond 1876) 15, 61; S c h o t e l , De abdij van Rijnsburg ('s
Hertogenb. 1851) 207; Kalendarium der abdij Hoenepe (H.s. Rijksarchief Zwolle).
Fruytier

[Rosweyde, Heribert]
ROSWEYDE (Heribert), geb. te Utrecht 22 Jan. 1569, gest. 3 Oct. 1629 te
Antwerpen, trad 21 Mei 1588 in de Societeit van Jezus, en na zijn studiën voltooid
te hebben, gaf hij gedurende verscheidene jaren onderwijs in de wijsbegeerte.
Reeds van jongs af toonde hij veel liefhebberij in geschiedkundige nasporingen;
wanneer de tijd het hem toeliet, ging hij, toen hij nog student was in de wijsbegeerte,
naar de kloosters in de omstreken van Douai om er de oude manuscripten na te
snuffelen, later doorzocht hij de meeste bibliotheken van België.
Als eerste vrucht van zijn nasporingen zag in 1607 een klein werkje, waaraan
meerdere jaren gearbeid was, het licht: Fasti Sanctorum, quorum vitae in Belgicis
bibliothecis manuscriptae (Antv.). Hierin legde hij het plan uit, dat sinds 1603 in hem
gerijpt was, om een volledige hagiografie uit te geven. De eerste twee deelen zouden
gewijd worden aan het leven van Jezus Christus en van de H. Maagd Maria, met
de geschiedenis van hun kerkelijke feesten, het derde deel zou handelen over de
plechtige feestdagen der heiligen, terwijl twaalf andere deelen de levens der heiligen,
gerangschikt volgens maand en dag, zouden behandelen in hun oorspronkelijke
taal. Daaraan hoopte hij nog drie deelen aan deze werken te kunnen toevoegen nl.
een van de verschillende martyrologieën, het tweede met aanteekeningen op de
levens en het derde zou een volledige inhoudsopgave geven.
Kardinaal Bellarminus schreef hem in 1608 hierover en bracht R. onder 't oog,
dat zulk een werk eindeloozen tijd en ontzaglijke uitgaven vorderde, en dat R.
verstandiger zou doen met die levens uit te geven, welke aan de nasporingen van
Lipomani en Surius waren ontsnapt. Maar Rosweyde was een optimist. Want
ofschoon hij zelfs riet de grondslagen van zijn onderneming had kunnen leggen,
verzekerde hij nog op 60-jarigen leeftijd, dat hij kans zag, ieder jaar één deel van
zijn heiligenlevens uit te geven; hij zou in Oct. 1629 beginnen, zoo was zijn
voornemen, maar met het begin van Oct. overleed hij. Bollandus, die zijn naam aan
dit groote werk gegeven heeft, meende, dat, als R. aanstonds na de uitgave van
zijn Fasti zich aan het werk had gezet, hij al de door hem verzamelde levens had
kunnen schiften, en voor een groot deel uitgeven, maar ongelukkig strekte R.'s ijver
zich over te veel zaken tegelijk uit. Zijn werken waren wel niet nutteloos, maar
hadden door anderen onder zijn leiding verricht kunnen worden, b.v. zijn
nederlandsche geschriften. Onderwijl ging hij door met verzamelen van oude stukken
en handschriften, totdat een kwaadaardige koorts, die nog toenam doordat hij bij
een besmettelijken zieke waakte, een einde aan zijn leven maakte.
Behalve de reeds genoemde Fasti verschenen van zijn hand: Memoriale de ...
instituto quoad Sanctorum historias et vitas illustrandas (1611) (afgedrukt in Analectes
pour servir à l'histoire eccl. d.l. Belg. V (Louvain 1868); De Fide haere-
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ticis servanda ... (Antv. 1610); Martyrologium Romanum (Antv. 1613); Lex Talionis
XII Tabularum (Antv. 1614); Vitae Patrum etc. (Antv. 1615); Thomae à Kempis libri
quatuor. Cum vindiciis Kempensibus (Antv. 1617); Anticapellus etc. (Antv. 1619);
Syllabus malae fidei Capellianae (Antv. 1620); Generale Legende der Heylighen
etc. (Antv. 1619); Het Leven van de Heylighe Maghet ende Moeder Godts Maria
(Leuven 1620); Chronicon Canonicorum regularium ordinis S. Augustini Capituli
Windesemensis Antv. 1621); D. E u c h e r i i ... de contemptu mundi Epistola etc.
(Antv. 1621); D. P a u l i n i E p i s c o p i N o l a n i Opera (Antv. 1622); Leven, Lyden
ende Dood ons Heeren Jezu C. etc. (Antv. 1623); Generale Kerckelijke Historie etc.
(Antv. 1623); Het Leven der H.H. Maegden etc. (Antv. 1626); Bellum intestinum
hominis interioris et exterioris (Antv. 1628); Oeffeninghe der Volmaecktheyt van P.
Alf. Rodriguez, 1e D. (Antw. 1626).
Vgl.: Acta Sanctorum VII, Oct., I; C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque de la
Compagnie de Jésus VII, 190-207 (Bruxelles 1890-91); Archief Bisd. Utrecht V
(1878) 305.
Derks

[Rottiers, Bernard Eugène Antoine]
ROTTIERS (Bernard Eugène Antoine), 15 Aug. 1771 te Antwerpen geb., overl. 5
Juli 1858 te Brussel, was oorspronkelijk bestemd voor geestelijke en studeerde te
Bornhem in het college der engelsche dominicanen 18 Sept. 1785 - 24 Aug. 1787,
daarna aan de universiteit van Leuven. Zijn karakter was niet geschikt voor deze
roeping en hij koos daarom de militaire loopbaan. In 1789 trad hij als cadet in dienst
bij het regiment van Clairfayt om spoedig daarna onderofficier bij de jagers van
Leloup te worden.
Bij Jemappes werd hij gekwetst, vertrok daarna naar Holland, alwaar hij door
bemiddeling van den graaf van Wassenaar - Starrenberg een plaats kreeg als officier
der mariniers. Toen Willem V in Jan. 1795 naar Engeland ontweek, vergezelde hij
hem en bleef twee jaren te zijner beschikking.
In 1799 nam hij deel aan de landing der Engelschen in Noord-Holland en diende
daarbij onder kolonel Mac Donald, den schrijver van het relaas dier expeditie. Bij
Egmond aan Zee werd hij gewond. Vervolgens trok hij naar Spanje en diende daar
onder generaal Moore. Onder Lodewijk Napoleon verkreeg hij eene aanstelling tot
kapitein bij den generalen staf en hij stond in 1807 en 1808 onder het commando
van maarschalk de Winter. Rottiers, die ook kunstliefhebber en kenner was, verkocht
in die jaren verscheiden schilderijen aan koning Lodewijk Napoleon ten behoeve
van het Koninklijk Museum. Hij teekende ook, want wij kennen een ex libris door
hem, vervaardigd voor de boekerij van J.H. Hoeufft.
Einde 1808 werd hij gedetacheerd naar Rusland, met den rang van majoor in het
corps kwartiermeesters in het gevolg van keizer Alexander. Zijn teekentalent kwam
hem ook hier te stade bij het maken van militaire plannen en hij werd in 1811
bevorderd tot luitenant-kolonel. Na de herstelling der Oranje's verliet hij het russische
leger als kolonel en werd in 1820 in dienzelfden rang door Willem I in het hollandsche
leger overgeplaatst. Kort voordien had hij een wetenschappelijke reis ondernomen
door Rusland en langs de Zwarte Zee. Deze geschiedde in opdracht des Keizers
en de resultaten daarvan legde hij neêr in een 1820 te Brussel verschenen boek,
getiteld: Itinéraire de Tiflis à Constantinople.
In 1825 kreeg hij van Willem I eene zending naar het Oosten. Als gevolg daarvan
publiceerde hij in 1830 te Brussel: La Description des monu-
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ments de Rhodes. Gedurende deze reis nam hij voor de fransche regeering de kust
en havens op van Algiers. Toen de Franschen in 1830 besloten hadden tot de
expeditie naar Algiers, bood Rottiers dit gouvernement zijne diensten aan, welke
echter niet werden aangenomen. Rottiers deed toen in de Revue des Revues zijn
plan voor de beraamde expeditie verschijnen.
Gedurende de belgische omwenteling nam Rottiers geen deel aan den strijd. Hij
woonde toen te Antwerpen, waar zijne woning 23 Oct. gedurende het bombardement
vernield werd. Zijne verzameling kunst en oudheden ging daarbij verloren. Na de
scheiding van Holland en België woonde Rottiers, generaal geworden, te Brussel
en leefde er van zijn pensioen. Zijne klassieke opvoeding was hem van veel nut;
hij sprak de meeste talen van Europa vloeiend. Hij was gehuwd met P l a c i d a
M i l l o t , geboortig van Breda. Uit dit huwelijk sproten 6 kinderen.
Er bestaat een anonieme gravure van zijn portret en een steendruk van J. van
Geuk.
Zie: v a n D o n i n c k , Het voormalig engelsch klooster te Bornhem (Leuv. 1904)
483; Journal d' Anvers, 13 Juli 1852; E.W. M o e s e n E. v a n B i e m a , De
Nationale Konst-Gallery (Amst. 1909); Part. Ber.
van Biema

[Roussel, Haye van]
ROUSSEL (Haye v a n ), zoon van J a c o b v a n R o u s s e l , uit Henegouwen,
raadsheer in het Hof van Friesland en van S j o u c k v a n S t a n i a (overl. 1580).
Hij studeerde te Orleans in de rechten, en wordt aldaar in 1582 vermeld onder de
officiarii der germaansche natie. Hij werd lid der Staten van Friesland, in 1600
gedeputeerde en zag zich 2 Maart 1604 benoemd tot lid van het Hof van Friesland.
Hij overleed vóór 14 Mei 1616, dag waarop zijn opvolger benoemd werd. Zijn vrouw
J o u c k G e m m e d o c h t e r v a n B u r m a n i a , die hem verscheiden kinderen
schonk, overl. in 1627.
Zijn in 1604 geschilderd portret is bij de familie van Harinxma thoe Slooten te
Leeuwarden.
Zie: J. S i c k e n g a , Het hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw
(Leiden 1869) 169-170.
van Kuyk

[Rubens, Eugenius]
RUBENS (Eugenius), geb te Antwerpen 14 Mrt. 1646, overl. te Oudenbosch 21 Mrt.
1704. Hij behoorde tot de familie van den schilder Rubens en had als cistercienser
zijne professie gedaan in de abdij St. Bernard bij Antwerpen 11 April 1667. Priester
gewijd 21 Febr. 1671 werd hij kapelaan te Oudenbosch, daarna pastoor aldaar, 28
Dec. 1679 en landdeken van Bergen op Zoom 1692. Hij was de oom van den volg.
Zie: B. v a n D o n i n c k , Obituarium Loci St. Bernardi (Lérins 1901) 43; K r ü g e r ,
Kerkelijke Gesch. bisdom Breda IV, 21, 98, 109 en 110; Archief der abdij St. Bernard.
Fruytier

[Rubens, Gerardus]
RUBENS (Gerardus), geb. te Brussel 4 Apr. 1674, overl. 21 Jan. 1736 in de abdij
St. Bernard aan de Schelde, O. Cist., waar hij 27 Jul. 1693 zijne kloostergeloften
had afgelegd. Hij behoorde tot de familie van den schilder Paulus Rubens, wiens
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familiewapen hij ook voerde. Na zijne priesterwijding, 24 Mei 1698, was hij gedurende
16 jaar lector der godgeleerdheid in de abdij. Sinds 1717 biechtvader in de abdij
van Roosendaal, O. Cist. werd hij 4 Aug. 1720 benoemd tot pastoor te Oud-Gastel.
Hij is echter geen landdeken van Bergen-op-Zoom geweest zooals K r ü g e r en
v a n D o n i n c k aangeven. Tweemaal werd hij door de abdijleden tot abt gekozen,
voordat de keizer hem benoemde. Daarna werd hij 23 Aug. 1722 gewijd. Zijn bestuur
was een zegen voor de abdij. Als ijveraar voor de biblio-
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theek is zijne gedachtenis vereeuwigd. Zoo dikwijls hij van Mechelen of Brussel
thuis kwam was zijne koets zoo vol boeken geladen, dat hij zelf bijna geen plaats
vond. Hij zorgde ook voor het samenstellen van een catalogus, 4 deelen in fol.,
thans nog bewaard in de abdij St. Bernard. De gouvernante Maria Elisabeth stelde
hem aan om de keuze van een abt te Orval te leiden en tevens een onderzoek in
te stellen nopens de vlucht van eenige Orvallisten naar Rijnwijk in Utrecht, 1726.
Hij slaagde er in het Jansenisme voor goed uit de abdij te bannen en den vrede te
herstellen. Zijn geschilderd portret wordt nog bewaard in de abdij te Bornhem evenals
eenige zijner hss. waaronder: Summarium chronologicum continens cxordium et
progressum abbatiae B.M.V. Loci Sti. Bernardi.
Zie: G. B o u v a r t , Verschyden gedichten (H.S.) II, 320-361; IV, 307-311; M a r t .
v a n D y c k , Oratio funebris in exequiis Rev. Ampl. D.D. Gerardi Rubens O. Cist.
abbatis dignissimi dicta (Antv. 1736); Gallia Christ. V, 147; K r ü g e r , Kerk. Gesch.
bisdom Breda III, 389; v a n D o n i n c k , Obituarium monasterii Loci Sti. Bernardi
(Lérins 1901) XXVIII, XXIX, XXXVIII, XLIV, XLVI-LII, 14, 22, 43, 66; G o f f i n e t , Le
Jansénisme dans l'abbaye d'Orval in Ann. de l'inst. arch. du Luxembourg XIX (1887)
33-42; T i l l i è r e , Histoire de l'abbaye d'Orval (Namur 1897) 488-490; Cisterc.
Chronik XIX (1907) 150, 151; Archief abdij Bornhem.
Fruytier

[Rücker, Joannes Conradus]
RÜCKER (Joannes Conradus), geb. te Windesheim, overl. te Leiden 8 Maart 1778.
Als zijn geboortejaar wordt door v a n d e r A a en anderen 1702 vermeld, door het
gedrukte leidsche Album Stud. 1691. Geen van beide stemt overeen met zijn
inschrijving als jur. stud. te Leiden op 14 Sept. 1717 als zijnde 34 jaar oud. Te Leiden
studeerde hij onder Gerard Noodt, Ant. Schultingh en Joh. Ortw. Westenberg. In
het bijzonder was hij de discipel van Schultingh. In 1733 werd hij tot lector juris te
Leiden benoemd, welk ambt hij 17 Apr. van dat jaar aanvaardde met een rede de
Amoenitate studii Juris civilis. Reeds het volgende jaar werd hij tot gewoon
hoogleeraar in het burgerlijk recht benoemd en inaugureerde hij 20 Sept. 1734 met
een rede de Superanda studii Juris civilis difficultate. Bij de promotie van Daniël van
Alphen tot doctor in de beide rechten op 13 Dec. 1735 (zie I, kol. 84, waar als
promotiedag ten onrechte 17 Dec. 1735 wordt vermeld) hield hij als promotor een
oratie de Honorïbus academicis magno doctrinae praemio. Op 23 Sept. 1737 hield
hij een lofrede de Vita et obitu viri cl. atque celeb. Joannis Ortwini Westenbergii. In
1741 tot rector-magnificus gekozen, legde hij deze waardigheid het volgend jaar
neder met een rede de Libertatis Praesidio, Jure civili. In 1757 ten tweeden male
het rectoraat nederleggend, sprak hij de Vero Jcto., viro bono. In 1769 verkreeg hij
zijn emeritaat.
Zijn leeraar Schultingh liet aan hem zijn schriftelijke nalatenschap na. Rücker
bezorgde daaruit een verzameling te Franeker gehouden disputaties en gaf die uit
onder den titel: Thesium controversarum iuxta seriem Digestorum decades centum
(L.B. 1738, herdr. 1762). Zijn eigen, nog groot gezag hebbende, handschriften
bevinden zich op de leidsche universiteitsbibliotheek. (Codices bibl. publ. lat. (1912)
reg.) Van hem zijn bekend: Dissertatio de civili et naturali temporis computatione in
iure; Observationes quibus Florentina scriptura variis Pandectarum locis defenditur;
Interpretationes, quibus obscuriora quaedam Juris Civilis capita illustrantur, alle te
zamen met de oraties van 1733, 1734, 1735, 1737 en
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1742 uitgeg. Lugd. Bat. 1749. Een tweede deel der Interpretationes voigde (Lugd.
Bat. 1752). Hoewel leerling der klassieke oud-hollandsche juristen, onderscheidt
Rücker zich gunstig van hen door meer als jurist, minder als historicus te werk te
gaan.
Zijn in 1736 door H. van der Mij geschilderd portret hangt in de Senaatkamer te
Leiden en is door J. Houbraken gegraveerd.
Zie: S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogeschool II T. en B. 191; dit werk I, kol. 1463.
van Kuyk

[Rücker, Johan Gerhard Christiaan]
RÜCKER (Johan Gerhard Christiaan), geb. te Windesheim in 1722, overl. aldaar 5
Apr. 1780. Hij studeerde te Leiden (ingeschreven 14 Juli 1739) in de rechten, waar
zijn oom, die voorgaat, hoogleeraar was. In 1751 promoveerde hij daar tot doctor
juris na verdediging eener dissertatie de L. 6 § 1 D. quemadm. servit. amitt.; L. 49
D. de re judic. et de effect. sent.; L. 21 § 1 D. de pactis (Lugd. Bat. 1751). Reeds
voor dien tijd, in 1747 had hij op een voordracht voor professor te Harderwijk gestaan.
In 1752 trad hij als hoogleeraar in de rechten te Groningen op met een rede de
Subsidiis futuro JCto necessariis (Gron. 1752). Hier doceerde hij romeinsch recht,
totdat hij 7 Juli 1760 tot professor juris civilis et hodierni te Utrecht beroepen werd
op ƒ 1600 tractement. Dien post aanvaardde hij 22 Sept. van dat jaar met een rede
de Juris civilis disciplina morum magistra. In 1767 gewerd hem een
tractementsverhooging. In Sept. 1769 verkreeg hij om gezondheidsredenen een
verlof naar Duitschland, dat in Jan. 1770 weder verlengd werd. Weder hersteld,
hervatte hij zijn lessen en bekleedde van 1763-64 het rectoraat. Dit legde hij neder
met een oratie de Jure civili Judiciorum norma. Ten slotte kreeg hij in 1768 wegens
voortdurende ziekte ontslag, en keerde naar zijn geboorteplaats terug, waar hij
overleed. De koninkl. bibliotheek in den Haag bezit een handschrift van hem,
gelegateerd door J. de Witte van Citters, met den titel: Elucidatio nonnullorum
locorum ex Hugonis Grotii Inleiding tot de Hollandsche Rechtsgeleerdheyd, dat ook
in de bibliotheek v.d. Maatsch. d. Ned. Letterk. is.
Zie: B o e l e s , Levensschetsen der Groninger Hoogleeraren achter
J o n c k b l o e t s Gedenkboek (Gron. 1864) 78-79; L o n c q , Hist. schets der Utr.
Hoogeschool 188, 325, W i j n n e e n M i e d e m a , Resolutiën vroedschap Utrecht
betreff. de akademie (Werken Hist. Gen. II: 52) 334, 359, 370-371; B o u m a n , Geld.
Hoogeschool II, 246; Verslag Kon. Bibliotheek 1879, 147; Catalogus der Bibliotheek
v.d. M. der Ned. Letterk. I. 74.
van Kuyk

[Rudse, Mattheus]
RUDSE (Mattheus), of R e u t z e , zoon van een burgemeester van Golnow in
Pommeren, had in Rostock gestudeerd en was aldaar 8 Mei 1571 gepromoveerd
tot Magister art. lib. Hij werd er weldra pred. a.d. Nicolaikerk, maar toen hij in 1576
weigerde het Torgausche boek te onderteekenen, omdat het streed met de gevoelens
van Flacius over de erfzonde, werd hij afgezet. Hij was gehuwd met A n n a
A l b e r u s , dochter van den bekenden duitschen liederdichter Erasmus A. Omstreeks
1579 was hij predikant bij de lutherschen te Hondscote in Vlaanderen, maar nog
datzelfde jaar moest hij van daar vluchten en werd hij aangesteld in Nieuwkoop, dat
tot het gebied van Woerden behoorde en dat daarom de Augsb. Confessie beleed.
4 Apr. 1580 werd hij naar Woerden beroepen, waar de lutherschen tegenover de
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parochiekerk, waarin door een niet-lutheraan werd gepredikt, een huiskerk hadden
opgericht met toestemming der Staten. Scherp hield men hem in het oog
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en meer dan eens (20 Sept. 1580, 23 Febr. 1581) moest hij naar den Haag om zich
tegen aanklachten te verdedigen. Vermoedelijk zoude zijn dienst zonder groote
moeilijkheden nog jaren zijn voortgezet wanneer hij niet gewetensbezwaar had
gehad tegen de afzwering van Philips, die 26 Juli 1581 plaats had. Deze afzwering
van den wettigen vorst en de eed, door de nieuwe overheid van hem geëischt, was
hem te veel. Hij achtte, als lutheraan, de daad der Staten onrechtvaardig en
onchristelijk en bleef in de godsdienstoefening voor den koning van Spanje bidden.
Hierom werd hij voor de magistraat gedaagd, maar hij verklaarde, dat hij als dienaar
van Christus niet anders doen kon en leverde een uitvoerig geschrift in, waarin hij
uiteenzette dat wij geen recht hebben eenige overheid af te zetten. De Staten lieten
zich met deze zaak in; zij verboden hem, die vreemdeling was en die vergat dat de
koning van Spanje hier maar graaf was, die de landen regeeren moest naar hunne
eigene privilegiën, zich met de zaken des lands in te laten, en na velerlei
besprekingen werd met toestemming van het Hof van Holland den 24 Febr. 1582
besloten, dat Rudse niet meer in Holland mocht prediken en dat hij binnen 14 dagen
het land moest verlaten. Hoeveel pogingen zijn vrienden ook aanwendden om dit
besluit te verzachten, het gelukte hun niet en Rudse keerde weer naar zijn vaderland.
Zie: B o r , Opkomst der Nederl. beroerten (Ceulen 1666) 182 vlg.: d e z ., Nederl.
oorlogen, 2e dl., Boek XVI; S c h u l t z J a c o b i in Nederl. Archief v.
Kerkgeschiedenis IV (1844) 134. Voorts: H.Q. J a n s s e n , Kerkhervorming in
Vlaanderen I, 246; S c h u t z , Vita D. Chytraei 1, 149, 201, 213; II, 56; P o n t , Gesch.
v.h. Lutheranisme in de Nederl. tot 1618 (1911) 372 vlg.
Pont

[Rumelaer, Steven van]
RUMELAER (Steven v a n ), ook v a n R u m e l e r , overl. 21 Sept. 1504, studeerde
te Parijs, Padua (1477) en Bologna (aldaar in 1478 procurator der germaansche
natie) in de rechten en verwierf zich den graad van doctor utriusque juris. In 1484
verkreeg hij een prebende in het Domkapittel te Utrecht, opengevallen door den
dood van Albert van Holland, in 1492 een supplementum. In 1492 werd hij deken
van St. Pieter; vervolgens maakte hij een reis naar Rome, vanwaar hij in 1496 als
proost van St. Jan terugkeerde. Tevens verkreeg hij de proosdij van Elst, waarin hij
Herman van Lochorst was opgevolgd. Blijkbaar was hij vermogend; zulks blijkt uit
zijn testament 8 Aug. 1504 gemaakt en 18 Sept. nog aangevuld. Tot de daarin
benoemde executeurs behoort ook van Lochorst.
Zijn broeder Z w e d e r v a n R u m e l a e r was proost van St. Odiliënberg
(Roermond). Een andere S t e v e n , I.U. Doctor, kanunnik van St. Jan en
bisschoppelijk officiaal, overleed 22 Oct. 1556. Een derde S t e v e n in de laatste
helft der 16e eeuw kanunnik van St. Jan. Deze studeerde te Rostock (April 1554).
Zijn tijdgenoot, J a c o b v.R., kanunnik van St. Marie, overl. 2 Juni 1598.
Zie: H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta III A, 242 en 255; D o d t , Archief
III (1843) 101, 141, 153 v.v. (afdruk van zijn testament) 158, 161, 187, 191; IV (1844)
68; hs. van B r o c k (rijksarchief Utrecht D. 1355); J. d e W a l in hs. leidsche
o

Maatschappij der Ned. Letterk. n 1155 II, 87.
van Kuyk

[Rummerink, Martinus]
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RUMMERINK (Martinus), geb. 1739 te Meeden, gest. 18 Dec. 1813 te Dordrecht,
zoon van den groningschen predikant J o h a n n e s R u m m e r i n k ; hij studeerde
te Groningen, Utrecht en Leiden, werd 1764 predikant te Oldeschoot,
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1765 te Voorschoten, 1774 te Leeuwarden, 1777 te Dordrecht, 1807 emeritus. Uit
zijn huwelijk met A d r i a n a P u l a t werden geen kinderen geboren. Met J. Heringa,
A. van Assendelft, J. Kneppelhout en D.A. Reguleth, richtte hij in 1785 het Haagsch
Genootschap ter verdediging van den christelijken godsdienst op, waar hij tweemaal,
1791 en 1797 eene aanspraak hield ter algemeene vergadering. Rummerink was
een aanhanger van de nieuwe (engelsche) preekmethode van E. Hollebeek.
Hij schreef: Lijkrede op het afsterven van vrouwe Jacoba Maria, bar. van
Wassenaer (1771); Toespraak over het diep en zich ver verspreidend kwaad, hetwelk
in het bijzonder de hedendaagsche aanvallen tegen den christelijken godsdienst
verwekken (1791); Toespraak over Jezus Christus beschouwd als den hoofdinhoud
van de geschiedenis der wereld (1797); Twee bundels leerredenen (Dordrecht,
1807, 1808).
Zie: S c h o t e l , Kerkelijk Dordrecht II, 579-588; A. K u e n e n , Het Haagsch
Genootschap (1885) 11, 85 vlg., 112; G l a s i u s , Godgel. Nederl. III 239 vlg.
Knappert

[Rupe, Alanus de]
RUPE (Alanus d e ), of v a n d e r C l i p , dominicaan, omstreeks 1428 in Bretagne
geb., overl. te Zwolle 8 Sept. 1475; hij trad te Dinant in de Orde en studeerde in het
klooster St. Jacques te Parijs. In 1462 begaf hij zich naar het klooster te Rijssel, om
volgens de strenge kloostertucht, die daar onlangs was ingevoerd, te leven. Omtrent
Paschen 1463 verscheen hem, zooals hij nadrukkelijk getuigt, Maria, de Moeder
van Jezus, en gelastte hem overal den rozenkrans te prediken, d.w.z. eene
geestelijke oefening, hierin bestaande dat men aan een kralensnoer een bepaald
aantal malen het ‘Onze Vader’ en het ‘Wees Gegroet’ bidt en daarbij de geheimen
van Christus' Verlossingswerk overweegt. Deze prediking beschouwde hij als zijn
levenstaak. Door zijn vurig woord en strengen levenswandel won hij onder zijne
ordebroeders en andere geestelijken vele navolgers en ijveraars, en wekte overal
onder de scharen de hoogste geestdrift voor het rozenkransgebed. In 1470 werd
te Douai de eerste broederschap van den Rozenkrans gesticht. 3 Oct. 1470 liet hij
zich, op last zijner oversten, te Rostock op de universiteitsrol inschrijven om den
doctorstitel te behalen. Na volbrachte studie werd hij in 1472 aangesteld tot professor
te Zwolle, en overleed aldaar 8 Sept. 1475. Door tijdgenooten en nakomelingen
werd hij als een heilige vereerd.
Zijne ascetische geschriften zijn door J.A. C o p p e n s t e y n verzameld, gewijzigd
en uitgegeven onder den titel: Alanus Redivivus (Friburgi 1619; Colon. 1624; Neapoli
1630).
Zie: Q u é t i f , Scriptores Ord. Praed. I, 849; B. d e J o n g h e , Desolata Batavia
Dominicana 192; A.J.J. H o o g l a n d , Dissertatio critica de scriptis Ven. P. Alani de
Rupe in Analecta Ord. Praed. II, 113; W. S c h m i t z , Das Rosenkranzgebet im 15.
und im Anfange des 16. Jahrh. (Freiburg. 1903) 1.
G.A. Meijer

[Rusius, Albertus]
RUSIUS (Albertus), geb. in 1614 als zoon van den predikant J o h a n n e s R u s i u s
en E u p h e m i a K e t w i c h , overl. te Leiden 19 Dec. 1678. Zijn rechtsgeleerde
studie volbracht hij aan de hoogescholen te Leiden, Groningen en Franeker. Daarna
maakte hij een buitenlandsche reis en promoveerde in 1643 te Orleans tot doctor
utriusque juris. Na terugkeer in de Nederlanden vestigde hij zich als advocaat te
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Amsterdam en werd in 1646 hoogleeraar aan het athenaeum aldaar. In 1659 werd
hij beroepen als prof. juris feudalis te Leiden en inaugureerde met een rede de
Jenuna

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1244

quorundam et barbara juris compendiaria (Lugd Bat. 1659). In 1667 en 1672 was
hij rector-magnificus. Zijn lofredenaar Böckelmann roemt zijn buitengewone talenten
als jurist en geeft van zijn uiterlijk deze beschrijving: ‘Severitatem, noe tamen
ingratam, vultus, ignem oculi, pectus robur, firmitatem latera ostendebant’. Behalve
de genoemde oratie, verscheen van zijn hand niets in druk. Hij was gehuwd met:
o
o
1 . M a r i a T e r b u r g (spoedig overleden), 2 . M a r i a d e V o g e l a e r , die hem
een zoon J o h a n A l b e r t R u s i u s schonk, die advocaat te Amsterdam was.
Soms voegde hij den naam zijner moeder voor den zijnen, als bij zijn inschrijving
te Leiden 25 Juni 1640: A l b e r t u s K e t w i c h R u s i u s D r e n t i n u s .
Zijn geschilderd portret, een copie door H. van der My naar een origineel van G.
ter Borch 1668, hangt in de Senaatskamer te Leiden en is op steen geteekend door
L. Springer.
Zie: J.F. B ö c k e l m a n n , Oratio in obitum A. Rusii (L.B. 1679) (= Pamflet Knuttel
o
n . 11689); M. S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogesch., II, T. en B., 137; J.E.
E l i a s , De vroedschap van Amsterdam II, 1153.
van Kuyk

[Rutcherus, ook Rutgerus en Ruthgerus]
RUTCHERUS, ook R u t g e r u s en R u t h g e r u s , abt van Kloosterrade (Rolduc)
te Kerkrade. Onbekend is het jaar van zijne benoeming en dat van zijn dood. Hij
komt het eerst voor in 1202 en het laatst in 1217. In 1219 vermeldt reeds eene
oorkonde zijnen opvolger Hehnericus. Onder zijn bestuur werd de thans nog
bestaande abdijkerk voltooid en in 1207 door Philippus, bisschop van Ratzenburg,
ingewijd.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg van S.P. E r n s t (Luik 1852) 74-76; G.D.
F r a n q u i n e t , Beredeneerde inventaris der oorkonden en bescheiden van de abdij
Kloosterrade (Maastricht 1869) 32-37.
Goossens

[Rutgers, Antonie]
RUTGERS (Antonie), geb. 2 Maart 1805 te Groningen, waar zijn vader predikant
was, overl. 18 Oct. 1884 te 's Gravenhage. Hij bezocht het gymnasium zijner
geboorteplaats en werd 16 Jun. 1821 als student aan de universiteit aldaaar
ingeschreven. Na in 1823 het candidaatsexamen in de letteren en in 1825 dat in de
theologie te hebben afgelegd, begaf hij zich naar Leiden ter voortzetting zijner
studiën bij prof. Hamaker. Op verzoek van het curatorium der groningsche
hoogeschool belastte hij zich van 1828-1829 met het geven van de colleges in de
kerkgeschiedenis aan die universiteit. 1 Dec. 1828 werd hij te Breede, onder Warfum,
tot predikant beroepen, waar hij 5 Apr. 1829 zijn intree deed, en 21 Apr. 1830
promoveerde hij te Groningen tot doctor in de theologiae op een proefschrift:
Annotatio in Joëlem.
20 Mei 1833 huwde hij te IJsselstein J e r e m i n a F r e d e r i k a A b r e s c h . 20
Juni 1837 werd hij benoemd tot gewoon hoogleeraar in de faculteit der wijsbegeerte
en letteren aan de universiteit te Leiden, waar hij college gaf in hebreeuwsch en
hebreeuwsche antiquiteiten, uitlegging van het Oude Testament en gedurende
eenige jaren ook in 't Sanskrit. 24 Mei 1840 schonk de universiteit van Groningen
hem het eeredoctoraat in de letteren. 26 Aug. 1847 hertrouwde hij met L o u i s e
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W i l h e l m i n a A b r e s c h te IJsselstein, zuster zijner eerste vrouw. Na zijn
emeritaat in 1875 verliet hij Leiden en vestigde zich met der woon te 's Gravenhage.
R. was lid van het Koninklijk Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone
Kunsten te Amsterdam, van de Koninklijke Akade-
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mie van Wetenschappen te Amsterdam, van de Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde te Leiden, van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten
en Wetenschappen te Utrecht en van het Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen te Middelburg.
Van zijne hand verscheen, behalve het bovenvermeld proefschrift: Historia
Jemanae sub Hasano Pascha (Leiden 1838); Oratio de Samuelis in populo Israelitico
formando vi saluberrima ('s-Grav. 1840); Oratio de Academiis origine universitatum
(Leiden 1849); De Sanskrit-drukletters (Leiden 1851); Het lijdvak der Babylonische
Ballingschap (Leiden 1851); Over de tabulae Eugubinae in Versl. en Meded. Kon.
Akad. Wet., afd. Letterk. I (1856) 237; II (1857) 103; Het beheer der kerkelijke
goederen en fondsen van de Nederd. Herv. gemeente te Leiden (Leiden 1869); De
echtheid van het tweede gedeelte van Jesaja (Leiden 1866).
Zuidema

[Rutgers, Mr. Carel Pieter Louis]
RUTGERS (Mr. Carel Pieter Louis), geb. te Groningen 30 Jan. 1854, overl. te
München 14 Sept. 1907, zoon van ds. C a r e l P i e t e r L o u i s R u t g e r s en
J o h a n n a C l a r a W i l h e l m i n a C o e n e n . Na zijn voorbereidende studiën in
zijn vaderstad te hebben volbracht, werd hij in 1872 als student in de rechten
ingeschreven. In Juli 1884 promoveerde hij tot doctor in de rechtswetenschap op
proefschrift: Het niet verschijnen van partijen in rechten (Gron. 1884). In 1892 werd
hij benoemd tot commies-chartermeester aan het rijksarchief in Groningen, in 1900
tot rijksarchivaris in Overijsel, welk ambt hij tot zijn dood toe heeft bekleed. Hij was
een man van bijzondere gaven, die echter niet geheel heeft gegeven wat van hem
mocht worden verwacht. Zijn wetenschappelijke publicatiën beperken zich tot een
drietal uitstekende archief-inventarissen (Ewsum, Farmsum en Bolhuis in Verslagen
aangaande 's Rijks oude archieven 1896, 1901) en een aantal historische studiën
en schetsen in den Gron. Volksalmanak (1895-1905), waarbij vooral het afwijkende
en anecdotieke zijn aandacht trok.
Zie: J.A. F e i t h i n in Ned. Archievenblad XVI, 85 vlg. en Levensb. Lett. 1908, 67
vlg.
Brugmans

[Rutgers, Johannes]
RUTGERS (Johannes), rector van het gymna sium te 's Gravenhage, geb. 14 Mei
1835 te Breede, onder Warfum, waar zijn vader Antonie (kol. 1244) destijds predikant
was, en overl. 2 Apr. 1897 in den Haag. Hij bezocht het gymnasium te Leiden, werd
in Sept. 1852 als theol. student aan de hoogeschool ald. ingeschreven, doch werd,
na met goed gevolg het candidaats examen in de theologie te hebben afgelegd,
onder den invloed van Cobet literator. 20 Jan. 1862 promoveerde hij in deze faculteit
op een proefschrift: Sexti Iulii Africani ᾽Ολυμπιάδων ἀιαγϱάφη adiectis ceteris quae
ex Olympionicarum fastis supersunt. Ondertusschen had hij van 1859-60 het
praeceptoraat aan het gymnasium te Haarlem waargenomen en was daarna tot
kort na zijn promotie werkzaam aan het leidsche gymnasium. In 1862 begaf hij zich
om gezondheidsredenen en studiebelangen voor anderhalf jaar naar het Zuiden.
Het grootste gedeelte van dien tijd bracht hij in Rome door.
In 1863 in 't vaderland teruggekeerd, werd Rutgers tot praeceptor van 't haagsche
gymnasium benoemd, later tot conrector en in 1878 tot rector dezer inrichting.
Behalve bovengenoemd proefschrift schreef hij nog: Duo bassirilievi in terracotta.
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Met pl. (Roma 1863); Het wetsontwerp Geertsema tot regeling van het Hooger
Onderwijs (1874); Leerboek der Grieksche taal

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1246
(voorloopige en gedeeltelijke druk, niet in den handel; 's Grav. 1878) en een
Grieksche Vormleer voor gymnasiën (1881). Verder verschillende artikelen in de
Gids (zie o.a. 1864, 67 en 69), den Ned. Spectator (o.a. 1876), het Weekbl. voor
Hooger onderwijs. de Amsterdammer, Weekbl. voor Nederland e.a. bladen.
Rutgers was lid van het ‘Instituto di Corrispondenza archeologica’ te Rome en
van den ‘Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande’ te Bonn. Hij stond bekend
als een man van strenge plichtsbetrachting, scherpzinnig, bekwaam en buitengewoon
werkzaam. Ongehuwd, wijdde hij zich geheel aan de belangen zijner school en
betoonde zich in alles een trouw leidsman zijner leerlingen.
Zie: Het Vaderland van 4 en 5 Apr. 1897.
Zuidema

[Ruuck, Elias de]
RUUCK (Elias d e ), geb. te Bommel, waarschijnlijk in 1638, overl. te Rotterdam 26
Oct. 1711, treffen wij in 1690 in de regeering van zijn nieuwe woonplaats aan, waar
hij reeds ± 30 jaar vertoefde. In 1692 werd hij tot lid in de vroedschap gekozen, wat
hij tot zijn dood bleef; herhaaldelijk was hij in die periode gedeputeerde ter dagvaart
en vijfmaal burgemeester. Hij huwde 7 Sept. 1664 met A n n a L i n d i u s van Dordt
en hertrouwde 2 Mei 1666 met L i j n t g e (elders C a t h a r i n a genoemd) B e s e m e r
van Schiedam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Ruve, Cono de]
RUVE (Cono d e ), abt van Kloosterrade (Rolduc) te Kerkrade. Onbekend is het jaar
zijner aanstelling, hij komt eerst voor in het jaar 1354 en in 1363 was hij reeds
overleden.
Zie: K.F. M e i j e r , Aachensche Geschichten (Aachen 1781) I, 328; N.
H e i j e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in deel VII der
Histoire du Limbourg door S.P. E r n s t (Luik 1852) 90.
Goossens

[Ruyl, Philippus]
RUYL (Philippus), geb. te Alkmaar, predikant te Sevenhoven, vertaalde uit het latijn
en gaf in 1606 bij G. Rooman te Haarlem uit: G. P e r k i n s , De gulden keten ofte
eene beschrijvinghe van de gantsche Theologie inhoudende ende verclarende het
vervolch vande oorsaken der salicheyt ende der verdoemenisse der menschen uyt
ende nae den woorde Gods. Hier is noch bygevoecht een stucxken van T h . B e s a .
Bruinvis

[Ruysius, Walterus]
RUYSIUS (Walterus), naar zijne geboorteplaats Grave ook G r a v i u s geheeten,
dominicaan. Hij trad te Nijmegen in het klooster. Als predikant en ijveraar voor de
rechtzinnige leer verwierf hij zich naam. Met enkelen zijner medebroeders scbreef
hij te Leuven, onder den naam van G o d e f r i d u s R u y s i u s T a x a n d e r , in
1525, een verweerschrift tegen E r a s m u s ' tractaat de Confessione. Als
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oudheidminnaar gaf hij in 1530 een oud dooprituaal, benevens 113 praefatie's uit.
Hij was prior te Nijmegen en overleed in 1534.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 133; G.A. M e i j e r ,
Dominicaner Klooster en Statie te Nijmegen (Nijmegen 1892) 61.
G.A. Meijer

[Ruyter, Herman de]
RUYTER (Herman d e ), geb te 's Hertogenbosch omstreeks 1540 en gest. op het
slot Loevestein 19 Dec. 1570, was de zoon van H e n r i c k d e R u y t e r (gest.
vóór 1556) en C h r i s t i n a v a n D u l m e n . Daar Herman in 1556 en 1557 nog
onmondig was en hij wellicht in de tweede helft van 1563 huwde met de toen nog
minderjarige M a r i j k e n , dochter van J a n (zoon van L i e v e n B e r e n d s z o o n
v a n M e n n e n en J u t k e n , dochter van den wandsnijder J a n v a n L o o m
genaamd N o b e l m a n ), zoo
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hebben wij zijn geboortejaar gesteld op ± 1540. De oudst bekende van zijn geslacht
was H e n r i c k d e R u y t e r , wiens zoon H e n r i c k reeds in 1506 overleden was,
achterlatende twee kinderen H e n r i c k en E l i s a b e t h . Deze derde H e n r i c k
was in 1531 reeds gestorven, achterlatende een zoon H e n r i c k , den vader van
Herman.
Herman was dus een poorter van vier geslachten her uit den Bosch. Hij had een
ouderen broer H e n r i c k , twee oudere zusters en eene, die jonger was. Van zijn
ouders erfde Herman, die ‘ossencoopere’ was, het huis ‘de Bellaard’ in de
Orthenstraat te 's Hertogenbosch bij het St. Geertruiklooster (thans No. 55). Hier
hield hij in 1566 en 1567 verblijf met zijne vrouw. Het door deze laatste ten huwelijk
meegebrachte huis ‘in de drie Nobelen’, dat in den Bosch in de Vughterstraat stond,
verkocht Herman reeds 20 Febr. 1564. Herman de Ruyter kan gerekend worden
onder de gegoede burgers van den Bosch en had ook van zijne vrouw wel 3000
gulden ten huwelijk gekregen.
In 1566 en 1567 treedt hij in den Bosch naar voren als een ijverig gereformeerde,
hoewel hij geen lid was van den gereformeerden kerkeraad of het consistorie. Hij
begeleidde de predikanten, nam deel aan de geuzenprediking en bracht in Febr.
1567 den kapitein A. van Bombergen in de stad, die zich tot in April aldaar als heer
en meester gedroeg, terwijl Herman optrad als ‘schouteth des voerschreven
Bombergen’. Toen dan ook 11 April deze laatste vertrok en weenende de stad
verliet, reed Herman naast hem. Wellicht ging de Ruyter naar het land van Kleef.
Natuurlijk behoorde ook hij onder het getal der burgers, die verbannen werden en
wier goederen werden geconfisqueerd. Hij wendde zich thans tot den Prins van
Oranje en werd diens ‘emissario’ in de Betuwe en noordelijk Brabant. Hij komt
Zaterdagavond 9 Dec. 1570 plotseling weer te voorschijn, doordien hij met enkele
anderen, als franciscaner monnik verkleed, bij verrassing het slot Loevestein innam.
Deze inbezitneming geschiedde onder de goedkeuring van Prins Willem van Oranje.
Bij deze gebeurtenis werd de slotvoogd A r n t d e J e u d e , heer van Hardinxvelt,
vermoord. Zijne tweede echtgenoote, M a r i a B o y s o t , bleef in handen der
overrompelaars; in de eerstvolgende dagen werd zij door een musketkogel licht
gewond, herstelde echter hiervan en stierf ten slotte anno 1615 te Brussel meer
dan tachtig jaar oud. Met een twintigtal mannen nam de Ruyter het slot in bezit; 's
Maandags voegden zich nog een achttal bij hem. Donderdag 14 Dec. kwam de
spaansche kapitein Lorenzo Perea met 50 soldaten uit het garnizoen van den Bosch
voor Loevestein. Op bevel van Alva kwamen in den nacht van Zaterdag op Zondag
er nog 60 haakbusschutters uit 's Hertogenbosch en toch hield de bezetting het nog
tot Dinsdag 19 Dec. uit. Nadat door veldgeschut een bres gemaakt was, ontstond
een hevig gevecht van man tegen man en des morgens om elf uur werd het slot
stormenderhand door de Spanjaarden herwonnen. De Ruyter stierf daarbij den
heldendood niet tengevolge van het in de lucht laten springen van het kasteel;
hieromtrent verhalen de oudste berichten niets. Hij heeft zich geweerd met een
groot slagzwaard, zoolang hij kon, doch werd eindelijk door de Spanjaarden gedood.
Dezen sloegen het lijk het hoofd af, namen dit mede naar den Bosch, waar zij het
‘in kleinachting van alle vrienden en bekenden’ op de Markt op het schavot zetten,
waar het lang moet hebben gestaan. Zeventien partijgangers van de Ruyter
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werden gevangen genomen en over den Bosch naar Antwerpen gebracht. 12 Jan.
1571 werden aldaar twaalf gedood, tien werden gehangen en twee geradbraakt.
Onder degenen, die geradbraakt werden was M i c h i e l W i l l e m s , bijgenaamd
S c h e m e l , een stadgenoot van de Ruyter en ook bekend als een der heftigste
beeldstormers uit den Bosch in 1566. De Ruyter liet een zoon na, J o b
H e r m a n s z . d e R u y t e r . Door dezen is het geslacht in de mannelijke lijn tot
1760 en in de vrouwelijke linie door de rotterdamsche familie van der Pot tot nu tot
in stand gebleven.
Zie: J.G.R. A c q u o y , Herman de Ruyter ('s Hertogenbosch 1870); bij dezen alle
bronnen en literatuur vóór 1870; A.F.O. v a n S a s s e v a n I J s s e l t , De voorname
Huizen en Gebouwen van 's Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners
in vroegere eeuwen ('s Hertogenbosch 1911) I, 75-87. Voor de Ruyter's bossche
omgeving: W. M e i n d e r s m a , De Reform. Beweging der zestiende Eeuw te 's
Hertogenbosch in Nederl. Archiefvoor Kerkgeschiedenis VII, 380-392 en VIII, 62,
en de artikelen over A g y l a e u s en C. v a n D i e s t in dit Biogr. Woordenboek (I
kol. 47 en 716).
Meindersma

[Rijck, Joannes]
RIJCK (Joannes), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Kuik, overl. 7 Mrt. 1298,
hoogstwaarschijnlijk te Hoei (België), eerbiedwaardig door hoogen ouderdom en
heiligen levenswandel; sinds 1277 4de Magister-Generaal der kruisheerenorde.
Onder zijn bestuur in 1286 en 1287 vond J o a n n e s N o v e l a n , O.S. Cr., uit het
klooster te Parijs op wonderbare wijze te Keulen de lichamen weder van de H. Odilia
en vier andere maagden, gezellinnen van de H. Ursula. Met verlof van den
aartsbisschop van Keulen werden de relikwieën der H. Odilia met die van eenige
harer gezellinnen in 1292 plechtig naar het kruisheerenklooster te Hoei overgebracht.
Sinds dien is de H. Odilia de bijzondere patrones der kruisheerenorde, die veel tot
hare vereering heeft bijgedragen, niet slechts door de plechtige viering van haar
feest, doch ook door tal van geschriften. Onder deze laatste verdienen vermelding,
wijl door nederlandsche kruisheeren geschreven, een Sermo de S. Odilia door
P e t r u s v a n A m s t e r d a m , O.S. Cr., sacrista van het klooster te Hoei, uit het
jaar 1443, een Sermo de S. Odiliae ... translatione door den Mag.-Gen. Cornelius
van Kloetinge (kol. 688), een Historia S. Odiliae in latijnsche verzen, uit het jaar
1550 door J o a n n e s D u y s , geb. tusschen 1461 en 1485, kruisheer uit het klooster
te Venlo, alle weergegeven in J. B a n e l t , O.S. Cr., Gloriosi corporis S. Odiliae ...
translatio (Keulen 1621); verder: Kort Verhael v.d. miraculeuse translatie v. 't lichaem
der H. Odilia enz. door een anonymus, O.S. Cr. (Roerm. 1674); Handboekje ten
dienste der vereerders van de H. Maagd en Martelares Odilia enz. door C.W.A. d e
B r u y n , O.S. Cr. (Grave 1845); De H. Odilia, Maagd en Martelares, Patrones van
de orde der Kruisheeren, door H.L.... O.S. Cr. (Roerm. 1887).
Vgl. behalve de bovengenoemde werken: C.R. H e r m a n s , Annales Ord. S.
Crucis ('s Hertogenb. 1858), I: 1, 56 vv.; I: 2, 24; II, 86 vv., waar o.a. de tekst der
bewijsstukken uit 1287 en 1292 wordt gegeven.
Brandsma

[Rijckwaert, Justus]
RIJCKWAERT (Justus), R y k w a e r t , R i c k w a e r d t , R i c k w e e r d enz. of
R i c c o v a r t i u s , geb. te Brielle in 1607, zoon van den predikant T h e o p h i l u s
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R., werd 9 Mei 1625 te Leiden ingeschreven als stud. med. en studeerde in de
rechten onder Corvinus. Hij had reeds verscheidene

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1249
grieksche verzen uitgegeven en overwoog de uitgave zijner grieksche epigrammata
toen hij in 1635 werkzaam was op het kantoor van den amsterdamschen koopman
Wyttirius. Destijds was hij bekend met Dan. Heinsius, C. van Baerle en Vossius, die
hem 15 Mei 1635 aanbeval bij Hugo de Groot en nogmaals 16 Juni 1635, toen R.
naar. Frankrijk vertrok; eveneens beval hem 25 Juli 1635 Cunaeus aan. Zonder
eene betrekking bij de Groot te hebben verworven, reisde hij door en verwierf zich
te Rome o.a. de gunst van kardinaal Barbarini. Gasp. Scioppius, die destijds door
middel van Is. Vossius de door Galilei's dood afgebroken onderhandelingen met de
Staten-Gen. over diens vinding der lengten op zee, trachtte te doen hervatten, maakt
in een brief van Febr. 1642 aan G.J. Vossius gewag van het verblijf van R. en C o r n .
V e u r h o v e n te zijnent te Padua. Wellicht promoveerde hij aldaar en vestigde zich
vervolgens te Rotterdam. Als geneesheer aldaar noemt Sorbière in 1644 een
J u s t u s R i c k w s a r d u s en zond aan Gassend diens gedicht op den dood van
Peiresc; in 1660 noemt hij R. onder de ‘habiles médecins’; zoodat men mag
aannemen, dat deze dezelfde is als de rotterdammer geneesheer Justus R., die dat
jaar betrokken is in de kwestie over het balsemen van lijken door Louis de Bils en
daarover in briefwisseling stond met Barbette en Sylvius. Gedrukt is een brief van
R. aan den rotterdamschen koopman Anthony Nijs, d.d. Amst. 4 Dec. 1634, als
o

uiting van remonstrantsche gevoelens (Pamfl. Knuttel n . 4398) en een aan hem
van Barbette (3 Apr. 1660) in diens Pestbeschrijvinge (1680) 60; voorts een
bruiloftsgedicht in den Bloemkrans van verscheiden gedichten (Amst. 1659).
Onuitgegeven zijn twee brieven van hem en verschillende aan hem van zijn vader,
Petr. en Is. Gruterus, Mart. Hortensius, P. Reigersberg, W. Moons, Sam. Sorbière,
Scioppius, Mer. Casaubonus e.a., tusschen 1631 en 1668, op de Bodleiana te
Oxford, waar zich ook Epigrammata quaedam J u s t i R i j k e v a r d i ’, 22 en 23 Apr.
1694, bevinden. Grieksche epigrammata van R. bezat zijn achterneef Adriaan van
Cattenburch.
Zie: G a s s e n d i Opera omnia VI (Lyon 1658) 470; G.J. V o s s i i Epp. (Aug.
o

Vind. 1691) I, 254, 291, 297; II, 248; H u g . G r o t i i Epp. (Amst. 1786) App. n .
358; B r a n d t e n C a t t e n b u r c h , Leven van H. de Groot II (Dordr. 1727) 49; A.
F o k k e r , Louis de Bils in Tijdschr. voor Geneesk. 2e Rks I: 2 (1865) 178, 189;
B r u g m a n s , Onderz. naar archivalia in Engeland ('s Grav. 1895) 482-3, 86;
Oud-Holland XVIII (1900) 13 en Bijdr. en Meded. hist. Genootsch. XXII (1901) 61.
de Waard

[Rijderus, Joannes]
RIJDERUS (Joannes) dominicaan, geb. te 's Hertogenbosch 1591, gest. 1658.
Eigenlijk heette hij J o a n n e s R e y n e r u s v a n A s s e l d o n c k . Zijn vader J a n
was een zoon van J a n J a c o b s v a n A s s e l d o n c k , wonende te 's
Hertogenbosch in een huis, waar de R i j d e r uithing. Hij trad in het klooster te 's
Hertogenbosch in 1609, werd doctor in de godgeleerdheid en prior in 1623. Hij zwierf
na 1629 met zijne ordebroeders in ballingschap rond, werd prior te Maastricht,
Brussel, Leuven en de eerste prior te Mechelen, waar de bossche kloostergemeente
in 1652 een duurzaam toevIuchtsoord vond. Hij was de vertrouweling en de
raadsman van Ophovius, den bisschop van den Bosch. In 1645 werd hij provinciaal
der nederduitsche provincie en later prefect der hollandsche missie.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 308; G.A. M e i j e r , De Predikheeren
te's Hertogen-
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bosch 113; G. v.d. E l s e n in Taxandria IV, 126.
G.A. Meijer

[Rije, Marc de]
RIJE (Marc d e ), markies van Varanbon in Bourgondië, benoemd tot gouverneur
en kapiteingeneraal van 't spaansch overkwartier van Gelderland in 1589 en
vervangen in 1592. Hij was ridder van 't Gulden Vlies en onderscheidde zich in den
spaanschen krijg. Hij nam o.a. het kasteel Blyenbeek (L.) van Maarten Schenk in
(1588), streed in 1595 aan het hoofd der spaansche troepen in Picardië en diende
later o.a. eenigen tijd als opperbevelhebber (1596) onder aartshertog Albrecht. Hij
stond bekend als een trotsch edelman en was de broeder van den bekenden
bevelhebber graaf de Varax.
Zie: J. H a b e t s in Publ. de Limbourg XIV (1877) 205; M o t l e y , United Neth. III,
305, 339.
Flament

[Rijkel, Coenraad]
RIJKEL (Coenraad), was fluitmaker te Amsterdam, ging in 1679 in de leer bij zijn
oom Richard Haka (kol. 540), was 8 jaar zijn compagnon en zette zijn affaire later
voort op het Spui tusschen de Osjessluis en de luthersche Oude Kerk in de Vergulde
Basfluit. Zijn adreskaart door en naar Ignatius Lux in facs. bij E n s c h e d é , Dertig
jaar muziek in Holland teg. 12; Amsterdam in de 17e eeuw: Muziekleven 108; drie
ivoren bekfluiten waren in verz. Snoeck (Cat. (1894) nr. 890).
Enschedé

[Rijkens, Roelf Gerrit]
RIJKENS (Roelf Gerrit), verdienstelijk onderwijs- en opvoedkundige, 5 Sept. 1795
te Garmerwolde, waar zijn vader onderwijzer en organist was, geb. en 26 Febr.
1855 te Groningen overl. Al vroeg kwam hij aan 't hoofd van een klein winterschooltje
(des zomers bleven de kinderen buiten) te Onnen (gem. Haren, bij Groningen), bleef
vlijtig studeeren, onder aanmoediging van den schoolopziener Th. van Swinderen,
en zag zich in 1812 tot organist en onderwijzer der weezen bij de luthersche
Gemeente te Groningen benoemd. Weldra verbond hij hieraan een bijzondere school
der 2de klasse (dag- en kostschool) die tot grooten bloei kwam, dank zij zijn ijver
en bekwaamheid. ‘Vroolijkheid was de grondtoon, aanschouwing de grondslag,
ontwikkeling en vorming van 't verstand en veredeling van 't hart het doel van Rijkens'
onderwijs; liefde voor de kinderen was de drijfveer die hem daarbij bezielde’. In
meer dan één opzicht is R. te Gron. ruim 40 jaren nuttig werkzaam geweest; onder
meer richtte hij er het gesticht voor bejaarde onderwijzers, onderwijzeressen en
onderwijzersweduwen op. Ook kwam vooral door zijn toedoen in 1835 het weduwenen weezenfonds, en later het ondersteuningsfonds voor onderwijzers in de prov.
Groningen tot stand. Tevens zagen een aantal uitmuntende school- en kinderboekjes,
handleidingen voor aankomende onderwijzers en bijdragen in opvoedkundige
tijdschriften van zijne hand het licht. De eerste plaats hieronder wordt wel ingenomen
door zijn Practische handleiding voor het eerste onderwijs, om de jeugd binnen
korten tijd volgens de natuurlijke wijze te leeren lezen (1822) en zijn Natuurlijke
lees-leerwijze (1846). Want evenals zijn tijdgenoot Prinsen (kol. 1133) heeft ook R.
groote verbetering zoowel in de bestaande spelmethode als in 't aanvankelijk
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leesonderricht in 't algemeen gebracht. Verder schreef hij: De vrolijke en kinderlijke
leidsman tot God (1827); Verhalen en vertellingen voor verstand en hart (1854);
Vertellingen van den onderwijzer Schoolvriend over Nederl. voortbrengsels der
natuurl. historie. Met pl. (1835-44); De kleine Buffon, of nat. historie voor kinderen
(4de dr. 1854); Willem Reislust of Aardrijksk. beschrijving van het Kon. der Nederl.
Met kaart (3de dr. 1848); De jeugdige
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vrienden van ons vaderland of de geschied. van hetzelve (5de dr. 1850); Vader
Edelhart of de bijbelvriend, bevattende de gesch. des H. Schrifts voor jonge kinderen
(5de dr. 1851); Praktische handleiding voor het teekenen (1842); Praktische
handleiding voor kunstmatige lichaamsoefeningen (1843); De bewaarschool.
Praktische handleiding voor hen die bewaarscholen willen oprichten (1846);
Aanschouwelijk onderwijs. Handleiding voor bewaaren lagere scholen ter vorming
van verstand en hart; volgens den geest van Pestalozzi en Nieuwold (1847);
Staatsbelang en ouderzorg, of volksveredeling door de verbetering der lichamelijke
opvoeding in huizen, scholen en liefdadige gestichten (1849) en De meeningen van
Groen van Prinsterer c.s. tegenover die van Thorbecke e.a. over het lagere onderwijs
bescheiden getoetst (1852).
Zijn portret is op steen geteekend.
Zie: J. V e r s l u y s , Gesch. opvoeding en onderwijs IV (1879) 171 e.v.
Zuidema

[Rijnders, Bernard Jacques Cornelis]
RIJNDERS (Bernard Jacques Cornelis), geb. 1 Dec. 1799 te Ingen, gest. 12 Febr.
1853 te Utrecht, zn. van Mr. F e r d i n a n d H e r m a n R i j n d e r s en W i l h e l m i n a
H e n r i ë t t e v a n d e n H e u v e l t o t B e i c h l i n g e n g e z . B a r t o l o t t i , was
de derde veterinaire leeraar, verbonden aan 's Rijks Veeartsenijschool. Bij de opening
dezer inrichting op 10 Dec. 1821 ving hij er zijn studie aan en verliet ze op 29 Juli
1826 met het diploma van veearts 1e klasse. De provincie Gelderland, voor welker
rekening Rijnders had gestudeerd, plaatste hem te Zalt-Bommel. Wegens de onlusten
met België werd hij 16 Dec. 1831 tijdelijk tot adjunct-paardenarts bij het leger
benoemd; 14 Juli 1839 werd hij als zoodanig eervol ontslagen. Intusschen had hij
zich in Mrt. 1838 te Nijkerk op de Veluwe gevestigd, doch bij Kon. Besluit van 18
o

Sept. 1839, n . 27 volgde hij J.W.A. Hart op als veearts aan 's Rijks
Veeartsenijschool. Met ingang van 1 April 1851 kreeg hij den titel van leeraar aan
deze inrichting. Hij gaf onderwijs in hoefkunde, heelkunde, operatie- en verbandleeer,
verloskunde en cliniek. Rijnders werd 28 Juni 1848 benoemd tot lid van het juist
opgerichte Centraal Veeartsenijkundig Genootschap. Hij schreef in het
Veeartsenijkundig Magazijn van N u m a n , in het Magazijn voor Veeartsenijkunde,
Vergelijkende Geneeskunde en Veeteelt door N u m a n e n W e l l e n b e r g h , Het
Repertorium van v a n H a s s e l t e n H e k m e i j e r , en in de Verhandelingen over
verschillende Veeartsenijkundige Onderwerpen, vele artikelen, o.a. over miltvuur;
over de werking van nux vomica bij paralysis; over paralysis lumbalis na den partus;
over zenuwtoevallen na castratie van een paard; over longziekte; over
anderdaagsche koorts bij een koe; over facialis-paralyse; over de wormachtige
longziekte bij kalveren; over tusschenpoozende koorts bij een koe; over
boekmaagverstopping; over inenting tegen longziekte; over wratten. Bovendien gaf
hij uit: De paardenarls of de kunst om zijne paarden zelf te genezen, naar F r .
C l a t e r (Gorinchem 1840).
Rijnders heeft een werkzaam aandeel gehad in den opbouw van de
wetenschappelijke veeartsenijkunde in Nederland. F.C. H e k m e i j e r schreef van
Rijnders een korte biografie in de Verhandelingen over verschillende
Veeartsenijkundige onderwerpen 1853. In den Catalogus van de Bibliotheek der
Maatschappij ter bevordering der Veeartsenijkunde (Utrecht 1903) vindt men een
opgaaf van hetgeen door Rijnders is gepubliceerd.
Hij huwde 17 Mei 1827 met S a r a M a r i a D o e d e s , die hem een talrijk kroost
schonk en hem overleefde.
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[Rijnders, Gijsbertus Jacobus]
RIJNDERS (Gijsbertus Jacobus), geb. 9 Mei 1786 te Thamen aan den Uithoorn,
overl. 22 Juli 1840 te Haarlem. Zijn vader was H e n d r i k R i j n d e r s , heelkundige
te Uithoorn. Na het eerste onderwijs in de heelkunde te hebben genoten van zijnen
vader, ging hij naar Amsterdam, waar hij o.a. de lessen van Bonn en Vrolik volgde,
en op 8 Aug. 1808 bevorderd werd tot stedelijk heelmeester met den rang in de
tweede klasse als zeer bekwaam. In 1809 werd hij benoemd tot stads-heelmeester
te Purmerend, waar hij zich gevestigd had. Hij legde zich nu nog op de verloskunde
toe en werd op 12 Dec. 1810 toegelaten als stedelijk vroedmeester in den tweeden
graad met den rang van zeer bekwaam. Om bijzondere redenen verliet hij Purmerend
en vestigde zich in 1811 te Hoorn. Op 22 Sept. 1818 stichtte hij daar met anderen
het genootschap ‘Vis Unita Fortior’, en behoorde tot de redactie van het Tijdschrift
dezer vereeniging, waarin talrijke stukken van zijn hand voorkomen. 11 Nov. 1818
benoemd tot lid van de plaatselijke commissie van geneeskundig toevoorzicht trad
hij bij het bestrijden eener volksziekte in 1826 en der cholera in 1832 op den
voorgrond. Bij besluit van den raad werd hij op 3 Juli 1822 benoemd tot
adjunct-stads-chirurgijn, in welke betrekking hij zich zeer verdienstelijk maakte. Op
22 Apr. 1825 werd hij aan de pas opgerichte klinische school, waarvoor hij met den
apotheker J.S. Swaan de statuten en reglementen ontwierp, benoemd tot lector in
de ontleed-, heel- en verloskunde. In 1830 volgde daarop zijne aanstelling tot
stads-vroedmeester. Op 15 Juni 1837 werd hij benoemd tot lid van de provinc.
comm. van geneesk. onderz. en toevoorz. in Noord-Holland zitting houdende te
Haarlem, en hoewel zijne gezondheid toen reeds te wenschen overliet, woonde hij
toch trouw de zittingen dezer commissie bij.
In het Tijds. v. Gen.-, Heel-, Verlos-, Scheien Natuurkundige Wetenschappen
uitg. d.h. Genoots. o.d.Z. Vis Unita Fortior te Hoorn verschenen van hem de volgende
bijdragen: Waarneming wegens het nut der calendula officinalis in de cancer uteri
I: 1; Heelkundige waarnemingen van R. Landskroon met een kort levensbericht II:
1, 41; Aanmerkingen enz. op eene waarneming van H. Nottelman te Oosthuizen II:
1, 89; Waarneming wegens lijders aan verstorvene breuken zonder eenen
overblyvenden anus praeternaturalis hersteld II: 1, 95; Bijdrage over den op den
mond der baarmoeder vastgehechten moederkoek II: 3, 108; Waarneming omtrent
eene verlossing met bijzondere verschynselen enz. III: 3, 211.
In de werken van het Genootschap Arti salutiferae te Amsterdam komen voor:
Verhandeling over eene proeve genomen met Radix Ratanhiae I: 1, 1; Drie
waarnemingen wegens de navelstrengbreuk, ibid. 59; Waarneming omtrent eene
beklemde en gelukkig herstelde breuk I: 3, 164; Vertaling van eene duitsche
verhandeling over een geval van Sectio caesarea II: 3, 73.
In de werken van het Genoots. t.b.v. Heelk. te Amsterdam: Verloskundige
waarnemingen III: 1, 107; Waarnemingen wegens onderscheidene sluitingen des
piswegs III: 3, 143. Verder nog: Proeve eener beantwoording der vragen, Welke is
de beste behandeling bij den op den mond der baarmoeder vastgehechten
moederkoek (Amst. 1828); en met A.P. K u y s : Waarneming eener Elephantiasis
aan het linker been (Amst. 1820; ook in het Fransch vertaald).
Zie: T.A. J o r r i t s m a in Tijdschr. v. Genees-, Heel-, Verlos-, Schei- en
Natuurkundige
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Wetensch., uitg. d.h. Genootsch. o.d.z. Vis Unita Fortior te Hoorn IV: 3, 117.
Simon Thomas

[Rijnevelshorn, Aart Janszoon]
RIJNEVELSHORN (Aart Janszoon), hoogheemraad en kamerraad van het groote
waterschap van Woerden, weesmeester en ouderling der luthersche gemeente
aldaar, geb. 1594 te Woerden, overl. na 1665.
Hij schreef: Christelijke aanspraecke... aan alle eenvoudige burghers binnen
Woerden, in deze regeerende pesttijden (1636) en Wisse tijding van de nabyheydt
des jongsten dags (Amst. 1665), waarin zijn gegraveerd portret staat. Zijn vrouw
heette A n n a A l b r e c h t s v a n W i e r i n g e n .
Zie: Bijdr. Gesch. Evang. Luth. Kerk III (1841) 128; Navorscher XIII (1863) 155,
213.
Molhuysen

[Rijnsburch, Jan Pietersz. van]
RIJNSBURCH (Jan Pietersz. v a n ), geb. in of omstreeks 1594, was in 1615 leerling
van Cornelis Schuyt te Leiden, in 1616 van Jan Pietersz. Sweelinck te Amsterdam
en volgde in 1617 zijn leermeester Schuyt op als organist van de Pieterskerk te
Leiden, wat hij bleef tot aan zijn overlijden in 1635.
Zie: Bouwsteenen II, 135, 168; Alg. Ned. Familieblad XII (1895) 39, 42, 43.
Enschedé

[Rijp, Conradus Leonardus]
RIJP (Conradus Leonardus), geb. te 's Gravenhage 30 Jan. 1821, gest. te Monster
11 Febr. 1890, studeerde op de beide seminariën Hageveld en Warmond en werd
17 Aug. 1845 priester gewijd. Hij was kapelaan bij den aartspriester Kervel te Leiden
(1846), leeraar te Hageveld (1846-1854), deservitor te Nederhorst den Berg
(1854-1858), deken en pastoor van Ouderkerk a/d. Amstel (1858-1870), pastoor
van S. Willibrord ‘het Duifje’ te Amsterdam (1870-1883), en pastoor van Monster.
Hij schreef: De scheiding van kerk en staat (Haarlem 1868); Katholiek en Liberaal
(Haarlem 1869); Praelectiones philosophicae quas anno 1840-1841 in Seminario
Hageveldensi habuit Rev. ac doct. vir C. B r o e r e , hujus Seminarii philosophiae
professor (Haarlem 1889); benevens vele opstellen in de Katholiek.
Van Rijp bestaan de volgende portretten: een kniestuk te Hageveld, waarschijnlijk
door C. Broere; te Ouderkerk a/d. Amstel eene krijtteekening door H.F. Coenen; te
Amsterdam, Duifje's kerk, een portret door M.C. Schenk, 1903. Ook is zijn portret
door P.J. Arendzen geëtst.
Zie: Bijdr. Bisdom Haarlem XXXIV, 31-51.
van der Loos

[Rijpelenberg, Hendrik]
RIJPELENBERG (Hendrik), ook wel R i j p e l b e r g , overl. 3 Maart 1692, was de
opvolger van Anthoni van Noordt (kol. 1002) als organist van de Nieuwe kerk te
Amsterdam, toen deze 23 November 1673 met behoud van zijn traktement emeritus
werd verklaard; eerst na diens overlijden (Maart 1675) werd hij in het genot daarvan
gesteld (Tijdschr. Muziekgesch. V, 88). De mededeeling in Navorscher 1874, 60
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(herdrukt in Tijdschr. Muziekgesch. I, 46) dat hij 20 Jan. 1692 werd aangesteld is
onjuist. In Aug. 1685 keurde hij het herstelde orgel in de St. Laurens te Alkmaar
(H a v i n g a , Oorspronk en voortgang 162), in 1686 het nieuwe orgel in de
Westerkerk te Amsterdam (H e s s , Dispositien 9). Toen 11 Mei 1684 Quirinus van
Blanckenburg te 's Gravenhage bij notarieel contract Carlo de la Fosse als leerling
aannam, nam hij op zich hem in twee jaar tijds zoo ver te brengen, dat hij beter zou
orgelspelen dan ‘monsr. Rijppelenbergh tot Amsterdam’ (Alg. ned. Familieblad XII
(1895) 35); de reden van deze animositeit blijkt niet.
Enschedé
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[Rijsewijk, François Gosewinus Beatrix Bleeck van]
RIJSEWIJK (François Gosewinus Beatrix B l e e c k v a n ), rector van het
Nassau-Veluwsch Gymnasium te Harderwijk, geb. 6 Apr. 1814 te Arnhem en overl.
28 Nov. 1885 aldaar. Hij studeerde te Leiden in de letteren en promoveerde daarin
op een diss. de Cratore Solensi, philosopho academico (1837). Na een tijdlang te
St. Petersburg als gouverneur bij een aanzienlijke familie te hebben doorgebracht,
werd hij eerst rector te Enkhuizen en in 1846 te Harderwijk. Hier was hij tevens
schoolopziener van het 2e distr. van Gelderland. In 1883 ontving hij zijn emeritaat
en begaf zich metterwoon naar zijn geboorteplaats. Behalve enkele bijdragen in
tijdschriften, schreef Bleeck van Rijsewijk: De stichting van het Nassau-Veluwsch
gymnasium te Harderwijk herdacht (1872) en Statistische opgaven betrekkelijk de
provincie Gelderland (1872). Ook vervaardigde hij een Schoolkaart van
laatstgenoemde provincie.
Zuidema

[Rijst, Paulus van]
RIJST (Paulus v a n ), R y s t i u s , dominicaan, overl. 28 Jun. 1636. Geboren te
Antwerpen, nam hij aldaar 12 Dec. 1606 het ordekleed aan. Nadat hij in zijn klooster
onderricht had gegeven in de godgeleerdheid en de hebreeuwsche taal, werd hij in
1617 naar Utrecht gezonden om zijn afgeleefden ordebroeder P. Jaspers in de
bediening der katholieken bij te staan. Behalve dezen arbeid, trachtte hij, en met
goed gevolg, verschillende afgewekenen tot den katholieken godsdienst terug te
voeren. 22 Jan. 1624, toen hij in het begijnenklooster van Arkel de heilige geheimen
opdroeg, werd hij door den substituut-schout overvallen, van het altaar weggesleept
en onder grooten volksoploop naar het stadhuis gebracht. Na het betalen van een
zwaren losprijs werd hij uit de Vereenigde Nederlanden verbannen, maar, door deze
vervolging niet afgeschrikt, wist hij later te Rotterdam zich te vestigen. Hier zette hij
zijn priesterlijken arbeid voort, totdat hij, ten gevolge van het bedienen van eenige
pestlijders, in de kracht zijns levens overleed.
Hij schreef: Monomachia Serpentis et Hominis (Antv. 1619); Arca Noe septuplex.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 227; A.J.J. H o o g l a n d , in Archief
Aartsb. Utrecht VIII, 239 en IV, 209.
G.A. Meijer

[Rijswyck, Dirck of Derck van]
RIJSWYCK (Dirck of Derck v a n ), werd waarschijnlijk in 1596 te Kleef geboren en
wordt in 1622 het eerst te Amsterdam vermeld als kooper van een graf in de
Zuiderkerk (D i r c k C l a e s z . v a n R i j s w y c k ). In 1637 woonde hij in de
Beerestraat, waar hij in 1679 nog steeds gehuisvest is. 27 Sept. 1646 doet hij den
poortereed. Zijne vrouw, J a c q u e l i n e R o d r i g e s , schonk hem drie kinderen:
o

1 . een dochter A n n a M a r i a , gehuwd met J o h a n n e s W a e r s e g g e r , later
met D i r c k T h y m e n s z . d e J o n g e , koopman der O.-I.C. te Batavia, waar zij
o

o

kort vóór 1672 sterft; 2 . een dochter J a n n e k e ; 3 . een zoon J a n A n t h o n y ,
in 1651 gehuwd met F i j k e S c h a e p h u y s e n , uit Kampen. Deze zoon was
plaatsnijder te Amsterdam en reeds in 1661 overleden.
D. van Rijswyck was medailleur en goud- en zilversmid te Amsterdam maar heeft
zich meer naam verworven door zijne fraaie toetssteenen tafels, die hij kunstig met
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paarlemoer wist in te leggen, en die vooral bij zijn tijdgenooten zeer in trek waren
en duur werden betaald. Twee van deze tafels zijn door J. van den Vondel bezongen
in 1654 en in 1660; de laatste bevindt zich thans in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zijne medailles, die alle gegoten zijn, zijn: twee verschillende op het beleg van
Amsterdam in 1650 (afgebeeld bij v
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L o o n , Ned. Historiepenningen II, 348, 3 en 349, 1), op het sneuvelen van Maarten
Harpertsz. Tromp in 1653, waarvan het portret van Tromp door den schilder J.
Lievens geteekend werd (v. L o o n , Ned. Hist. Penningen II, 376, 4), portretpenning
van Gerard Hulft, directeurgeneraal in O.-Indië, 1654, voor wien v.R. in datzelfde
jaar een fraaie toetssteenen tafel maakte,
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zilveren penning met borstbeeld en wapen van Joan Maurits van Nassau, 1655.
Ruim 83 jaar oud is v. Rijswyck in armoede en ellende te Amsterdam overleden, na
1679.
Zijn penningen zijn gemerkt D.V. RISWYCK. F, D.V. RISWICK, F. RISWYCK.
D.V.R.
Zie: J.F.M. S t e r c k , Dirk van Riswijck (Amst. 1909).
van Kerkwijk
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S.
[Sachariassen, Johannes]
SACHARIASSEN (Johannes), gedoopt te Middelburg 25 Nov. 1611, lenzenslijper
aldaar en sinds ± 1628 opvolger in de zaak van zijn vader Sacharias Jansen (I kol.
1209), huwde 17 April 1632 S a r a d u P r i l . In 1634 werd bij hem les genomen
in het slijpen door Is. Beeckman. Ook Drebbel en Descartes zouden met door hem
vervaardigde instrumenten bekend zijn geweest; op hen beroept J.S. zich in eene
verklaring voor de middelburgsche magistraat in 1655, dat hij in 1618 de
astronomische kijkers zou hebben uitgevonden. P i e r r e B o r e l te Parijs, die in
1655 met hem in correspondentie was, vermeldt eenige waarnemingen van J.S.
daarmede, die hij ‘non contemnenda’ noemt.
Zie mijne Uitvinding der verrekijkers ('s Grav. 1906) 14, 118, 9, 40-42, 55.
de Waard

[Saeckma, Johannes]
SAECKMA (Johannes), zoon van S u f f r i d u s S a e c k m a en daarom ook
voorkomend als J o h a n n e s S u f f r i d i S a e c k m a , geb. te Kollum in 1572, oveil.
als presideerend raad in den Hove van Friesland 22 Dec. 1636 Hij studeerde in de
rechten te Franeker (ingeschreven aldaar in Mei 1588), en maakte na afloop van
zijn studietijd een reis door Duitschland. Daar bezocht hij de hoogeschool te
Heidelberg (ingeschreven 3 Apr. 1594), verkreeg te Bazel den doctorstitel in de
rechten, en deed zich ook te Genève inschrijven in 1595. In het vaderland
teruggekeerd, deed hij in Nov. 1595 den eed als advocaat voor den Hove van
Friesland. Als zoodanig was hij slechts kort werkzaam, want reeds het volgend jaar
aanvaardde hij den post van secretaris der Admiraliteit te Dokkum. In 1600 werd hij
procureur-generaal en in 1603 raadsheer van het Hof van Friesland. Daar zetelde
hij tot zijn dood, laatstelijk als presideerend raadsheer.
Saeckma was een man van groote kennis en veel invloed. Zeer nauw was hij aan
de Franeker hoogeschool verbonden; sedert 1626 behoorde hij tot de curatoren
dier instelling. Zeer bekend is zijn vriendschap met den hoogleeraar Marcus Lycklama
à Nyeholt (kol. 857), die aan hem zijn prcfessoraat dankte. Eenige malen was hij
afgevaardigde van Friesland naar de Staten-Generaal, terwijl hij ook in Friesland in
verschillende commissies zitting had. Hier dient genoemd de in 1601 benoemde
commissie tot onderzoek van het ontwerp der in 1602 wet geworden Statuten,
Ordonnantiën en Costumen van Friesland, een hoogst belangrijke tot in de 18e
eeuw geldende provinciale codificatie. Zijn handschriftelijke aanteekeningen daarover
en over de jurisprudentie van het friesche Hof kwamen later in het bezit der familie
Huber. Ulrik Huber benutte ze voor de samenstelling van zijn beroemd werk over
de Heedensdaegse Rechts-Geleertheyt. In de voorrede
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schrijft hij: ‘Hebbe ook eenige exempelen genoomen uit seekere aenteekeningen
op de Ordonnantien, die de naem hebben van twee deftige Heeren J o h a n n e s
S a e k m a , eertijdts mede Raedt in den Hove, ende T h o m a s H e r b a y , Procureur
Generael’, en in de noten van het werk vindt men meermalen als bron genoemd
‘Sakema not. Mss.’ Een enkel advies van zijn hand is bewaard (zie b.v. in Consult.,
o

Adv. en Advert. bij.... Rechtsg. in Holland III (Rott. 1662) n . 82). Uit zijn huwelijk
met H y l c k B o n e r had hij een zoon T h e o d o r u s S a e c k m a , later raadsheer
in het Hof van Friesland, en een zoon S u f f r i d u s , J.U.D. en grietman.
Zie: B o e l e s , Friesl. Hoogeschool II, 5; G. T o e p k e , Matrikel der Univ.
Heidelberg II, 172; J. d e W a l , Ned. studenten te Heidelberg en te Geneve 92 en
159; J. S i c k e n g a , Het Hof van Friesland ged. de zeventiende eeuw, 167-169;
G. d e W a l , Oratio de claris Frisiae JCtis, ann. 122 v.v.; W i n s e m i u s hield zijn
Oratio funebris (Fran. 1637).
van Kuyk

[Saliger, Johannes]
SALIGER (Johannes), of B e a t u s , ook wel F e l i x , geb. te Lubeck, of, volgens
een opmerking in het Antwerpsch Archievenblad X, 187, in het graafschap van
Schauenburg, kwam in 1566 als predikant bij de Lutherschen te Antwerpen. Hij was
er zeer in aanzien; vriend van Flacius Illyricus was hij een ijveraar voor diens leer
der erfzonde en evenals deze een onrustige natuur. In 1567 moest hij Antwerpen
verlaten en werd pred. a.d. Mariakerk te Lubeck. Door zijn zeer naar het Romanisme
neigende avondmaalsleer kwam hij er in moeite (zie J. W i g g e r s , die Saligersche
Abendmahlsstreit in N i e d n e r 's Zeitschrijt f.d. hist. Theologie, 1848, 613 sq.) en
werd af- en weldra ook uit de stad gezet (4 Juli 1568). In Augustus werd hij in Rostock
beroepen als pred. a.d. Nicolai-kerk; hier verkondigde hij met nieuwe kracht zijn
reeds veroordeelde leer en toen hij haar niet introk, werd hij 16 Oct. 1569 ook hier
afgezet. Hij vertrok naar Wismar en zwierf eenigen tijd, rond, totdat wij hem in 1572
of 1573 in Woerden vinden als pred. bij de parochiekerk. Woerden toch had in 1572,
toen het zich schaarde aan de zijde van den Prins, het beding gemaakt, dat het ten
eeuwigen dage blijven zoude bij de leer der Augsb. Confessie, daar ingevoerd door
den Heer, hertog Erik van Brunswijk. Met kracht en ijver vervulde Saliger hier zijn
beroep en vooral in de dagen van het beleg der stad door de Spanjaarden (8 Sept.
1575 - 24 Aug. 1576) deed hij wat in zijn vermogen was om den moed en het geloof
der belegerden te versterken. Hij schreef met zijn ambtgenoot v a n d e L a e r een
Brief aan de Oversten, Hoplieden, Bevelhebbers en alle de Crijgslieden die hen om
die Christelijke gemeente der stad Woerden in Holland der Augsb. Confessie
toegedaen ... gelegert
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hebben, om hen, die grootendeels Duitschers, Lutherschen, waren, ervan te
overtuigen dat zij aan dit beleg geen deel mochten nemen. Deze brief richtte natuurlijk
niets uit. Na het beleg, waarvan hij de geschiedenis heeft beschreven in zijne Historia
van der tyt der swaere belegering ende wonderlijcke verlossinge der Christelijcke
ghemeente der stadt Woerden in Hollant der Augsb. Confessie toeghedaen, heeft
hij met zijn ambtgenoot en geestverwant H. Fredeland, die in 1577 uit Hamburg
herwaarts was gekomen krachtig gearbeid aan den opbouw van het lutheranisme
in Woerden en in Antwerpen. Hij verdedigde ‘de huiskerken’ tegenover hen, die
meenden, dat alle conventikels uit den booze zijn, als echt luthersch en streed hevig
met allen, die gereformeerd gezind waren. Toen de Prins in 1579 de wethouderschap
van Woerden veranderde en er gereformeerden in werden opgenomen, brak zijn
toorn los. De Staten mengden zich weldra in de geschillen, die hierdoor ontstonden
en nog in ditzelfde jaar werd hij uit zijn ambt ontzet. Nog bleef hij in de stad en
stichtte zijne getrouwen in eigen woning. Ook dit werd hem verboden en 4 April
1580 besloten de Staten, dat hij het land moest verlaten. Hij vertrok, vermoedelijk
weer naar zijn vaderland. Saliger is een van degenen, aan wien de Lutherschen in
Nederland veel te danken hebben, want mede door zijn optreden is de huiskerk
ingeburgerd, zonder welke er nooit een nederl. luthersche Kerk zoude zijn ontstaan.
Behalve het boven genoemde schreef hij nog: Een christelijk Tractaat, inhoudende
't regt geloof en de bekentenis van de vereeniging der twee ongelijke naturen, te
weten de godlijke en de menschelijke in den eenigen persoon Jesu Christi, van zijn
hemelvaart en zitten ter rechterhand des eeuwigen Vaders en van zijn heilig
Avondmaal, met de wederlegging van de erroren ende dwalingen derzelven (1576;
in 1609 herdrukt). Zijne Articulen van der huyskercken der christelycker Gemeynten
der Ausborgschen Confessie toegedaen in val der noodt daer men dat openbare
predigampt niet gehebben en can gelijk hiernaer volgen (1577) en zijn Antwoordt
der Predicanten tot Woerden in Hollandt op sommiger christenen bedencken tot
Antwerpen van wegen der huyskercken der gemeynten Godts aldaer der A.C.
toegedaen zijn afgedrukt in Godgeleerde Bijdragen XXIX, 401 vlg. en 481 vlg.
Zie: S c h u l t z J a c o b i e n D o m e l a N i e u w e n h u i s , Bijdragen tot de
gesch. der Ev. Luth. kerk, III, 60 vlg.; J. W i g g e r s , Kirchengesch. Mecklenburgs
(Parchim 1840) 145, 182; R e i t s m a e n v. V e e n , Acta II, 153, 175; B r a n d t ,
Hist. d. Reformatie I, 429, 662-664; P o n t , Gesch. v.h. Lutheranisme in de
Nederlanden tot 1618 (1911) 79, 90, 308 vlg. 364 vlg. e.e.
Pont

[Salinas, Iheronimo de]
SALINAS (Iheronimo d e ), spaansch krijgsoverste uit het begin van den 80-jarigen
oorlog. In October 1567 was hij gouverneur van het kasteel van Gent; het volgend
jaar nam hij den graaf van Hoorne gevangen te Brussel; hij wordt vermeld als ‘le
maestre de camp du Tercio de Naples’. In officieele stukken wordt hij vermeld als
‘gouverneur ende alcade van syne Mat. van synen port offt haeven van Hercules
(Gibraltar)’. 1 Aug. 1571 kwam hij in commissie te Maastricht ten einde een
onderzoek in te stellen naar de klachten over het garnizoen en om daarop order te
stellen. Hij vaardigde verschillende bepalingen daaromtrent uit; bovendien liet hij
de vestingwerken van de stad herstellen. Van de maastrichtsche magistraat kreeg
hij een geschenk in geld.
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Zie: Raadsnotulen Maastricht 47; Correspondance du Cardinal d e G r a n v e l l e
III; J.B. B l a e s , Memoires anonymes.
Dyserinck

[Salm, Rijngraaf Frederik Magnus]
SALM (Rijngraaf Frederik Magnus, prins v a n ), bekend krijgsoverste en
ruiteraanvoerder van de republiek der Vereenigde Nederlanden uit de 17de eeuw,
overl. 25 Jan. 1673 te Maastricht. Hij werd in 1607 geb. uit het huwelijk van Friedrich
I met Amelia van Erbach. Zijne grootmoeder van moederszijde was gravin Anna
van Solms; door haar en door zijne tante Anna van Salm, weduwe van François de
Coligny, was hij verwant met het huis van Oranje. Op jeugdigen leeftijd trad hij in
staatschen krijgsdienst; hij mocht zich voortdurend in de gunst van de Oranjes
verheugen. 10 Mei 1635 huwde hij te Rueb bij Parijs met M a r g a r e t h a d e
T h e s a r t , eene nicht van den kardinaal de Richelieu. 4 Nov. 1641 werd hij
aangesteld tot commandant van de cavalerie der Staten. In Aug. 1642 volgde zijne
benoeming tot gouverneur van Sluis. 9 Nov. 1648 werd hij benoemd tot gouverneur
van Maastricht. Hij weigerde den eed van getrouwheid af te leggen aan den bisschop
van Luik, waartoe hij verplicht was volgens het verdrag van Antwerpen van 31 Mei
1576; 7 Juni 1652 ging hij daar echter toe over. Gedurende zijn bestuur werkte hij
krachtig mede om de vestingwerken te doen uitbreiden en te verbeteren. 20 Oct.
1657 werd hij benoemd tot commandant van eene expeditie in het Munstersche.
28 Juli 1665 werd hij benoemd tot generaal van de cavalerie van het leger, dat
gecommandeerd werd door Johan Maurits van Nassau, hetwelk moest oprukken
tegen Bernhard van Galen, bisschop van Munster. 17 Jan. 1668 werd hij
luitenant-generaal van de geheele staatsche cavalerie; 21 April 1668 was hij
aangewezen als commandant van de cavalerie van het leger van den veldmaarschalk
Paul Wirtz, omtrent Bergen-op-Zoom gelegen. In den laatsten tijd van zijn
gouverneurschap werden vele maatregelen genomen om Maastricht in staat van
tegenweer te brengen tegen eventueele aanvallen der fransche legers, die werkelijk
in Mei 1672 de stad insloten onder Chamilly en Duras, totdat zij in Nov. door Willem
III ontzet werd. 28 Jan. 1673 werd hij begraven in de Jezuïetenkerk (toenmaals in
het bezit van de fransche gemeente) te Maastricht.
Zie: Cronijk der stad Maestricht in Annales de la Société d' Histoire et d'
Archéologie de Maestricht I; C o l l e t t e , Beschrijving van Maestricht St. Pieter,
Vroenhoven, enz. III, 947 (Rijksarchief in Limburg); L. v a n d e L e u r , Het beleg
van Maastricht in 1673 in Publications de Limbourg XLV; Familiearchief van den
Vorst Zu Salm-Salm, wonende te Anholt (Pruisen).
Dyserinck

[Salomon, Gottlieb]
SALOMON (Gottlieb), 26 Apr. 1774 geb. te Dantzig als zoon van een israëlietisch
koopman, overl. te Leiden 7 Aug. 1865. Op 14-jarigen leeftijd kwam hij op de
latijnsche school te Koningsbergen en studeerde daar later ook in de geneeskunde.
Op 3 Aug. 1797 werd hij na verdediging van een proefschrift: de Osteomalacia
ejusque casu rariore bevorderd tot doctor in de geneeskunde. Daarna ging hij op
reis met het voornemen Amerika te bezoeken en kwam toen ook te Leiden, waar
hij op verzoek van Brugmans eenige voordrachten hield over anatomie, physiologie,
pathologie en obstetrie. Door toevallige omstandigheden verleende hij hulp bij eene
moeilijke verlossing en dit was de aanleiding tot zijne vestiging in Leiden, waar hij
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uitgebreide praktijk verwierf, welke hij tot op
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hoogen ouderdom behield. In 1802 was hij overgegaan tot het kerkgenootschap
der doopsgezinden en huwde hij met J e a n n e M a d e l a i n e H u y g e n s . Deze
stierf in 1827 en in 1839 hertrouwde S. met A n g e l i q u e H e y k o o p . In 1804
werd hij stadsvroedmeester en lector, belast met het onderwijs der vroedvrouwen,
in welke betrekking, die hij tot 1863 waarnam, door hem veel goeds verricht werd.
Omstreeks het jaar 1817 gaf hij eene eenigszins gewijzigde verloskundige tang aan,
die veel in gebruik kwam en ook een pelvimeter. Door koning Willem I werd hij in
1827 tot Nederlander verklaard, zonder dat hij daartoe het verzoek gedaan had en
zijne stukken ter naturalisatie had ingezonden. In 1825 heeft men er over gedacht
hem te benoemen tot hoogleeraar in de verloskunde als opvolger van du Pui, terwijl
dan een ander zou worden belast met het onderwijs in de heelkunde, maar dit is
toen niet doorgegaan. In 1845 legde hij zijne praktijk neer en in Aug. 1847 kreeg hij
bij gelegenheid van zijn 50-jarig doctoraat een vernieuwd diploma als medicinae et
chirurgiae doctor met eene epistola gratulatoria van de geneeskundige faculteit te
Koningsbergen en later bij zijn 50-jarig lidmaatschap van de Hollandsche
Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem een zilveren medaille.
Zijn geschriften zijn: Das Mechanische der Geburt van A.v. S o l i n g e n . Uit het
hollandsche vert. (Hanover 1801); met S.J.L. D ö r i n g te Herborn: Journal für die
neuestc Holländische Medic. und Natur-hist. Litteratur (4 st., 1802); Waarneming
aangaande eene zeer aanmerkelijke uitzakking der baarmoeder bij eene zwangere
vrouw en derzelver verlossing in Genoots. t.b.d. Heelk. te Amst. I, 173; Bericht
aangaande eene sectio caesarea met doodelijken afloop in Alg. Konst. en Letterb.
1801, I, 20; Waarneming nopens eene zwangerheid, welke 12 maanden geduurd
heeft in Geneesk. Magazijn V: 2, 1; (in het duitsch vert. ook in H u f e l a n d , Bibliothek
der Heilkunde XXXI (1814) 261); Verhandeling over de nuttigheid der
schaambeensnede met bepaling der gevallen in welke aan dezelve de voorkeur
behoort te worden gegeven boven de Keizerlijke Snede; met pl. (Amst. 1813);
hetzelfde als de prijsverhandeling in het Genoots. t.b.d. heelk. te Amst., over de
symphiostomie); Handleiding tot de Verloskunde (Amst. 1817, 2 dln. in pl.; 2de
vermeerd. en verb. uitgave in 1826). Met C. P r u y s v a n d e r H o e v e n , J.
L o g g e r en C.G.C. R e i n w a r t redigeerde hij de Geneeskundige Bijdragen
(1825-27, 3 dln.) en gaf daarin verschillende bijdragen: Over het, door de kunst
vervroegen der verlossing in naauwe bekkens; benevens twee waarnemingen
betreffende deze kunstbewerking, I, 1; Opmerkingen over het beveiligend vermogen
der Koepokken, ontleend uit de epidemie der Kinderziekte, welke in het jaar 1825
te Leiden geheerscht heeft, I, 214; Waarnemingen betreffende de kunstige
vroeggeboorte (in het duitsch vert. door V e r z i n in v. S i e b o l d 's Journ. IX (1829)
154) II, 91; Waarneming eener ziekte in het kraambed, veroorzaakt voor het terug
blijven der nageboorte, en derzelver genezing door de natuurkrachten, door middel
van de absorptie der placenta (Absorptio placentae door S e b a s t i e n in 't duitsch
vert. in Heidelberger Klinische Annalen) II, 223; Omkeering der baarmoeder, III, 65;
dan Waarneming eener zwangerheid in de buis van Fallopius in Verhand. v.d. 1ste
kl. v.h. Kon. Instituut VII, 201; met C. P r u y s v a n d e r H o e v e n e n C.W.H.
v a n K a a t h o v e n , Geschiedenis der choleraepidemie te Leyden in 1832 (Leiden
1832); Gedachten
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en wenken rakende de geneeskundige wetten en het geneeskundige onderwijs in
het Koningrijk der Nederlanden (Leiden 1842).
Zijn portret is op steen geteekend door J. Erxleben naar een schilderij van Ch.H.
Hodges.
Zie: Levensber. Letterk. 1865, 157.
Simon Thomas

[Salomonson, Godfried]
SALOMONSON (Godfried), geb. te Almelo in 1796, overl. aldaar 23 Juli 1867 zoon
van M o z e s S a l o m o n s o n en R a c h e l H e i m a n s . Lid der firma G. e n H.
S a l o m o n s o n te Almelo, die hier in de eerste helft der 19e eeuw verschillende
handweverijen bezat en in 1852 te Nijverdal, waar de Nederl. Handel-Maatsch. in
1836 aan de oevers van de Regge nabij den straatweg Almelo-Zwolle twee pakhuizen
en opslagplaatsen gevestigd had, de eerste stoomweverij in ons land oprichtte, de
‘Koninklijke Stoomweverij te Nijverdal’. Nijverdal dankt voor een zeer groot deel
haar opkomst aan zijn initiatief. Hij was mede-oprichter der Overijs. Kanalisatiemij.,
der spoorlijn Almelo-Salzbergen enz., jaren lang lid van den almeloschen
gemeenteraad en lid v.d. Prov. Staten van Overijsel.
Hij was gehuwd met F r a n c i j n t j e H a r t o g .
ter Kuile

[Salverda, Matthijs]
SALVERDA (Matthijs), geb. 7 Febr. 1840 te Appingedam en overl. 11 Juni 1886 te
's Gravenhage. Hij ontving zijn wetenschappelijke opleiding aan 't gymnasium te
Nijmegen en a.d. hoogescholen te Utrecht en Leiden, in welke laatste stad hij 12
Juni 1863 promoveerde tot dr. in de wis- en natuurk. op een diss.:
Vergelijkendontleedkundige aanteekeningen over Calotes, Cuv. Het volgend jaar
werd hij benoemd tot leeraar a.d. voorbereidenden cursus v.d. Polytechnische
school, een cursus in de eerste jaren van het middelbaar onderwijs noodig geacht,
omdat de pas opgerichte hoogere burgerscholen toen nog geen leerlingen aan deze
hoogste inrichting van het M.O. leverden. In 1866 zag Salverda zich benoemd tot
hoogleeraar in de plant- en dierkunde a.d. hoogeschool te Groningen, welke
betrekking hij tot 1872 vervulde. Tevens was hij in die jaren bij het schooltoezicht
te Gron. werkzaam; want het onderwijs in al zijn vertakkingen trok ten allen tijde zijn
bijzondere belangstelling. Van 1872 tot 73 was S. inspecteur van het L.O. voor de
prov. Utrecht. Van 1873 tot zijn dood was hij inspecteur van het Middelb. Ond. voor
de provincies N. Brab., Gelderl., Utrecht, Overijsel, Limb. en Zeeland, als opvolger
van W.C.H. Staring. In dezen tak van dienst wijdde hij zich vooral aan het
landbouwonderwijs; o.a. was de organisatie der Rijkslandbouwschool te Wageningen
zijn werk.
In 1869 richtte hij met H. B o u m a n het tijdschrift voor opvoeding en onderwijs,
de Schoolbode op, waarvan hij een viertal jaren redacteur bleef. Verder schreef hij:
De beteekenis van Aristoteles voor de ontwikkeling der natuurlijke geschiedenis,
de rede aarmee hij in 1866 zijn hoogleeraarsambt had geopend; Ons
landbouwonderwijs, met een gelith. tabel (1869); Handleiding bij het onderwijs in
de beginselen der dierkunde (1870; 6de dr. 1882 onder den gewijzigden titel Handl.
bij het onderwijs in de beginselen der plant- en dierkunde); verder: Handleiding bij
de beoefening van de kennis der natuur, ten dienste van onderwijzers enz.
(1877-1882; de 2de dr. 1883 onder medewerking van J.J. L e R o y en H. W e f e r s
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school (1878; 2de dr. 1882 onder den titel: Een en ander van dieren en planten voor
de lagere school).
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Voorts schreef S. opstellen in het tijdschr. de Economist, hoofdzakelijk gewijd aan
de belangen van het landbouwonderwijs en aan een verbeterd onderwijs in de
gymnastiek, zie o.a. jaarg. 1871 (423 en 835), 1872 (1082), 1875 (1024) en 1877
(682). Ten slotte gaf hij, in vereeniging met S. B e r g h u i s , een Atlas van wandplaten
ten gebruike bij het onderwijs in de beginselen der natuurlijke geschiedenis van het
dierenrijk, met beredeneerde verklaring ten behoeve van den docent (1869).
Salverda worstelde zijn leven lang met een zwakke gezondheid, waarvoor hij bij
herhaling herstel zocht in het buitenland en die oorzaak was van zijn vroegtijdigen
dood.
Hij was gehuwd met J o h a n n a E m i l i a R o u w e n h o r s t M u l d e r , die hem
een zestal kinderen schonk.
Zie: De Economist 1886, 760.
Zuidema

[Sandra, Jan]
SANDRA (Jan). V a n d e r M a r c k , Naemrol schrijft hem twee anoniem
verschenen, niet bijzonder belangrijke stukken toe: De gestrafte Jesuit, of minzieke
pater. Klugtspel (Amst. 1732), herdrukt als: De minzieke pater, of gestrafte Jesuit,
kamerspel (z. pl. 1773), en: De faamroovende raadsheer, door list ondekt; kluchtig
schimpspel. Gedrukt tot Domburgh, by Jacob de Plug, Jacob Hoornzetter (enz.; z.
pl., c. 1730?).
Ebbinge Wubben

[Sänger, Willem Matthijs Hendrik]
SÄNGER (Willem Matthijs Hendrik), geb. 27 Oct. 1833 te Bergen-op-Zoom, overl.
14 Febr. 1898 te Groningen. Zijn vader, J o h a n H e n d r i k S ä n g e r , die in 's
Gravenhage de geneeskunde uitoefende was gehuwd met W i l h e l m i n a M e y e r .
Sänger bezocht het haagsche gymnasium en werd 19 Apr. 1853 ingeschreven
als student te Leiden. 26 Juni 1857 promoveerde hij in de geneeskunde op een
proefschrift: Beschrijving van eene misvormde menschelijke vrucht, benevens eenige
opmerkingen omtrent de zoogenaamde Engelsche ziekte (Rhachitis congenita), 17
Sept. 1857 werd hij doctor in de verloskunde en in 1872 doctor in de chirurgie.
Reeds bij zijne medische studiën legde hij zich bij voorkeur op de verloskunde toe
en op eene buitenlandsche reis, waarbij hij Göttingen, Leipzig, Praag en Weenen
bezocht, stelde hij zich op de hoogte van hetgeen in die plaatsen op het gebied der
verloskunde was te leeren en deelde dit in uitvoerige brieven mede aan zijnen
leermeester en vriend, den leidschen hoogleeraar Simon Thomas. Hij vestigde zich
als geneesheer te 's Gravenhage en oefende daar in hoofdzaak de verloskunde uit,
terwijl de bijdragen, die hij aan het Nederl. Tijdschrift voor Geneeskunde en het
Tijdschr. voor Heel- en Verloskunde ter opname toezond, alle onderwerpen uit de
leer der verloskunde en vrouwenziekten betroffen.
Op 13 Mei 1867 huwde hij met M a r i a F r e d e r i k a H e n k e s , welke hem twee
zonen schonk. Na het vertrek van Halbertsma uit Groningen, werd Sänger aldaar
als hoogleeraar benoemd en op 21 Nov. 1867 hield hij bij het aanvaarden van dit
ambt eene redevoering over De onvolkomenheid der verloskundige wetenschap.
Vol ijver en liefde voor zijn vak en het onderwijs deed hij zooveel hij kon om
verbetering te brengen in den omvang der verloskundige kliniek en in bewoordingen,
die wel geschikt waren om indruk te maken, beschreef hij in zijn eerste jaarverslag
het ontoereikende van deze gelegenheid tot onderwijs. Reeds in 1870 gelukte het
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hem eene verloskundige polikliniek op te richten, waardoor de oefeningen in de
praktijk voor de studenten zeer vergemakkelijkt werden. Het aantal verlossingen
nam nog toe, nadat op zijn aandringen in 1873 door de studenten eene ‘Vereeniging
tot
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ondersteuning van behoeftige kraamvrouwen’ was opgericht. Bij zijn aftreden als
rector magnificus hield hij op 12 Oct. 1876 eene rede Over het Groningen der
toekomst, de hoop harer universiteit, welke zeer de aandacht trok, daar hij
verschillende verbeteringen op sanitair gebied met klem aanbeval. Op 1 Oct. 1876
was de gemeentekweekschool voor vroedvrouwen geopend, waarin Sänger als
directeur optrad. In Sept. 1896 vroeg hij om gezondheidsredenen eervol ontslag uit
deze betrekking. Op 1 Oct. 1896 trad hij om dezelfde redenen af als hoogleeraar,
waarna hij nog een paar jaar leefde, voortdurend lijdende en ongeschikt voor eenigen
arbeid.
Gedurende de jaren 1859-1867 en 1878-1880 leverde Sänger als vaste
medewerker aan het Nederl. Tijds. v. Geneesk. talrijke referaten en korte
mededeelingen, en verder verschenen van zijn hand: Wat heeft men in andere
landen voor de opleiding der vroedvrouwen gedaan ('s Grav. 1860, niet in den
handel); Verslag van een bijna vier en veertigjarige praktijk in de Residentie in Ned.
Tijds. v. Gen. 1862, 273; De keizerssnede bij levenden in ons vaderland; Eene
geschiedkundige bijdrage in Ned. Tijds. v. Heel- en Verlosk. XIII (1863) 523; Verslag
van de verloskundige kliniek aan de Hoogeschool te Groningen gedurende het jaar
1868 in Ned. Tijds. v. Geneesk. 1869, 365; het zelfde over het jaar 1869, ibid. 1870,
233, over 1870 en 71, ibid. 1873, 1; over 1872 en 73 ibid. 1874, 674; Eene kleine
bijdrage tot de verloskundige bibliographie, ibid. 1870, 373; Handboek der
verloskunde (Gron. 1873); Genezing van echino coccus der milt, medegedeeld door
Prof. R o s e n s t e i n en Prof. S ä n g e r te Groningen, Ned. Tijdschr. Gen. 1873,
229; Chloromethyl en Chloroform, ibid. 1874, 481; Zonder baarmoeder, ibid. 1877,
347; Exstirpatie van een haematometra in den rudimentairen hoorn van een uterus
unicornis, ibid. 1879, 129; Castratie eener vrouw, ibid. 1879, 593; Exstirpatie der
baarmoeder van uit de scheede, ibid. 1881, 261; Zur Entwickelungsgeschichte des
Spondylolisthetischen Beckens und seiner Diagnose. Boekaankondiging, ibid. 1882,
218.
Aan hem moeten ook worden toegeschreven de onder het pseudoniem ‘R e g n a s ’
voorkomende Vingerwijzingen in de Gynaecologische literatuur van den dag in Ned.
Tijds. v. Geneesk. 1881, 126, 343, 570, 801 en 890; 1882, 276, 377, 392, 717 en
824 en 1883, 110, 220.
Simon Thomas

[Santen, Johannes van]
SANTEN (Johannes v a n ), geb. te Hilversum 22 Nov. 1772, was van 1797-1825
pastoor te Schiedam bij de gemeente der oud-bisschoppelijke cleresie en vervolgens
aartsbisschop van Utrecht tot aan zijn dood, 3 Juni 1858. Van hem bestaat een
portret in olieverf en steendruk. Van zijn herderlijke (bisschoppelijke) brieven
verdienen vermelding die van 1853, waarin geprotesteerd wordt tegen de
eigenmachtige instelling van de roomsche bisschoppen in Nederland door Pius IX
en van 1856, tegen de invoering van het nieuwe leerstuk der Onbevlekte ontvangenis
van Maria.
Kenninck

[Santen, Timothius van]
SANTEN (Timothius v a n ), achterneef van den voorg., geb. te Hilversum 8 Oct.
1851, overl. te Amersfoort 27 Dec. 1909, was als oud-kath. pastoor werkzaam eerst
op het eiland Nordstrand in Sleeswijk, vervolgens te Dordrecht en laatstelijk als
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professor in de theologie en president van het seminarie te Amersfoort. Hij was
medeoprichter en ook, 23 jaar lang, redacteur van de Oud-Katholiek, vroeger
maandblad, sedert 1 Jan. 1909 tweemaal per maand verschijnende. Aan de
oud-katholieke beweging ook in het buitenland, in Duitschland, Zwitserland,
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Oostenrijk, Engeland, Polen en Amerika nam v.S. een levendig aandeel door woord
en schrift. Op de internationale congressen, die om de 2 of 3 jaar in de verschillende
landen worden gehouden, was hij een vaste en zeer geliefde verschijning, die aller
harten voor zich innam door zijn beminnelijken geest. Zijn laatste bemoeiingen
waren gewijd aan de beweging der zoogen. M a r i a v i e t e n , katholieken in Russisch
Polen, die zich van Rome afgescheiden en 5 Oct. 1909 door de wijding van Dr. J.
Kowalski een eigen bisschop verkregen hebben.
Kenninck

[Santvoort, Melchior van]
SANTVOORT (Melchior v a n ), was schieman op het schip ‘de Liefde’ van de vloot
van Jacob Mahu, dat 19 April 1600 op de kust van Bungo (Japan) aankwam. Met
Quaeckernaeck (kol. 1143), kapitein van zijn schip, vertrok hij met een jonk in 1605
naar de factorij der O.-I.C. te Patani (N.O.-kust van Malakka) en keerde later als
tolk met de eerste schepen, die den handel op Japan in 1609 bevestigden, weder
derwaarts. In de functie van tolk bleef hij daar voortdurend in dienst; hij moet volgens
de mededeelingen van Arn. Montanus in 1634 in Firando (Hirado) nog gewoond
hebben. Over de martelingen, die kort daarna zijne weduwe en zijn zoon, om der
geloofswille, van de Japanners te verduren hadden, leze men: Beschrijvinghe van
het machtigh coninckrijke Japan enz. door F r a n ç o y s C a r o n (T i e l e , Mémoire,
154; i d ., Bibl., 57).
Zie: Begin ende Voortgangh (1646): Journ. van Matelieff, en van Verhoeff; A r n .
M o n t a n u s , Gedenkwaardige Gesantschappen der Oost- Indische Compagnie
in 't Vereenigde Nederland aan de Kaisaren van Japan (Amst. 1669) 21; zie ook
art. ‘Adams’ I kol. 21; d e J o n g e , De opkomst van het Ned. gezag in O.-I. II, 220;
N a c h o d , die Beziehungen der Nied. I.K. zu Japan (Leipzig, 1897).
Mulert

[Sartorius, Johannes]
SARTORIUS (Johannes), ook J a n S a r r e y (?) J a n C l e e r m a e c k e r s .
S n i j d e r s , schreef ook onder het pseudoniem J o h . T o s a r r i u s (anagram van
Sartorius) A q u i l o v i c a n u s , geb. te Amsterdam in 1500, gest. te Noordwijk of te
Delft; volgens Brandt en Reitsma 28 Maart 1567, volgens de Hoop Scheffer, Glasius,
Knappert en het Kerkelijk Handboek in 1570. Te Water noemt als mogelijk sterfjaar
1567, 1568 of 1570; Suringar vóór 1561.
Reeds in 1520 sloot Sartorius zich aan bij Wouter, die ‘de luthersche monnik’
bijgenaamd werd. Toch was S. niet geheel luthersch, want van den aanvang af
bestreed hij de consubstantiatie. Hij zegt zelf, dat hij den eersten smaak der waarheid
verschuldigd was aan Wouter. ‘Hij was zeer geleerd in het latijn, grieksch en
hebreeuwsch. En niemand was ook geleerder in zijne moedertaal, welke hij verrijkte
door het verdietschen van ettelijke honderden latijnsche en grieksche spreekwoorden,
en dat zóó gelukkig dat het nederduitsch naar het oordeel van deskundigen niet
onderdeed voor de oorspronkelijke talen’. (B r a n d t ).
In 1525 werd hij met eenige anderen wegens kettersche gevoelens op de
Voorpoort in den Haag gekerkerd. Hij herriep, doch nog vóór het einde van 1525
was hij waarschijnlijk te Amsterdam, met niet minder vrijmoedigheid zijne gevoelens
openbarende. Bij vonnis van 9 Dec. 1535 werd Sartorius verbannen. Hij is evenwel
in 1536 te Noordwijk, waar hij o.a. velen uit Leiden heeft gesticht door zijn woord
en in 1540 eene school oprichtte, waarvan Junius zeide, dat er meer geleerden uit
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voortkwamen dan helden uit het paard van Troje. Door nieuwen ijver heeft hij zijne
herroeping willen goed maken. Zijn levensloop is
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verder moeilijk te volgen; wij vinden hem te Zutphen, in 1545 te Haarlem, in 1548
weer te Basel waar hij te voren ook moet geweest zijn; in 1558 te Delft.
Hij schreef: Paraphrases in quatuor prophetas, quos majores vocant, videlicet
Esaiam, Hieremiam, Ezechielem et Danielem (Basil. 1558); Paraphrases in duodecim
Prophetas, quos Minores vocant etc. (Basil. 1558); Centuria Syntaxeon, in decades
distincta, liber unus (Antv. 1530); Grammatica Latina (Antv.); de Fide justificante ad
Cornélium Crocum liber unus (Basil.) (Crocus schreef hiertegen een brief: de Fide
et Operibus (Antv. 1531); De Sacra Eucharistia, tegen de consubstantiatieleer;
Observationes in Ev. Matthaei; Annotationes Scripturarum; Assertiones fidei, liber
unus; Ad Sathanae Satellitum, liber unus; Adagiorum Chiliades tres (Antv. 1561;
herdrukt 1645, 1656, 1660, 1670); Sylvula vocabulorum; seu selectarum orationum
ac phrasium (Antv. 1563).
Zijn portret is o.a. verschenen in de door Ph. Galle in 1572 gegraveerde reeks
portretten van beroemde nederlandsche geleerden.
Zie: J.W. t e W a t e r , Kort Verhaal der Reform. van Zeeland in de zestiende
Eeuwe (Middelb. 1766) 18 v. en de daar genoemde bronnen; J.G. d e H o o p
S c h e f f e r , Gesch. der Kerkherv. in Nederl. vóór 1531 (Amst. 1873) 32, 83, 85 v.,
108, 343, 349, 391 v., 456, 599, 607; G. B r a n d t , Hist. der Reform. (Amst. 1677)
I, 92, 213 v.; L. K n a p p e r t , De opkomst van het Protest. in eene N.-Nederl. stad
(Leiden) (Leid. 1908) 120, 123, 166 v., 206; J. R e i t s m a , Gesch. van de Herv. en
de Herv. Kerk (Gron. 1899) 67 v., 70, 90 v., 104; Theol. Tijdschr. 1868, 683; 1904,
325; W. M o l l , Angelus Merula (Amst. 1855) 19 v.; C. S e p p , Uit het
predikantenleven (Leid. 1890) 60; Arch. v. Kerkgesch. 1842, 13; 1843, 290-295;
1844, 321; 1845, 339; 1866, 4, 19, 54; Kerk. Handboek 1878, 121, 150; 1907, Bijl.,
110, 142; B. t e r H a a r , Gesch. der christel. Kerk in Nederl. Amst. 1869) II, 14 v.,
18. Over zijn Chiliades: W.H.D. S u r i n g a r , Erasmus over Ned. spreekwoorden
(1873) LII.
Knipscheer

[Sasbout, Arnold]
SASBOUT (Arnold), heer van Spalant, uit aanzienlijke delftsche familie, zoon van
Mr Joost Sasbout, die volgt, en Catharina van der Meer, overl. in den Haag in 1583.
Van zijn jeugd bereikten ons geen berichten. Zijn ambtelijke loopbaan begint met
zijne benoeming op 30 Nov. 1543 tot raad-extraordinaris in het Hof van Holland.
Die benoeming vond haar grond in de aanstelling van zijn vader tot kanselier van
Gelderland ‘met behoud van zijn staat in Holland’. Hij deed den eed 20 Dec. 1543.
Toen zijn vader afstand had gedaan van dien staat werd de zoon 3 Juni 1545 tot
raad-ordinaris in het hollandsche Hof benoemd. Zijn politieke loopbaan dateert van
den tijd van het voorspel van den tachtigjarigen oorlog en van de komst van den
hertog van Alva in de Nederlanden. In dien tijd trad hij in Holland op als koninklijk
commissaris voor de zaken der troebelen. Te Leiden, waar hij in 1567 en 1568 ter
beteugeling van de ketterij werkzaam was, werkte de schout Johan van Berendrecht
hem met succes tegen. In 1569 werd hij benoemd tot kanselier van Gelderland.
Deze gewichtige rechterlijke functie verwisselde hij met de politieke van voorzitter
van den Geheimen Raad te Brussel, waartoe hij op een voorstel van Requesens
van 12 Maart 1575 werd benoemd. Ten onrechte wordt zijne benoeming door oudere
biografen op 1572 gesteld. In 1575 was Sasbout met Rasseghem, Cornelis Suys
en Leoninus afgevaardigde des Konings bij den vredehandel met Oranje en de
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Staten van Holland en Zeeland te Breda. De instructie der koninklijke gezanten van
14 Febr. 1575 was ontworpen door Leoninus. 15 Febr. 1575 kwamen de
commissarissen te Breda aan, korten tijd later vingen de onderhandelingen aan,
die, gelijk bekend, zonder resultaat gebleven zijn. Sasbout speelde hier geen rol
van overwegend belang: in politieke talenten was hij verre de mindere van de ziel
der commissie, Leoninus. Sasbout was meer jurist dan staatsman. Van daar zijn
betrekkelijk geringe invloed in verband met zijn aanzienlijke positie. Deze steeg
door de benoeming tot voorzitter van den Geheimen Raad en kort daarna door zijn
zitting nemen in den Raad van State, en dat vooral toen dit laatste college na den
dood van den landvoogd Requesens in 1576 het bestuur in handen nam en daarin
door Philips II voorloopig bevestigd werd. De revolutionnaire staatsgreep te Brussel
van Sept. 1576 bracht hem met andere leden van den Raad van State in
gevangenschap. Slechts korten tijd, want door den invloed der Staten van Brabant
werden zij spoedig ontslagen en namen opnieuw het bestuur in handen.
In 1577 is hij in Holland, en hoewel nog lid van den Raad van State geblever, was
zijn politieke rol gespeeld en hoort men nauwelijks nog iets van hem.
Uit zijn huwelijk n e t M a r i a v a n H e e r m a l e had hij eenige dochters:
J u s t i n a (gehuwd met A d o l f v a n G r y b o v a l ), A n n a M a c h t e l d (gehuwd
met F r e d e r i k v a n V o o r s t ), L i d u i n a (gehuwd met J a c o b v a n
S c h e r p e n z e e l ) en C o r n e l i a (gehuwd met F r a n s v a n C r a n e v e l t , zoon
van Mr. Joost v.C.).
Zie: F r . D u s s e l d o r p i i Annales (Werken Hist. Gen. III: 1) 38, 85; Kronijk Hist.
Gen. V (1849) 405; Bijdr. en Med. Hist. Gen. XXV (1903) 190; D o d t , Archief V
(1846) 329; G r o e n v a n P r i n s t e r e r , Archives VI, 48, 117, 271-73; G a c h a r d ,
Correspondance de Philippe II, III, 276, 567 vlgg.; L. K n a p p e r t , De opkomst v.h.
protestantisme i.e.N. Ned. stad (Leiden 1908) 258 vlgg.; Geneal. en Heraldische
1

Bladen VII (1912) 233; B l o k , Gesch. v.h. Ned. Volk , III, 159, 164, 166, 202; hs.
o
leidsche Maatsch. Ned. Lett. n . 1170, 498-501.
van Kuyk

[Sasbout, Joost]
SASBOUT (Joost), geb. te Delft 4 Maart 1487, overl. te Haarlem 14 Nov. 1546,
begraven in de Groote kerk te Arnhem, alwaar zijn grafschrift, zoon van S a s b o u t
S a s b o u t , thesaurier en burgemeester van Delft, en M a c h t e l d v a n d e r
D u s s e n , bekend rechtsgeleerde. Na verkrijging van den doctorstitel in de rechten,
werd hij spoedig raad in den Hove van Holland (1515). Als zoodanig nam hij een
invloedrijke plaats in en vervulde hij verschillende commissies voor den keizer; zoo
in 1538 met Maarten van Naarden ter onderhandeling met gecommitteerden van
den utrechtschen bisschop over de grenzen der geestelijke en wereldlijke jurisdictie
(zie: Oude Vad. Rechtsbr. II: 11, 672 en aldaar 383 een brief van Sasbout daarover
dd. 4 Juli 1523). In 1526 werd hij benoemd tot commissaris, aan wien de op bevel
der centrale regeering in schrift te brengen hollandsche costumen zouden worden
ingeleverd. Wegens financiëele redenen is echter van deze opdracht niets gekomen.
Eerst na meermalen herhaalde aanschrijving is eindelijk onder Alva's bestuur ten
deele daaraan voldaan. In 1543, na den overgang van Gelderland aan den keizer,
werd Sasbout bij de nieuwe ordening van het Hof van Gelderland, tot kanselier van
Gelre en Zutphen benoemd, aanvankelijk met behoud van zijn zetel
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in het Hof van Holland. Hij deed 7 Nov. 1543 den eed als kanselier. In 1526 had hij
een plaats verkregen in het Hof van Friesland, waarop hij in werkelijkheid gezeteld
heeft.
Zijn zoon Arnold, geboren uit zijn huwelijk met C a t h a r i n a v a n d e r M e e r ,
gaat hiervoor. Hij stond in briefwisseling met Erasmus.
Zijn in hout gesneden portret komt voor in O p m e e r 's Opus chronographicum
(I, 460).
Zie: Kronijk Hist. Gen. VIII (1852) 279; K o k , Vaderl. Woordenboek XXVI, 146
vlgg.; G. v a n H a s s e l t , Geldersch Maandwerk II (Arnh. 1807) 213-228; Geneal.
en Heraldische Bladen VII (1912) 232; Ned. Leeuw X (1892) 49 vlgg.
van Kuyk

[Sascerides, Johannes]
SASCERIDES (Johannes), of J a n S a s g e r s , S a s g e r t , geb. 24 Juni 1526 te
Warmenhuizen in Noord-Holland, gest. 27 Febr. 1594 te Kopenhagen. Hij is gehuwd
geweest met E l i z a b e t h G e l l i u s d r . (gest. 1580). Uit dat huwelijk werden hem
verscheiden kinderen geboren, o.a.: G e l l i u s (geb. 3 Mrt. 1562, gest. 9 Nov. 1612,
na eerst medicijnen, philosophie en astronomie te hebben gestudeerd en sedert
1603 professor te zijn geweest te Kopenhagen) en A g a t h a (gehuwd geweest met
den geleerde V e n u s i n u s ).
Zijn eerste onderricht ontving Sascerides te Utrecht van Georgius Macropedius.
Daarna studeerde hij te Leuven. Door lezing van den bijbel en omgang met
reformatorischgezinde leerlingen dier hoogeschool voelde hij zich meer en meer
tot de nieuwe leer aangetrokken. Met dat gevolg, dat hij, na afloop zijner studiën
priester geworden te Haringcarspel, in zijn geboorteland, reeds na een jaar van
verdere vervulling van dat ambt afzag en zich naar Engeland begaf. Vandaar ging
hij naar Wittenberg om er oude talen en theologie te studeeren, terwijl hij zich tevens
aan de dichtkunst wijdde. In 1557 werd hij op aanbeveling van Melanchton, zijn
vriend, die hem een ‘vir valde eruditus ... et ... modestus’ achtte, tot professor in 't
hebreeuwsch aan de universiteit van Kopenhagen benoemd. Deze functie heeft hij
tot zijn dood bekleed. Niels Hemmingsen maakte hem in 1558 baccalaureus in de
theologie. In 1562 maakte hij een reis naar de Nederlanden, voorzien van een
koninklijken aanbevelingsbrief aan den graaf van Egmond.
Sascerides liet verschillende geschriften na; meer dan een is nog ongedrukt. Het
zijn deels gedichten, deels studiewerken van theologischen aard; o.a.: Odarum sive
Carminum sacrorum libri IX. Quinque priores Davidicorum, Sextus Biblicorum, Reliqui
tres recentium. Accedit Carmen seculare pro ecclesia (Basil. 1557); Epicedium in
obitum Christiani III (Hafn. 1559); In Apocalypsin S. Johannis picturarum spiritualium
annotationes (Msc.); Passionis Domini nostri Jesu Christi ex quatuor Evangeliis
concinnata enarratio septem concionibus absoluta (Witeb. 1567); De agni seu Christi
victoria contra Gogum et Magogum libri IV (Hafn. 1577; opgedragen aan prins Willem
van Oranje); Orationes duae, altera de observando Christi die, altera de morte
arcana ... Quibus auctarii loco tertia quoque de Mysterio trium Patriarcharum accessit
(Witeb. 1585); Explicatio grammatica Psalmorum Davidis (Msc.); Commentarius in
Esaiam et XII prophetas minores (Msc.). Het ‘Carmen seculare’ uit den
eerstgenoemden bundel is door S a l o m o n v a n T i l in het hollandsch vertaald
onder den titel: Inleydinge tot de prophetische Schriften enz.... Hier agter is bijgevoegt
seeker oudt geschrift Anno 1555 geschreven: Van de seven Tijden
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der H. kerken, door Johannes Saskerides Warmenhusanus (Dordr. 1684).
Zie: Allgemeine Deutsche Biographie in voce, en de daar genoemde litteratuur,
vooral: H. R ö r d a m , Kjöbenhavns Universitets Historie II (Kjöbenhavn 1872)
495-502. Verder: C.T. B r i c k a , Dansk Biografisk Lexikon (Kjöbenhavn 1900) XIV,
612.
van Schelven

[Sassen, Armand Prosper Theodore]
SASSEN (Armand Prosper Theodore), directeur der Rijkspostspaarbank, geb. 9
Sept. 1844 te Roermond en overl. 20 Jan. 1909 te Amsterdam, zoon van P r o s p e r
A r m a n d F e l i x J o s e p h S. en D o r o t h e a W i l h e l m i n a B e u k m a n . Na
de lagere school zijner geboorteplaats te hebben afgeloopen, ontving hij zijn verdere
opleiding aan het bisschoppelijk college te Weert en aan het koninklijk athenaeum
te Maastricht. Aanvankelijk bestemd voor den geestelijken stand, wijdde hij zich in
vervolg van tijd aan andere studiën, legde in 1864 met goed gevolg het examen
voor surnumerair bij de Registratie en Domeinen af, drie jaar later dat van
candidaat-notaris en in 1869 dat van leeraar M.O. in de staatswetenschappen. Hij
werd nog in datzelfde jaar benoemd tot leeraar aan de R.H.B. ‘Willem II’ te Tilburg,
terwijl hij kort daarna tevens leeraar in de staatswetenschappen aan de gemeentelijke
H.B.S. te Breda werd. Ook voor de handelswetenschappen verwierf hij zich in 1871
het diploma M.O.
In 1881 werd Armand Sassen (zoo werd hij in de wandeling genoemd) tot directeur
der Rijkspostspaarbank te Amsterdam benoemd, kort na de oprichting dezer
instelling. Mr. A. Kerdijk had die betrekking vóór hem bekleed, doch slechts zeer
kort, daar hij al spoedig na zijn aanstelling tot algemeen secretaris van de Maatsch.
tot Nut van 't Algemeen benoemd was. Door zijn organiseerend talent wist Sassen
genoemde inrichting, waarvan hij 28 jaren directeur gebleven is, tot grooten bloei
te brengen. Ongemeen was zijne werkkracht. Alleen in de laatste jaren verzwakten
zijn geestvermogens en leed hij bovendien aan vlagen van melancholie, zoodat hij
zich in 1905 in het zenuwgesticht ‘Berkenoord’ te Nijmegen moest laten opnemen,
waar hij een jaar vertoefde. Daarna hervatte hij weI zijn werkzaamheden, maar de
vroegere werkkracht was geweken. Drie jaar later bezweek hij aan de gevolgen
eener beroerte. In zijn goeden tijd heeft S. verbazend veel gewrocht, o.a. ook veel
bijgedragen tot de oprichting van postspaarbanken in Oost- en West-Indië. Hij was
een der baanbrekers van de vooruitstrevende richting op verschillend gebied. In de
politiek was hij een bewonderaar van Thorbecke. Ook in 't godsdienstige was hij
vrijzinnige denkbeelden toegedaan.
Van 1872 af was Sassen redacteur van het Weekblad voor Notarisambt en
Registratie en van het tijdschrift Recht en Wet. Ook de Economist telde hem onder
zijne medewerkers. Van 1873 tot 81 was hij algemeen secretaris van de Maatsch.
van landbouw, tuinbouw en veeteelt in het arrondissement Breda en omstreken;
van 1888 tot '91 lid van den amsterdamschen gemeenteraad en van 1892 tot zijn
dood lid der Prov. Staten van Noord-Holland. Verder had hij zitting in het bestuur
van de Maatsch. tot bevordering der nijverheid en in nog vele andere vereenigingen
van openbaar nut. Bij herhaling vertegenwoordigde hij de regeering van ons land
op internationale congressen betreffende het postspaarbankwezen. Over de inrichting
en werking der instellingen hiervan heeft hij tal van bijdragen geschreven in Eigen
Haard, het Alg. Handelsblad en
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andere dag- of weekbladen. Als afzonderlijke geschriften zagen van zijne hand het
licht: Schoolverbond. Een vluchtige blik op het ontwerp-reglement en de
aanteekeningen van J.N. van Hall (1870); Eenige beschouwingen over het ontwerp
van wet tot regeling van het notarisambt, ingediend door de Staatscommissie (1871);
Het Pruisische grondboekstelsel. Een economische en juridische hervorming (1877)
en Het 25-jarig bestaan der Maatsch. van landbouw, tuinbouw en veeteelt in het
arrondissement Breda en omstreken. Rede te dier gelegenheid uitgesproken;
vermeerderd met enkele bijlagen (1877). Met L. A r o n s t e i n schreef Sassen:
Liernur's pneumatisch riool-systeem. Rapport omtrent de proeven genomen te
Amsterdam, ingediend bij de Maatsch. van landbouw, tuinbouw en veeteelt in het
arr. Breda en omstreken (1872).
Zie: Levensber. Letterk. 1910, 19.
Zuidema

[Sax, Coenraad]
SAX (Coenraad) leefde waarschijnlijk in het begin der 18e eeuw in den Haag. Met
zijn naam verscheen een gedicht: De spottende rysende brillekooper (z. pl. en j.),
o.a. aanwezig in de merkwaardige verzameling over den ‘Poëtenoorlog’ die de Mij.
der Nederl. Letterk. bezit. Het naar aanleiding daarvan door B.K. geschreven De
gard in de pis, voor den jongen spottenden brillekooper, of Vroomaards geesel voor
Coenraad Sax (z. pl. en j.) noemt S.'s Gewaande zedigheidt betrapt (kluchtspel,
met zijn naam te 's Grav. bij Gasinet (c. 1715) verschenen).
Ebbinge Wubben

[Scanderus, David]
SCANDERUS (David), uit Cottbus i.d. Lausitz, geb. ± 1602, gest. te Deventer 25
Aug. 1631. Nadat Jac. Revius naar Holland gezonden was ‘om te ondersoecken of
men ergens een goet Philosophum soude moghen becomen’ voor de in 1629 te
Deventer opgerichte hoogeschool, wordt 19 Nov. van dat jaar Sc. benoemd als
hoogleeraar in de physica en metaphysica, houdende 16 Febr. 1630, tegelijk met
Henr. Guthberleth, zijne inaugureele rede: In laudem philosophiae. Onder zijn
voorzitterschap werden ook disputen gehouden, gelijk blijkt uit een Disputatio
philosophica praeside S c a n d e r o , 26 Mei 1630 gehouden door W o l t e r v a n
d e r B e e k . Sc. plaatste een lofdicht vóór de uitgave van L a u r e n t i u s V a l l a
door zijn vriend Revius. Op 29-jarigen leeftijd overleden, werd hij opgevolgd door
Henr. Reneri (kol. 1191).
Zie: R e v i u s , Daventria illustrata (Lugd. Bat. 1651) 679, 81, 90; Overijselsche
Almanak XV (1850) 209.
de Waard

[Sceven, Jan]
SCEVEN (Jan), rentmeester van Waterland in 1316, overl. omstr. 1322. Hij huwde
J u s t i n e , dochter van H u g o d e n G o u w e r v a n K o u d e k e r k , welke na
zijn dood hertrouwde met den ouden burggraaf van Leiden, Dirk van Kuik (kol. 737).
o

Uit haar eerste huw. had Justine twee zoons: 1 . heer J a n S c e v e n , ridder, welke
in 1344 wegens een misdrijf zijn goederen zag verbeurd verklaren en gehuwd was
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met zekere vrouw Geertruid; 2 . J a n A e r n d , reeds vermeld 1336, werd 1363
rentmeester van Noord-Holland en was toen heer van Bennebroek.
Zie: B l o k , Gesch. Holl. stad: middeleeuwen (1910) 85, en Nijhoff's Bijdragen,
4e reeks, X 248, 253 en 341.
Obreen

[Schabaelje, Jan Philipsz.]
SCHABAELJE (Jan Philipsz.), geb. te Amsterdam, overl. aldaar 1656, naar gissing
70 jaren oud, begr. te Alkmaar 6 April. Met zijn broeder P i e t e r te Amsterdam vond
hij een molen uit om boekweit te rollen en tot wit meel te maken, waarmede hij veel
geld verdiende; maar een liefhebber van studie zijnde, vertrok hij in stilte naar
Alkmaar, waar hij ten tijde van Hans de Ries leeraar der waterlandsche doopsgezinde
gemeente werd. Maar zijn
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huwelijk met zijne dienstmeid, vooral de spoedige geboorte van een kind, verwekte
ergernis, zoodat hij van den predikstoel geraakte. Hij hield zich vervolgens bezig
met het schrijven van godsdienstige boeken, welke blijkens de herdrukken veel
bijval vonden. Mettertijd verhuisde hij naar Amsterdam, waar hij in de Langestraat
tot zijn dood een boekhandel dreef; toen deze achteruit ging, verbeterden zijne
geloofsgenooten zijn bestaan door hem tot ziekentrooster aan te stellen. Zijne vrouw
overleefde hem.
Zijne werken zijn de volgende: Harmonia ofte Eendrachtighe Vertellinghe der Vier
Evangelisten (Amst. 1624); Sommarium ofte corten inhoudt des Bijbels (Amst. 1629,
Haarlem 1654); Achter volgt een Historie-lied van het leeven onzes Heeren Jesu
Christi, een Gebed tot Christus en een Lofzang van den aart, kracht en werkinge
des Heiligen Geests; Tractaet teghen de successie der Pausen van Romen (Amst.
1633); Lusthof des Gemoedts inhoudende verscheyden geestelijcke Oeffeningen
met noch twee Collatien, der wandelende Ziele met Adam en Noach (Alkm. 1635);
id., Vermeerderd met eene collatie met Symon Cleophas (de Rijp 1638; Amst. 1645);
id. met de collatien met Adam en Noach (Utr. 1650) en Vervolg der collatie met
Symon Cleophas (Utr. 1651, Dordr. 1653, ... 1656, met platen; Amst. (zonder de
derde collatie) 1680, Amst. 1694, 96, 97, ... 1706 met nieuwe platen van Jan Luiken,
die onder elke plaat een versje had gesteld; Amst. 1724, Amst. 1742). In duitsche
vertaling: Die Wandlende Seel (Germantown 1768); Dialogus van den Corinthischen
twist en andere gebreecken derselver Gemeynte tusschen Paulus en Archaicus,
Verstreckende met een Korte Paraphrasis (of omschrijvende ophelderingen) over
den Eersten Zendbrief tot den Corinthen; en op deesen onsen tijd gepast (de Rijp
1640); Vereenigingh van de principale artykelen des geloofs, eeniger Doops-ghesinde
Ghemeynten (Amst. 1640; Amst. 1674; Rott. 1739), deze laatste druk voorafgegaan
door de Algemeene Belydenissen der Vereenigde Vlaamsche, Vriesche, en
Hoogduitsche Doopsgezinde Gemeente Gods; Aanmerkingen, of gulden Annotatien,
uit de daaden en spreuken der aloude Koningen, wijsgeeren en andere geleerden,
bijeen vergadert (Hoorn 1641); ook vermeld als: Aenmerkingen ofte Gulden
Annotatien soo wt het Vaderboeck als andere Autheuren (de Rijp 1641); hetzelfde
zonder het eerste (Amst. z.j.); Den grooten Figver-Bibel. Dat is een Afbeeldingh en
Levendighe vertooningh, Van alle de voornaemste Historien, Leeringen en
Ghelijckenissen der ganscher Heyliger Schrift, in schoone Copere Figueren by
malkander vergadert en in order ghestelt (Alckmaer 1646, fol. obl.), volgens den
‘catalogus’ moetende bevatten 470 figuren en nog 7 kleinere, naar M. Heemskerk,
M. de Vos, J. Stradanus e.a.; Historische beschrijving van Het Leven Jesu Christi
en d' omstandicheden van dien Getrocken wt den vier Evangelisten, ende met
leersame Aenmerkingen, oock beschrijvingen der Landen, steden, plaetsen, bergen,
o

Rivieren en waleren verrijckt (de Rijp 1647, 4 ., 1069 bl., gegraveerde titel en 61
prenten; derde druk, Leeuw. 1707; Amst. 1716); M a a t s c h o e n noemt in zijne
aanteekeningen op S c h i j n , Geschiedenisse der Mennoniten ook: Continuatie op
de Plaaten van Petrus van den Burg (Amst. 1654). De stads-bibliotheek te Alkmaar
bezit een tweede ex. van den grooten Figuer-Bibel, met denzelfden titel en
gedeeltelijken inhoud als die van 1646, met de opgeplakte prenten van v.d. Borcht
en enkele in den tekst opgenomen etsen van Rembrandt; Metamorphosis ofte
Transformatie onses Tydts, waar in Poëtischer
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wijze beweezen word de groote, en wonderbaarelijke veranderinge der Menschen
uit hunne waare scheppinge: gesteld by maniere van Zaamensprekinge tusschen
eenen welbeleezen Historicus, en eenen Pelgrim (Alckm. 1657); Stichtelijke
gezangen in sommige liederboeken als in het Geestelijk Kruid-Hofke en den Lusthof
der Zielen van C l a a s S t a p e l ; Korte inhoud des Bijbels (Amst. 1739).
Zie: Doopsgez. Bijdragen 1891, 2; Catalogus van de Bibliotheek der Ver.
Doopsgez. gemeente te Amsterdam.
Bruinvis

[Schaberg, Johannes Paulus]
SCHABERG (Johannes Paulus), geb. 20 Jan. 1818 te Rotterdam en overl. 9 Oct.
(niet 20 Mrt.) 1903 in den Haag. Hij ontving zijn opleiding tot onderwijzer in zijn
geboorteplaats, aan de school van M. Gouka, en was van 1844 tot 1895 hoofd der
diaconieschool van de ned.-herv. Gemeente te 's Gravenhage. Hij deed zich kennen
als een ijverig voorstander van het christelijk lager onderwijs door zijn opstellen in
de volgende tijdschr.: Nederl. Paedagoog (1857-62); Maandschrift voor Chr.
opvoeding in school en huis (1862-68); Hoop des Vaderlands (1869-73) en Paedag.
Bijdragen, waarvan hij van 1873-99 mederedacteur was. Verder schreef hij: Beknopte
Levensschets van Dr. M. Luther. Voor kinderen (1883); Door Gods adem vernield.
Herinnering aan de vernietiging der Onoverwinnenlijke vloot in 1588. Met pl. (1888);
Gods werk in en door Dr. M. Luther (1897); Vaderlandsche historieblaadjes (1898);
Een onvergetelijke gedenkdag (1898) en Het leven van onze Oranjevorsten (1898).
2

Zie: J. K u i p e r , Gesch. v.h. Chr. onderwijs in Nederland , 88 en 365-368.
Zuidema

[Schapenham, Geen Huygen]
SCHAPENHAM (Geen Huygen), waarschijnlijk in het laatste kwartaal der 16e eeuw
te Rotterdam geboren, was een zoon van kapitein H u y c h G e e n e n
S c h a p e n h a m of S c h a p e n h a m e l , zooals de toenaam oorspronkelijk geweest
schijnt te zijn. Of M a c h t e l d M a e r t e n s , die als weduwe van den kapitein
achterbleef, de moeder was van Geen Huygen, blijkt echter niet. In 1615 treffen wij
Geen Huygen Schapenham het eerst aan als schipper in dienst der O.-l.C. In 1621
ontmoeten wij kapitein Geen Huygen in de Levant. 24 Febr. 1621 maakte hij zich
te Algiers verdienstelijk door het helpen buitmaken van een zeerooversschip.
Aangesteld als vice-admiraal van de zoogenaamde Nassausche vloot onder admiraal
Jacques l'Hermite vertrok hij 29 April 1623 uit Goeree met bestemming naar Peru,
om daar de Spanjaarden zooveel mogelijk afbreuk te doen. De vloot passeerde 24
Febr. 1624 de Straat van Le Maire, maar werd door zware stormen en tegenwind
opgehouden. Deze vertraging werd gebruikt om het zuidelijk gedeelte van Vuurland
te verkennen en bij deze gelegenheid ontving de derde inham aan den oostelijken
oever van de Nassausche vaart of baai, van het zuiden af gerekend, den naam
Schapenhamsbaai. Heel gelukkig liep deze tocht niet af. Een poging om de
spaansche zilvervloot te verrassen mislukte en Jacques l'Hermite overleed 2 Juni
1624 in de haven van Callao de Lima, terwijl hij bezig was deze te blokkeeren.
Krachtens besloten missive van prins Maurits werd Geen Huygen Schapenham zijn
opvolger. Tot 14 Aug. bleef hij in de haven van Callao, doch ziende, dat hij in Peru
niet veel meer kon uitrichten, besloot hij koers te zetten naar de Molukken om daar
zijn diensten aan te bieden aan de Oost-Indische Compagnie. Hij verscheen 6 Maart
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1625 op de reede van Malayo met 12 schepen, waaronder 2 buitgemaakte. Na op
verzoek van den gouverneur der Molukken, Jacques Lefebvre, de forten Kalimata
op Ternate en het fort op het
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eiland Motir (Timor) geslecht te hebben, vertrok hij naar Amboina, waar hij juist van
pas aankwam om deel te nemen aan de tuchtiging van de onder Ternate staande
Klein-Cerammers, bestaande in het verbranden van kampongs, versterkingen en
schepen, doch voornamelijk in het vernielen van alle fruit- en nagelboomen, daar
het niet verkoopen der nagelen tegen den overeengekomen prijs een der
voornaamste grieven van de Nederlanders was. Men rekent, dat bij deze gelegenheid
± 65000 nagelboomen gekapt of van hun schors beroofd zijn! Na afloop van dezen
niet zeer roemvollen arbeid vertrok de vloot naar Batavia en kon de admiraal 28
Oct. 1625 met de volgeladen schepen ‘de Eendracht’ en ‘het Wapen van Hoorn’ de
terugreis naar Holland aanvaarden. Acht dagen daarna stierf hij echter in de straat
van Sunda en werd begraven op een der eilanden van Bantam, van waar het stoffelijk
overschot een jaar later door het jacht ‘den Arent’ werd overgebracht naar Batavia
en 13 Nov. 1626 plechtig in de kerk aldaar begraven werd.
Zie: H e e r i n g a , Levant. Handel 840; Kron. Hist. Gen. XXV (1869) 758. XXIX
(1873) 17, 21, 22, 26, 30, 33, 35, 38, 42; T i e l e , Bouwst. II, X, XI, 34-38, 42, 48-75;
Daghreg. Bat. 1624-1629, 153, 175, 186, 209, 211, 295; Bronnen Gesch. Rott. II,
368.
Moquette

[Schaumburg, Wilwolt van]
SCHAUMBURG (Wilwolt v a n ), W i l i b a l d v a n S c h a u m b e r g , (ook de meer
beiersche vormen: S c o u w e n p e k (S c h a k e n b a c h ) komen voor) overl. 1510,
gesproten uit een verarmd, beiersch geslacht had, als zoovele andere ‘ministerialen’
van het Rijk, in de tweede helft der 15de eeuw zijn bestaan moeten vinden in den
oorlog en bij de ruiterij. Als schildknaap van graaf Rudolf van Sulz, was Wilwolt niet
ver van het keizerlijk hof opgevoed en maakte, nadat hij door keizer Frederik aan
den hertog van Bourgondië was aanbevolen, het beleg van Neusz en den eersten
ongelukkigen veldtocht tegen de Zwitsers mee, kampte vervolgens in dienst van
keurvorst Johan van Brandenburg in den strijd tegen Johan van Sagan en koning
Matthias van Hongarije, tegen wien hij later ook onder Albrecht van Saksen optrok;
nog eenige jaren deed hij ridderdienst in zijn land, totdat hij eindelijk overste werd
van hertog Albrecht van Saksen, toen deze als keizerlijk veldheer in de
nederlandsche gewesten voor koning Maximiliaan streed.
In den strijd der volgende jaren werden Schaumburg, die sinds den hongaarschen
veldtocht Albrechts vertrouwen genoot, moeilijke of eervolle posten opgedragen.
Hij veroverde, als eerste kapitein van den hertog, Aerschot en Tienen. Ter belooning
zijner verdiensten werd hij in den ridderstand verheven, dien hij vroeger om zijne
armoede had moeten afslaan.
Kort na den tijdelijken vrede te Frankfort blijkt W.v.S. belast met eene zending
naar Engeland. Spoedig daarna zien we hem deelnemen aan den strijd van Albrecht,
waar hij Holland verdedigde tegen de met Philips v. Kleef verbonden Hoekschen.
Als daarop Albrecht en Wilwolt den gelderschen oorlog aanvangen, wordt de laatste
daarvan echter weldra teruggeroepen om het opgestane Kaas- en Broodvolk te
bedwingen. Schaumburg wist zijne landsknechten zoodanig aan te sporen, dat
binnen elf dagen de geheele streek tusschen Haarlem en Hoorn onderworpen en
de opstand bedwongen was. Na het herstellen van de orde keerden de troepen van
Albrecht en Schaumburg terug, nu om met Gent af te rekenen, dat opnieuw was
opgestaan. Een aanval op deze stad mislukte door openzetting
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der sluizen, doch Zierikzee en daarmee Zeeland, geneigd om met Gent mee te
doen, moesten ten gevolge van de energie van Schaumburg bukken. Doch nog
meer onderscheidde zich deze, nadat hij zich eerst van Kadzand had meester
gemaakt, bij het merkwaardige beleg van Sluis, waarbij hij samenwerkte met de
verbonden Engelschen. Kort na den val van Gent volgde de overgave van Sluis
(1492). Ook in Luik onderscheidde hij zich door zijne geestkracht en wist met eene
kleine macht Tongeren te houden, totdat hertog Albrecht zelf verscheen. Doch door
zijne voorspoedige aanslagen in het Luiksche wekte hij jaloezie op onder de
Thuringers en Saksers, die zelfs een tegenaanvoerder tegenover hem stelden; dat
duurde, totdat Schaumburgs tegenstander door den vijand werd verslagen en
gevangen genomen.
Een zware taak, Karel van Egmond uit Frankrijk den terugkeer naar zijne erflanden
te beletten, mislukte der kleine macht van Wilwolt, die, op last van Albrecht, hier
optrad, maar terug moest trekken voor de sterke bende, waarmede de Gelderschen
hun ook door de Franschen omgeven landsheer inhaalden. Verder onderscheidde
zich het aandeel, dat hij daarop nam aan den gelderschen oorlog, in weinig van dat
zijner voorgangers; het versterkte Batenburg werd door Schaumburg weggenomen.
Te midden van die geldersche verwikkelingen vielen die van Max. met Frankrijk
voor en die in Friesland. Ook bij den eerste werd Wilwolt betrokken, die met 4000
man den engelschen koning had te steunen, den bondgenoot van Maximiliaan.
Op weg naar Calais voerde een toeval Schaumburg evenwel in eene andere
richting. Ingaande op een verzoek van burgers van Atrecht, dat tot den bruidschat
van prinses Margaretha behoord had, maakte hij zich door een koenen handgreep
van de plaats meester.
In Atrecht nu, dat bij den vrede behouden bleef, moest Wilwolt een tijd doorbrengen
en wel een, waarin hij ten volle de ellende te doorstaan had van slecht betaalde en
daardoor ontembare landsknechten. Door list alleen wist Schaumburg ten slotte
gedaan te krijgen, dat de prinses, die in hunne handen gevallen was, met hare
geleiders uit Frankrijk ongestoord kon verder trekken, maar zelf is hij daarop in
zware moeilijkheden, zelfs in levensgevaar geraakt, toen hij met kracht tegen hun
euveldaden wilde optreden. Een tijdlang is hij zelfs hun gevangene geweest. Wilwolt
wenschte nu niets met die benden meer te maken hebben.
In Friesland heeft sinds het voorjaar van 1498 Schaumburg vertoefd als
vertegenwoordiger van zijn heer om dezen er den weg te banen. Met Sneek en
Franeker en verschillende edelen kwam het weldra tot een verdrag, doch vele andere
Friezen, vooral uit de Zevenwolden, wilden de saksische heerschappij niet erkennen.
Wilwolt zette zich schrap, stelde zich met Fox (I kol. 891) tegen hen te weer en
versloeg ben bij Stavoren totaal. Daarop verzekerde Wilwolt zich van het
weerspannige Sloten. Nu moest Leeuwarden, de bondgenoot der Vetkoopers en
Groningers, aangetast worden. Dit geschiedde van Sneek uit. Weldra was hij er
meester. Half Juli was Oostergoo onderworpen. Maar toen 's Keizers bevel kwam
ook den vertegenwoordigers van Albrecht, hun toekomstigen heer, te gehoorzamen,
kwam wat nauwelijks onderworpen was opnieuw in beweging. Doch ondanks de
taaie verdediging der Leeuwarders en den bijstand der Groningers, maakte
Schaumburg zich opnieuw meester van de hoofdstad van Oostergoo, waarmee het
lot van dat
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kwartier, eigenlijk dat van geheel Friesland bew. de Lauwers, beslist was. 24 Sept.
1498 werd Wilwolt v. Schaumburg met 3 anderen, door den hertog aangesteld tot
‘regeerder en bestuurder’ in het onderworpen land. Hij begon met overal door
blokhuizen en garnizoenen het nieuwverworven gebied te bevestigen en door het
versterken van Harlingen de verbinding met Holland te verzekeren.
Intusschen werd de oorlog met de Groningers voortgezet. Inmiddels was de hertog
van Saksen zelf in Friesland verschenen, waar hij goed werd ontvangen. Wilwolt
deed als tusschenpersoon dienst tusschen hem en den adel, de geestelijkheid en
afgevaardigden der steden. Alles scheen goed te gaan, toen Albrecht zich dra
opmaakte om te vertrekken, zijn jongsten zoon Hendrik als bestuurder achterlatend.
Door diens overijlde maatregelen ontstond en evenwel weer een gevaarlijke opstand,
waarbij Hendrik te Franeker nauw ingesloten werd. Op de mare hiervan rustte zich
zijn vader in Duitschland opnieuw toe en rukte, vergezeld van den onvermoeiden
Schaumburg op, over het pas den Groningers ontnomen Appingadam, waarop, na
vereeniging met andere legerafdeelingen onder Edzard, Erik van Brunswijk en
Frederik van IJselstein, de Friezen uit hunne stellingen bij Bomsterzijl verdreven
werden. Schaumburg, bekend met land en volk, was steeds in de weer met
maatregelen om zijn volk te beschermen tegen pogingen om het door openstelling
der sluizen te doen verdrinken. Het gerucht van deze friesche nederlaag werkte
ontmoedigend op de belegeraars van Franeker, dat nu weldra ontzet werd.
Schaumburg was de eerste, om den jongen hertog te begroeten, die zijn vader
mocht terugzien. Zwaar werd het land gestraft door Albrecht, die daarop tegen de
Groningers optrok, doch o.a. wegens lichaamszwakte deze onderneming niet tot
een goed eind kon brengen. Zijn spoedig daarop gevolgde dood kwam de saksische
heerschappij in Friesland ten slotte duur te staan. Reeds tijdens het beleg van
Groningen was Schaumburg er in persoon op uit moeten trekken, ten gevolge
waarvan nu ook Stellingwerf voorgoed onderworpen werd. Na afloop van zijne
krijgstochten begaf hij zich naar Mechelen, waar de friesche zaken behandeld
werden met den erfgenaam van Albrecht. Hendrik, die, ondanks alle raadgevingen,
zich niet liet vinden eene huldigingsreis door het friesche land te maken, slaagde
er ten slotte in den trouwen Wilwolt te bewegen nogmaals de hulde in naam des
hertogs in ontvangst te gaan nemen. Dit is boven verwachting goed geslaagd.
Spoedig daarop heeft Schaumburg den dienst van den hertog verlaten. In Sneek,
waar zijn loopbaan als bestuurder van Friesland begonnen was, eindigde hij ook.
Hij moest n.l. ijlings de wijk nemen voor de onbetaalde huurtroepen, die daar in
garnizoen lagen en vlood vandaar naar Holland, van waar hij zich naar zijn frankisch
vaderland heeft teruggetrokken.
In Friesland, waar hij tijdens zijn stadhouderschap zijn verblijf gevestigd had op
Sjaerdema-slot te Franeker, had hij den naam achtergelaten van een flink
krijgsoverste, streng doch rechtvaardig, die door zijn mannelijk optreden eerbied
wist af te dwingen.
Na zijn vertrek uit dat land heeft hij geene belangrijke rol meer gespeeld; bij een
opvolgingsoorlog in Beieren (1504), dien hij eerst zou leiden, werd hij uit naijver
door andere oversten achteruitgezet, doch verder vernemen we niets meer van
hem.
Voor de literatuur over W.v.S. vergelijke

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1274
men die, genoemd onder Albrecht van Saksen (I kol. 68 en onder Neidhard Fox (I
kol. 893); bovendien: G. F r e y t a g , Gesammelte Werke XVIII (Leipzig 1888): Bilder
aus der deutschen Vergangenheit 393 v.v.; 428 v.v.; doch vooral: A d . K e l l e r ,
Die Geschichten und Thaten Wilwolts von Schaumburg (Bibl. des Litt. Ver. Stuttgart
1859); R. K n e s c h k e , Zur Geschichte der niederl. Kriege und Kämpfe am Ausgang
des XV. Jahrhunderts (Progr. Gymn. Zittau 1892); H. U l l m a n , Der unbekannte
Verfasser der Geschichten und Thaten Wilwolt's von Schaumburg in Hist. Zschr.
XXXIX (1878); G. B e i n t k e r , Ueber die Handschriften und den Verfasser der
Gesch. und Th. Wts. v. Sch. I (Progr. Anklam 1883).
Kooperberg

[Schauwenburg, Bernard graaf van]
SCHAUWENBURG (Bernard graaf v a n ), onderbevelhebber van den hertog van
Alva, als commandant van een regiment duitsche troepen, waarvan hij de oprichter
was. Hij was geboren uit het huwelijk van Jan, ‘prévôt’ van Luxemburg en van
Françoise van Brandenburg. Sedert 1559 bekleedde hij de betrekking van kapitein
en ‘prévôt’ van Thionville. Einde April 1567 bezette hij Breda; 2 Mei 1567 trad hij
als chef en superintendant op van 's Hertogenbosch, welke stad hij met 1200 man
van zijn regiment bezet had. Met vier vendels duitschers maakte hij deel uit van het
leger, dat Alva in Aug. 1568 te Maastricht samentrok tegen den prins van Oranje.
29 Sept. 1568 werd hij door hem benoemd tot commandant van Maastricht.
Zie: Correspondance du Cardinal d e G r a n v e l l e II; M e u l l e n e r s ,
Legertochten tusschen Maastricht en Mook sedert 1568 tot 1575 enz. in Publications
du Limbourg XXV (1888) 183, 197.
Dyserinck

[Schele, Christoffel]
SCHELE (Christoffel), heer tot Weleveld, zoon van S w e d e r S c h e l e en A n n a
v a n W e l e v e l d , geb. in 1528 op de havezathe Weleveld bij Borne, overl. 20 Mei
1606. ‘Als erffgeseten uf Welvelt ende overste kerkeraet der Borner kercke’ trachtte
hij omstr. 1555 de nieuwe leer naar de augsburgsche confessie in Twente ingang
te doen vinden. Maar zijne goederen werden geconfisqueerd door de Spanjaarden,
waarna hij uitweek naar zijn huis Schelenburg bij Osnabrück (1583). Na de herovering
van Twenthe door prins Maurits in 1597 betrok hij wederom het Weleveld. Bij het
algemeen veldwinnen der nieuwe leer volgens de calvijnsche confessie bleef hij en
zijn geslacht luthersch en hij schijnt als hoogstaand man een middelpunt der
hervorming in Twente te zijn geweest. De wapensteen, die zijn graf in de kerk te
Borne heeft gesierd, is beschreven en afgebeeld in het Bulletin van den Nederl.
oudh. k. Bond 1908, 164.
Zie over de reformatie te Borne: Bijdr. t.d. Geschied. v. Overijssel VI, 320 e.v. en
over het riddermatig geslacht S c h e l e mijne Havezathen van Twenthe in voce
Weleveld.
ter Kuile

[Scheltema, Mr. Jacobus]
SCHELTEMA (Mr. Jacobus), geb. te Franeker 14 Mrt. 1767, overl. te Utrecht 25
Sept. 1835, zoon van Mr. C o r n e l i s S c h e l t e m a en H i l t j e A l t e n a . Hij
studeerde in zijn vaderstad, waar hij 4 Sept. 1786 op stellingen tot doctor in de beide
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rechten werd bevorderd. Kort daarna werd hij toegelaten als advocaat voor den
Hove van Friesland en benoemd tot boelgoedsontvanger te Franeker. Als overtuigd
patriot ging hij in 1787 in ballingschap naar Steinfurt, waar hij nauwe betrekkingen
aanknoopte met den afgezetten groningschen hoogleeraar van der Marck. In 1789
kwam hij in Nederland terug en vestigde zich als koopman te Amsterdam; daar
kwam hij in aanraking met Stuart en andere geleerden. Na de revolutie
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van 1795 werd hij lid van het Provinciaal Comité van Revolutie te Leeuwarden, en
daarna door Friesland benoemd tot lid van het Comité tot de Algemeene Zaken van
het Bondgenootschap te Lande; hij zat daar in het departement van financiën. In
Aug. 1797 werd hij door Sneek verkozen tot lid der tweede Nationale Vergadering;
maar als gematigd federalist werd hij bij den staatsgreep van 22 Jan. 1798 gevangen
genomen en op het Huis ten Bosch geïnterneerd. 14 Juli d.a.v. werd hij ontslagen
en kort daarna door het Uitvoerend Bewind benoemd tot een geheime commissie
en later toegevoegd aan den Directeur der Militaire Financiën van het Agentschap
van Oorlog. 1 Oct. 1799 trad hij in functie als raadsheer in het Departementaal
Gerechtshof van den Ouden IJsel te Kampen, waarvan hij vervolgens ook president
werd. Na de constitutie van 1801 werden de departementale gerechtshoven
gecasseerd; Scheltema werd benoemd tot lid van den Zeeraad, nadat hij 31 Mrt.
1802 het presidium van het Gerechtshof had neergelegd. In Juni 1805 werd de
Zeeraad ontbonden; Scheltema werd tevens benoemd tot lid van den Raad van
Judicature over 's Rijks Middelen te Water en te Lande. In Nov. 1806 benoemde
koning Lodewijk hem tot commies-generaal der Convoyen en Licenten te Amsterdam;
buiten zijn ambtsbezigheden heeft hij hier als curator der stads-armenscholen veel
voor het lager onderwijs gedaan. In Juli 1811 bedankte hij voor het hem aangeboden
ambt van Premier Vérificateur des Douanes te Amsterdam, maar werd daarna
benoemd tot vrederechter te West-Zaandam; hier vond hij gelegenheid het verblijf
van Peter den Groote en onze betrekkingen met Rusland te bestudeeren. Na de
revolutie van 1813 werd hij bij besluit van 13 Jan. 1814 benoemd tot griffier van het
Hooge Gerechtshof van Financiën en Zee-zaaken; 5 Febr. werd hij als zoodanig
geïnstalleerd. Hij vond in deze jaren gelegenheid en tijd genoeg om zijn historische
studiën voort te zetten. Toen het genoemde Hooge Gerechtshof werd opgeheven,
werd Scheltema in 1820 tot griffier van het Hoog Militair Gerechtshof benoemd, welk
ambt hij tot zijn dood heeft waargenomen. Hij was 22 Nov. 1789 te Amsterdam
gehuwd met zijn nicht P i e t j e E n n e m a .
Scheltema heeft zeer veel geschreven; hij schreef en sprak zeer gemakkelijk.
Talloos zijn de memoriën en rapporten, door hem q.q. opgesteld, grootendeels nog
ongedrukt. Een soortgelijk karakter dragen ook vele van zijn geschiedwerken; het
zijn meer rapporten dan beschrijvingen. Groot was zijn belangstelling in de meest
uiteenloopende onderwerpen; hij was een onvermoeid onderzoeker van allerlei
historische kleinigheden en bijzonderheden. Vandaar, dat hij het zelden tot een
geschiedwerk van breede conceptie bracht. Daarom moeten in de eerste plaats
worden genoemd zijn onderzoekingen over onze betrekking tot Rusland, vooreerst
Peter de Groote, Czaar en Keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam in 1697
en 1717 (Amst. 1814, 2 dln.), dan Alexander, Keizer van Rusland, in Holland en te
Zaandam 1814 (Amst. 1814), maar vooral Rusland en de Nederlanden, beschouwd
in derzelver wederkeerige betrekkingen tot op den jare 1725 (Amst. 1817-1819, 4
dln.), dat, hoewel alleen geput uit nederlandsche bronnen, voor dit onderwerp nog
altijd het bruikbaarste werk is. Van gewicht, omdat het voor een deel uit authentieke
bronnen is geput, is ook De laatste veldtogt van Napoleon Buonaparte, met eene
kaart (Amst. 1816). Dan moeten worden genoemd zijn Geschiedenis der
heksenprocessen
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(Haarlem 1828), zijn Volksgebruiken der Nederlanders bij het vrijen en trouwen
(Utrecht 1832), zijn studiën over het vraagstuk van de uitvinding der boekdrukkunst
en die over de geschiedenis van Utrecht. Zijn kleinere studiën zijn verzameld in zijn
Staatkundig Nederland (Amst. 1806, 2 dln), een biographisch woordenboek met
kaart, en in zijn Geschied- en Letterkundig Mengelwerk (Amst., Utr. 1817-1836, 6
dln., 13 bdn.).
Zijn portret is o.a. door J.E. Marcus gegraveerd naar een schilderij van W.B. van
der Kooi.
Zie behalve de gewone necrologieën: F.B.A. in v a n d e r M o n d e , Tijdschrift
voor gesch., oudh. en stat. v. Utrecht l, 451 vlg.; J. K o p s , De letterkundige
verdiensten van Mr. Jac. Scheltema (Utr. 1836); P. S c h e l t e m a , Het leven en de
letterkundige verrigtingen van den geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema (Amst.
1849).
Brugmans

[Scheltema, Jacobus Hendrik]
SCHELTEMA (Jacobus Hendrik), geb. te Amsterdam 19 Juni 1829, overl. te 's
Gravenhage 14 Oct. 1909, sedert 23 Aug. 1902 (Kon. Besl. no. 42) zich noemende
S c h e l t e m a d e H e e r e , zoon van G a j u s S. en A n n a C a t h a r i n a
V e r s t e e g h , jongere broeder dus van dr. P. Scheltema (kol. 1278), huwde te
Utrecht 16 Juni 1858 S a r a J o a n n a T i r i o n , dochter van I s a a c en
M a r g a r e t h a M a b é . In 1845 kwam hij als boekverkoopersleerling bij J.D.
Sybrandi, in 1850 als boekverkoopersbe-diende bij P.N. van Kampen, beiden te
Amsterdam. 1 Juni 1853 vestigde hij zich als boekverkooper te Amsterdam
(Beurssteeg hoek Krom-elleboogsteeg; thans Rokin 6a) en deed met ingang van 1
Jan. 1868 zijn zaak over aan Tjomme van Holkema, die de zaak voortzette onder
de firma Scheltema & Holkema en waaruit zijn voortgekomen de amsterdamsche
boekenzaken Scheltema & Holkema's Boekhandel en van Holkema & Warendorf.
Na den verkoop van zijn zaak ging hij naar den Haag. waar hij werkzaam werd als
verslaggever aan Het Vaderland, in 1869 opgericht; later kwam hij aan het
departement van oorlog, van 1879-1898 als adjunct-commies, daarna als commies.
Met ingang van 1 Juli 1890 werd hij eervol ontslagen. Zijn plaats heeft hij ingenomen
door in zijn haagsche periode studies te maken op het gebied van het oude
nederlandsche lied. Feitelijk was hij hier te lande de eerste, die op eenigszins
uitvoerige wijze daarbij in de melodie het hoofdelement zag, daar tot dusver de
beschikbare teksten alleen literair behandeld waren. Hoewel zijn critisch-muzikale
kennis niet voldoende was om de materie te beheerschen, is zijn streven niet zonder
beteekenis gebleven. Zijn conjectuur, dat de melodie van V o n d e l 's Kersnacht uit
diens Gijsbrecht van Aemstel 1637 gemaakt zou zijn door Cornelis Padbrué is zeer
aannemelijk. Als corrector is zijn naam verbonden aan F l . v a n D u y s e 's Het
oude nederlandsche lied, waarvan de 1e aflevering verscheen in 1900.
Van zijn werk noem ik: Het nederlandsche lied in Caecilia 1871, 164; Een
taalkundige beschouwing, ald. 1877, 191; De waterreus, Ballade naar prof. Vissering
op muziek gebracht d. I z . A. H o u c k (1879); Naar aanleiding van G. Kalff, Het lied
in de middeneeuwen in Caecilia 1884, 80; Nederlandsche liederen uit vroegeren
tijd (Leid. 1885); De melodie van ‘Het daghet in den Oosten’ in Caecilia 1887, 165;
Recensie van Bäumker's Niederländische geistliche Lieder, ald. 1889, 12; Dreves
contra Eitner in zake oud-nederlandsche geestelijke liedermelodieën, ald. 1889, 93;
Recensie van Tiersot's Histoire de la chanson populaire en France, ald. 1891, 172;
Andreas, gedicht op muziek gebracht door I z . A. H o u c k (Deventer
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1891); Caecilia Algemeen muzikaal tijdschrift in Nederland, 1844-1893, beknopte
geschiedenis ('s Gravenh. 1893); 't Wilhelmus in Caecilia 1894, 185; Voor vijftig
jaren in Tijdschr. muziekgesch. IV (1894) 225; Afschrift en aanteekening van het
Wilhelmuslied in Nederl. museum 1895; Enschedé's studie over de
Wilhelmus-melodie in Caecilia 1895, 166; Recensie van F l . v a n D u y s e 's Het
eenstemmig fransch en nederlandsch wereldlijk lied, ald. 1896, 116, 128; Horand
de zanger, zangspel in vier bedrijven, tekst ('s Gravenh. 1897); De oude liederen
teksten in Tijdspiegel 1901; J a n u s S e c u r d u s , Het boek der kusjes in het
nederlandsch vertolkt (Leid. 1902); Nederlandsche liederen, in Tijdspiegel 1904
(Mei) 48; David Padbrouck en Cornelis Padbrué in Tijdschr. muziekgesch. VIII (1908)
109; Registers op F l . v a n D u y s e Het oude nederlandsche lied ('s Gravenh.
1908); Straatroepen in Volkskunde 1909; Nayler & Co. in Amstelodamum, 8e
jaarboek (1910) 139).
Zie: Amstelodamum, 8e jaarboek (1910) 131 (met portret); Ned. Spectator 1901,
38; Caecilia 1902/3, 482.
Enschedé

[Scheltema, Jacobus Nicolaas]
SCHELTEMA (Jacobus Nicolaas), remonstrantsch predikant, geschied- en
letterkundige, 4 Febr. 1821 te Amsterdam geb. en 8 Apr. 1905 ald. overl., zoon van
E v e r t S c h e l t e m a , J a n s z . en A n n e M a d e l a i n e L a m a i s o n . Zijn vader
had er een handelszaak op den Nieuwendijk en verheugde zich in een talrijk gezin.
De zoon ging op de latijnsche school, van waar hij op zijn 17de jaar summa cum
laude tot de academische lessen bevorderd werd. In 1844 legde hij met goed gevolg
zijn proponentsexamen af en het volgend jaar werd hij tot predikant te Zwammerdam
benoemd, als opvolger van J.J. van Vollenhoven. Ook trad hij voor de remonstr.
gemeente te Woerden op, die er geen eigen predikant op nahield. Van Zwammerdam
werd Scheltema in 1854 naar Gouda beroepen, als opvolger van zijn academievriend
de Ridder, die naar den Haag vertrokken was. Hier vooral ontwikkelde hij een groote
werkzaamheid op verschillend gebied, bijgestaan en ondersteund door stadgenooten,
als D. van Hinloopen Labberton, Theod. Jorissen, C.A. Tebbenhoff. Armenzorg,
onderwijs e.a. maatschappelijke aangelegenheden trokken in hooge mate zijne
aandacht. In 1872 was hij een der ijverigste leden van de feestcommissie voor de
herdenking van het innemen van den Briel, en het was op Scheltema's aansporen
dat Gouda op 26 Juli van datzelfde jaar zijn 600-jarig bestaan recht feestelijk vierde.
Onder medewerking van Gouda's burgemeester van Bergen Yzendoorn e.a. gaf hij
den stoot aan het oprichten van een geschied- en oudheidkundig museum te Gouda,
dat in 1874 geopend werd. Veel heeft hij ook gedaan, met zijn vriend Tebbenhoff,
leeraar a.d.R.H.B. te Gouda, voor het ordenen en inventariseeren van het stedelijk
archief dier stad, onder welke ordening de vermaarde verloren gewaande beker
van Jacoba van Beieren werd teruggevonden, zooals die beschreven is in den door
beide genoemde heeren bewerkten inventaris. In 1875 reeds tot stads-librymeester
benoemd, werd Scheltema in 77 tot archivaris der stad aangesteld, met een toelage
van ƒ 100 ter bestrijding van schrijfloon e.a. onkosten. In laatstgenoemd jaar werd
hij benoemd tot lid van de Maatsch. der Ned. Letterk. te Leiden. Dat de ijverige
predikant veel heeft gedaan voor de oprichting van het Houtman-monument, in 1880
te Gouda onthuld, blijkt reeds uit zijn desbetreffend geschrift: Een monument voor
de Gebroeders De Houtman (1876), dat tal
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van bijzonderheden bevat omtrent de familie Houtman, door hem en Tebbenhoff
op 't oudarchief gevonden. In vereeniging met laatstgenoemde gaf hij in 1876 tevens
een Inventaris van het Oud- Archief der gemeente Gouda van 1325-1812, terwijl hij
drie jaar later uitgaf: Geschiedenis en beschrijving der stad Van der Goude, door
C.J. d e L a n g e v a n W i j n g a e r d e n . Dl. III bewerkt en vermeerderd door J.N.
S c h e l t e m a . Opgeluisterd met een viertal platen door Schipperus.
Na een verblijf van 25 jaren legde Scheltema in 1879 zijn betrekkingen te Gouda
neer en begaf zich metterwoon naar zijn geboorteplaats Amsterdam, waar hij zich
nog een zestiental jaren met historischen en letterkundigen arbeid bleef bezig
houden. Vooral in het verzamelen van vaderlandsche portretten en historie-platen
had hij een groote liefhebberij. De regeering van Amsterdam benoemde hem in
1880 tot conservator-honorair aan de universiteits-bibliotheek der stad, wat hij tot
zijn dood gebleven is.
Zie: Levensber. Letterk. 1895, 187.
Zuidema

[Scheltema, Michiel Willem Ezn.]
SCHELTEMA (Michiel Willem) Ezn., 13 Oct. 1826 te Amsterdam geb. en 11 Mei
1904 te 's Gravenhage overl., broeder van den voorg., werd in 1846 student aan
de kweekschool der Remonstranten, waar Abraham des Amorie van der Hoeven
een zijner leermeesters was. In 1852 proponent bij de Rem. Broederschap geworden,
zag hij zich nog in datzelfde jaar benoemd tot predikant te Nieuwkoop, waar hij in
't huwelijk trad met A l i d a W e l m o e t T i d e m a n . In 1854 werd S. beroepen te
Zwammerdam, en in 65 te Dokkum, waar hij tot 1880 in meer dan één betrekking
nuttig werkzaam was. Vooral de weezenverpleging trok in hooge mate zijn aandacht
en het was in 1870, dat vooral door zijn toedoen de Vereeniging in het belang der
weezen tot stand kwam en een paar jaar later de Maatschappij tot opvoeding van
weezen in het huisgezin, waarvan Scheltema directeur werd. Hij zei zijn
predikantsbetrekking vaarwel en wijdde zich voortaan geheel aan de opgevatte
taak. Op het door zijne Maatschappij aangekochte landgoed ‘Zandbergen’ bij
Amersfoort werd een doorgangshuis gevestigd, waar van 1880 tot 1902 tal van
weezen liefderijk verpleegd en opgevoed werden. In laatstgenoemd jaar werd het
huis naar den Haag overgebracht.
Als schrijver is Scheltema bekend door zijn Woorden van stichting (1862-64; 2e
dr. 1867); zijn Schetsen (1866; 2de dr. 67); zijn Nieuwe bundel Schetsen (1873) en
zijn Verhalen voor jongens (1877). Verder schreef hij met P.C. v a n W i j k : Poging
tot verbroedering der Protestantsche Christenen (1874), en in No. 26 der ‘Algem.
Bibliotheek’ zijn Weesverzorging in vroegere en onze dagen.
Zie: Levensber. Letterk. 1905, 41.
Zuidema

[Scheltema, Dr. Pieter]
SCHELTEMA (Dr. Pieter), geb. te Amsterdam 5 Juli 1812, overl. aldaar 31 Jan.
1885, zoon van G a j u s S. en A n n a C a t h a r i n a V e r s t e e g h , bezocht de
latijnsche school in zijn vaderstad en studeerde daarna te Leiden en te Utrecht in
de leteren. In 1836 promoveerde hij aan de laatstgenoemde academie tot doctor in
de letteren op proefschrift Hadriani Junii vita et merita literaria, cum effigie (Amst.
1836); daarbij sluit zich aan zijn uitgave H a d r i a n i J u n i i Epistolae selectae,
nunc primum editae (Amst. et Lipsiae 1839). Slechts korten tijd was hij leeraar aan
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het gymnasium te Middelburg; hij keerde spoedig naar Amsterdam terug ten einde
zich geheel aan wetenschappelijk historisch onderzoek te kunnen wijden. In Juni
1844 werd hem door Burgemeester en Wethouders van Amsterdam toegang tot
het stadsarchief verleend,
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dat destijds nog geheel ongeordend was. Hij begon dus voorloopig de inventarisatie,
waarom B. en W. nog in 1844 voorstelden hem tot gemeente-archivaris te benoemen;
de Raad verwierp evenwel dat voorstel, zoodat Scheltema zich tevreden moest
stellen met een tijdelijke aanstelling en een jaarlijksche gratificatie. Eerst 7 April
1848 benoemde de Raad hem tot archivaris der gemeente, welk ambt hij tot zijn
dood toe heeft bekleed. Scheltema heeft niet alleen het stadsarchief gevormd en
geordend, maar ook geïnventariseerd; zijn Inventaris van het Amsterdamsche archief
(Amst. 1866-1874, 3 dln.) was voor dien tijd een uitstekend werk. Hij was ook de
stichter van de rariteitenkamer op het stadhuis, die de grondslag werd van het
gemeente-museum. In 1848 werd hij ook archivaris der provincie Noord-Holland;
ook dit archief is door hem gevormd, geordend en geïnventariseerd, blijkens zijn
Inventaris van het Provinciaal archief van Noord-Holland (Haarlem 1873).
Op historisch gebied volgde Scheltema het voorbeeld van zijn bloedverwant
Jacobus Scheltema (kol. 1274). Op het voetspoor van diens Mengelwerk gaf hij uit
Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde (Amst. 1844,
1847, 2 dln.). Toen hij zijn onderzoekingen meer beperkt had tot Amsterdam,
vervolgde hij deze mengelingen onder den titel Aemstels Oudheid.
Gedenkwaardigheden van Amsterdam (Amst. 1855-1885, 7 dln.), waarin studiën
en bronnen van allerlei soort zijn opgenomen. Ook afzonderlijk heeft Scheltema
zeer veel over Amsterdam gepubliceerd: De Beurs van Amsterdam (Amst. 1846),
Hendrik van Brederode te Amsterdam in 1567 (Amst. 1846), De IJzeren Kapel der
Oude of St. Nikolaaskerk te Amsterdam (Amst. 1848), Het Archief der IJzeren Kapel
in de Oude of St. Nikolaaskerk te Amsterdam (Amst. 1850), De Graaf van Leicester
te Amsterdam in de jaren 1586 en 1587 (Amst. 1851), Het Archief van Amsterdam,
beschreven door den Archivaris (Amst. 1862). Behalve de geschiedenis van
Amsterdam trok de geschiedenis der zeventiende-eeuwsche kunst zijn aandacht;
naast vele studiën in zijn verzamelwerken gaf hij Rembrand, Redevoering over het
leven en de verdiensten van Rembrand van Rijn, met eene menigte geschiedkundige
bijlagen, meerendeels uit echte bronnen geput, met portret (Amst. 1853), een der
eerste pogingen om Rembrandt en zijn kunst weer te doen herleven. Een bijzondere
plaats onder zijn werken neemt eindelijk in Het leven en de letterkundige verrigtingen
van den geschiedschrijver Mr. Jacobus Scheltema, met portret (Amst. 1849).
Zie: Alg. Ned. Familieblad, 1885, 47 vlg.; in Aemstel's Oudheid VII (1885) een
bibliografie met portret.
Brugmans

[Scheltus Van Kampferbeke, Ludolph Jacobus Hendrik]
SCHELTUS VAN KAMPFERBEKE (Ludolph Jacobus Hendrik), geb. te 's
Gravenhage 1791, overl. te Alkmaar 21 Febr. 1876, zoon van mr. J a c o b u s S.v.K.
en H e n r i e t t a M a r g a r e t h a M u l d e r . In 1815 diende hij als veldpostmeester
bij de troepen onder Graham in Zuid-Nederland, en tot belooning zijner diensten
als zoodanig werd hij directeur van het postkantoor te Alkmaar, totdat hij in 1850
ontslag en pensioen bekwam. Hij was eerst gehuwd met C h a r l o t t a L o u i s a
baronesse v o n E i c h s t o r f f , die 7 Mei 1839 als 75-jarige overleed, en later met
C a t h a r i n a S w a n , overl. 14 Dec. 1862, bij wie hij reeds eenige kinderen verwekt
en als de zijne gewettigd had. Na het huwelijk kwamen nog eenige spruiten het
gezin vergrooten.
Scheltus deed veel aan genealogische studiën;
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zijne aanteekeningen met wapen-afbeeldingen vullen verscheidene banden, waarvan
nog wel eens in veilingen voorkomen en den koopers voorzichtigheid aanbevolen
blijft. Ook verzamelde hij schilderijen, porselein en oudheden, maar zonder
genoegzame kennis, waardevolle voorwerpen en prullen te gader. Verwierf hij
portretten van aanzienlijke personen, dan trachtte hij verband te zoeken tusschen
dezen en zijn geslacht; en ontbraken hem portretten van veronderstelde voorouders,
dan liet hij die naar afbeeldingen van hunne tijdgenooten schilderen. Aldus van
Albert Cornelisz. Comans, burgemeester tijdens Alkmaars beleg in 1573, en van
mr. Paulus Scheltus, secretaris van ambassade aan het fransche hof. De verzameling
was zoo groot, dat men metterwoon de wijk moest nemen naar een tot postkantoor
gediend hebbend vrijstaand achterhuis; en daarop liet hij in 1852 nog een gevaarte
optrekken tot berging van een gebeeldhouwd plafond, ramen van gebrand glas,
meubelen enz.
In 1854 verscheen een ‘notice’, waarbij de verzameling en bloc of bij gedeelten,
van 24 Aug. tot 30 Sept., te koop werd aangeboden; van de gedeelten werden
‘wegens tijdsgebrek’ slechts 3 der afdeelingen in dit opstel beschreven. Bezichtiging
kon geschieden tegen ƒ 3 de persoon. Men verhaalde, dat de opruiming moest plaats
hebben ingevolge een beding der in 1839 overleden baronesse. In het volgende
jaar, tegen 15-26 October, werd de openbare verkooping in eenige binnenen
buitenlandsche couranten aangekondigd van de verzameling van 2934 nummers,
waaronder 470 schilderijen, beschreven in een met 7 uitslaande platen versierden
catalogus, te bekomen à ƒ 2,50, door den letterkundige A. v a n L e e , terwijl alles
tegen ƒ 1,50 per persoon ter bezichtiging werd gesteld ten huize van den eigenaar,
in den stadsschouwburg en in de groote bovenzaal van P.A. Walraven. Bij de veiling
waren weinig liefhebbers aanwezig en Scheltus liet de meeste voorwerpen ophouden.
Na zijn overlijden werden de schilderijen, tot 262 verminderd, en de oudheden (266
nummers) 24 en 25 Juli te Rotterdam publiek verkocht; het kleine goed, o.a. schier
al het porselein, was langzamerhand van de hand gezet of op andere wijze
verdwenen. De bibliotheek (1653 nummers) kwam den 26 e.v.d. aan de beurt.
Bruinvis

[Schenck, Hubertus]
SCHENCK (Hubertus) - volgens het randschrift van zijn zegel heette hij L e b e n e
- overl. 1408. Hij was dominicaan, bisschop van Hippuse en wijbisschop van Floris
van Wevelinchoven, bisschop van Utrecht. 17 Oct. 1387 consacreerde hij de altaren
der kloosterkerk van Windesheim en schonk bij die gelegenheid het ordekleed aan
de eerste reguliere kanunniken. In 1395 wijdde hij de kapel van den
Sint-Agnietenberg bij Zwolle en het eerste altaar van het regulierenklooster bij
Amsterdam. Andermaal consacreerde hij eenige altaren te Windesheim in 1399.
Gedrukt onder den last der jaren, legde hij in 1400 zijn ambt neder; hij stichtte,
gesteund door de milddadigheid van W i l l e m v a n A b c o u d e , het
dominicanessenklooster te Wijk-bij-Duurstede, dat hij bestuurde tot zijn dood.
Zie: v a n H e u s s e n , Batavia Sacra I, 208; B. d e J o n g h e , Desolata Batavia
Dominicana 15.
G.A. Meijer

[Schenk Van Tautenburg, Frederik]
SCHENK VAN TAUTENBURG (Frederik), geb. einde 1503 gest. te Utrecht 25 Aug.
1588, zoon van G e o r g e S c h e n k v a n T a u t e n b u r g , keizerl. stadhouder
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van Friesland en A n n a d e V o s v a n S t e e n w i j k . Hij studeerde in de beide
rechten en behaalde daar in den licentiaats-
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titel. Reeds in 1526 werd hij tot geheimraad van Karel V benoemd. Later was hij
aanvankelijk lid, daarna president van het Rijksgericht te Spiers. Na zijn
priesterwijding werd hij in 1528 op bevel van Clemens VII in het bezit der domdekanij
van Utrecht gesteld, terwijl hij in 1529 aartsdiaken van St. Pieter werd. Naar de
heillooze gewoonte dier tijden om verschillende beneficiën in één hand te brengen,
nam Frederik Schenk, toen de proost van St. Plechelmus te Oldenzaal in 1530 hem
tot coadjutor met recht van opvolging aan den Paus voordroeg, ook deze benoeming
aan. Hij nam bezit hiervan bij den dood van Sybertus de Ryswick, bovengenoemden
proost, in 1534. Bovendien werd hij nog belast met de geestelijke zorg van de abdij
van Rijnsburg.
In de uitoefening dezer ambten ondervond hij ook zijn moeilijkheden. Als proost
van St. Pieter behoorde het dekanaat van de Veluwe onder zijn rechtsgebied. Hier
voldeed echter blijkbaar soms zijn optreden niet, want in 1553 zonden de pastoors
uit die streek tot tweemaal toe een klaagschrift over hem aan de wereldlijke overheid.
In een brief van 26 Febr. 1553 kwam Schenk daartegen op en beloofde zich geheel
te zullen rechtvaardigen. Spoedig daarop geraakte hij in nog grooter verwikkelingen,
toen de geestelijkheid daar den rechtmatigen deken, Georgius van Prumen,
eigenmachtig afzette en den pastoor van Epe als zoodanig benoemde.
Ook op ander gebied bond hij den strijd aan. Toen zijn vader in 1540 was
gestorven kwam er twist over de erfenis en wenschte Frederik Schenk de voogdij
over zijn halfbroeder. Deze eisch werd hem ontzegd en de twist over de
nalatenschap, waarbij de proost niet geheel en al van hebzucht vrij te pleiten is,
werd door bisschop George van Egmont in 1545 beslecht.
Reeds was er sprake van zijn benoeming tot coadjutor van den bisschop van
Paderborn, toen hij in Maart 1561 tot aartsbisschop van Utrecht werd benoemd.
Uiterst moeilijk waren de tijdsomstandigheden, waarin hij dit zware ambt aanvaardde.
Na een uitstel, hem door den Paus verleend, vaardigde hij in 1562 zijn
benoemingsbrief uit. Tegelijkertijd werd hem door zijn procurator Johannes Mensinck
het pallium overhandigd. Reeds terstond ondervond hij moeilijkheden met den abt
van St. Paulus te Utrecht, die jaarlijks voor de mensa episc. 500 dukaten moest
opbrengen. Deze weigerde en de aartsbisschop wendde zich ter oplossing van die
quaestie tot den landvoogd Requesens.
Nadat hij reeds in Juli 1565 het Concilie van Trente in een rondgaanden brief had
afgekondigd, beriep bisschop Schenk in Aug. een provinciaal concilie tot de
behandeling en het in werking stellen der Trentsche voorschriften. Strenge
maatregelen werden genomen ter verbetering van zeden en tucht onder
geestelijkheid en geloovigen. Hoezeer echter het streven mocht zijn tot degelijke
verbetering te komen, toch bleef veel onuitgevoerd door de ongunstige
omstandigheden, gevoegd bij het slap bestuur des bisschops. Zoo werd in 1568
reeds een commissie benoemd tot het oprichten van een seminarie. Heel ijverig
werkte Schenk daarvoor niet, want er was zoo weinig haast bij deze toch zoo
gewichtige zaak, dat pas in 1575, nadat in 1574 paus Gregorius XIII op spoed had
aangedrongen, het huis en schoolgebouw der Hieronymus-broeders in Utrecht
daarvoor werd aangekocht. Deze school werd geopend maar tal van moeilijkheden
benevens de geringe belangstelling van bisschop Schenk, maakten dat reeds in
1576 of 77 tot sluiting moest worden overgegaan.
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Bisschop Schenk was niet de man, dien de kerk van Utrecht in dat moeilijk
tijdsgewicht noodig had. Het allesbehalve rein en zedelijk leven, hetwelk hij vroeger
geleid had, zijn overdreven zuinigheid, die dikwijls in gierigheid en hebzucht
ontaardde, doen begrijpen, dat H o p p e r u s klaagde over de ongeschiktheid van
dezen bisschop. De schatten, die hij had verzameld, werden hem in 1576 door de
Staten op gewelddadige wijze ontnomen. Kalm en waardig nam hij deze
geweldpleging op, ja zelfs bedankte hij voor de hem aangeboden rente.
Hij schreef: Trias forensis, in qua de tribus fori personis judice, actore et reo,
disseratur (Antwerp. 1528); Progymnasmata fori sive de iis, qui in judicio versantur
et de actis civilium judiciorum, libri duo (Halae Suevorum 1537, Colon. 1589);
Interpretatio in tres libros Usuum feudorum (Colon. 1555); de Vetustissimo sacrarum
imaginum usu in Ecclesia liber (Antwerp. 1567); Tractatus de testibus (Col. 1577).
In 1543 is hij geschilderd door Ernst Maeler (Oud-Holland IV, 60), Zijn gegraveerd
portret staat o.a. in v. H e u s s e n 's Batavia Sacra.
Zie: v. H e u s s e n , Batavia sacra II, 14-41; H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t ,
Anal. Belg. T. II, D. II, 30 en III, 1; Bijdragen Meded. Hist. Gen. XXV, 1; Werken Hist.
o

gen. Derde serie n . 29; B r o m , Archivalia in Italie I en II; Ann. D u s s e l d o r p i i
ed. F r u i n , 93; M u l l e r , Gesch. der Fundatiën 230 v.v.; W e i s s , Papiers d' Etat
de Granvelle VIII, 168; D o d t , Archief II, 249; Hist. Gen. Kron. XII, 34; Archief Aartsb.
Utrecht, VI, IX-X-XXII en XXVI e.a. passim; G a c h a r d , Corresp. de Philippe II;
Kerkarchief 2de S. V (1845) 349 vv.; G r o e n , Archives 1e serie T. I, VI en VII, Bijdr.
Bisd. Haarlem XXVIII, 191, v.d. M o n d e , Tijdschrift 2e S., II, 75.
Gasman

[Schepel, Jan]
SCHEPEL (Jan), landhuishoudkundige en volksvertegenwoordiger, 23 Nov. 1833
te Noordbroek (Gr.) geb. en 2 Maart 1909 te Winsum overl. Opgeleid in het praktische
landbouwbedrijf, verwierf hij in 1858 het diploma voor de landbouwkunde en werd
in 1862 tot directeur van de Proefschool voor den landbouw te Deventer benoemd,
een betrekking, die hij drie jaar lang bekleedde. Van 1865-70 was hij burgemeester
der gemeente Winsum, van 1870-74 lid der Gedeputeerde staten v. Groningen en
van 1874-1901 lid der Tweede kamer Stat.-Generaal voor 't hoofdkiesdistrict
Appingedam. Hij werd hier de opvolger van dr. Westerhoff en was, evenals deze,
een warm voorstander der liberale beginselen. Met ijver behartigde hij niet alleen
de belangen van landbouw en veeteelt - hij was 1879-80 lid van de Commissie,
belast met de enquete over de besmettelijke longziekte onder het rundvee - maar
bevorderde ook het aanleggen van spoorwegen in 't Noorden van ons land, drong
aan op verbetering van de haven Delfzijl en diende in 1883 een voorstel in tot
beperking van ons vestingstelsel tot de stelling Amsterdam, dat echter na bestrijding
door den minister en de militaire kamerleden door hem werd ingetrokken. Met
Borgesius, Kerdijk, Zaaijer en Hartogh deed S. in de zitting van 1889 het voorstel
tot heffing van een progressieve rijksinkomstenbelasting, dat echter eveneens werd
ingetrokken.
Zuidema

[Schepper, Gerhard Antoni IJssel de]
SCHEPPER (Gerhard Antoni I J s s e l d e ), notaris te Olst, 30 Mei 1810 te Deventer
geb. en 22 Oct. 1868 te Olst overl. Zijn ouders waren J a n W o l t e r J a c o b
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I J s s e l d e S c h e p p e r , burgemeester van Deventer, en W i l h e l m i n a
H e n r i e t t e V i j f h u i s . Na eerst de latijnsche school zijner geboorteplaats te
hebben
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afgeloopen, bezocht hij ook het athenaeum dier stad en vervolgens de hoogeschool
te Leiden, waar hij 14 Jun. 1834 tot dr. utriusque juris promoveerde op een diss.:
de Causa in conventionibus secundum jus Romanum et Francicum. Twee jaar later
werd hij benoemd tot notaris te Olst, waar hij weldra ook tot lid van den gemeenteraad
en tot lid der Prov. Staten van Overijsel gekozen werd. In 1864 werd hij tevens
afgevaardigd naar de Tweede kamer Stat.-Generaal, waarin hij de conservatieve
richting was toegedaan, doch slechts 2½ jaar zitting hield, daar hij na de
kamerontbinding ten gevolge van de motie-Keuchenius (waarvoor ook de Schepper
had gestemd) niet herkozen werd. Van zijn belangstelling in maatschappelijke
quaesties en in de zaken van den dag gaf hij o.a. blijk door de volgende geschriften:
Vlugtige beschouwingen omtrent het verkiezingstelsel en proeve van een nieuwe
wet op de oefening van het stemregt ter verkiezing van de Provinciale Staten in de
Nederlanden (1842), waarin de leemten werden aangetoond der pogingen om na
de grondwetsherziening van 1840 ons kiesstelsel te verbeteren en waarbij voorstellen
tot verdere regeling werden gedaan; verder door zijn Betoog van de verpligting der
gemeenten tot onderhoud van de publieke wegen op hun grondgebied (1859) en
door zijn scherpzinnige studie over armenzorg, get.: Het onregtmatige,
ondoeltreffende en hoogst nadeelige der armenwet in hare bepalingen omtrent het
domicilie van onderstand (1861). In vereeniging met den gentschen bibliothecaris,
baron d e S a i n t - G e n o i s , schreef hij een historisch-genealogische studie:
Missions diplomatiques de Corneille Duplicius de Schepper, dit Scepperus (Brussel,
1856).
Hij was gehuwd, sinds 1837, met M a r g a r e t h a B u d d e , die hem vijf kinderen
schonk.
Zie: Levensber. Letterk. 1869, 31.
Zuidema

[Scherer, Dirk Jacob]
SCHERER (Dirk Jacob), jurist en letterkundige, 7 Mei 1810 te Amsterdam geb. en
5 Aug. 1883 op reis, te Eisenach, gestorven. Oorspronkelijk voor den handel opgeleid
en in werkelijkheid ook reeds op een handelskantoor geplaatst, bekwaamde hij zich
later voor de studie in de rechten, die hij in 1827 te Gent begon en in 1830 te Leiden
voortzette. Hij promoveerde in 1836 op een diss.: Historia satisfactionis RhenoTrajectinae. Na zijn promotie maakte hij met zijn vriend J.C.G. Boot een reis naar
Italië, die een blijvende liefde voor italiaansche kunst, letteren en geschiedenis bij
hem opwekte. Door geen maatschappelijke betrekking of financieele zorgen
gebonden, had Scherer de vrije beschikking over zijn tijd, dien hij, aanvankelijk
ongehuwd, nu te Amsterdam dan te Brummen op den huize ‘Wildbaan’ sleet, voor
een goed deel met letterkundige studiën. Na zijn huwelijk met J o h a n n a D i b b e t s
vestigde hij zich op den ‘Brink’ bij Arnhem, naar welke stad hij verhuisde, toen zijn
jeugdige vrouw hem door den dood ontvallen was. Ook andere verliezen troffen
hem, ten gevolge waarvan hij besloot zijn ambteloos leven te verwisselen met een
betrekking bij de rechterlijke macht. Eerst werd hij griffier bij de arr. rechtbank te
Almelo, daarna te Haarlem, waar hij in 1877 eervol ontslag ontving.
Enkele geschriften zagen van zijne hand het licht, daaronder een paar vertaalde
romans van B u l w e r en van D i s r a ë l i , alsmede een Dagboek eener reis in Egypte
(1848).
Zie: Levensber. Letterk. 1884, 3, en Dordsche Courant v. 9 Aug. 1883.
Zuidema
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[Schermer, Lucas]
SCHERMER (Lucas), geb. te Haarlem 5 Sept. 1688, overl. aldaar 10 Febr. 1711,
zoon van A d r i a a n S. en H e s t e r v a n d e r H e y d e n . 1 Mei 1704 aan de leidsche
academie ingeschreven,
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studeerde hij eerst in de godgeleerdheid, daarna, wegens een zwakke gezondheid,
in de rechten, zonder dat hij die studie heeft kunnen voltooien. Hij leed hevig aan
‘het quaet van den steen’, doch wist steeds zijn goede humeur te bewaren. S. volgde
‘het spoor van de goesche zwaan’ en was een groot bewonderaar van de klassieken.
Hoewel P.A. de Huybert hem in een lofvers op zijn gedichten prijst als iemand ‘die,
had hy slechts meêr leevens tyd gehad, voor Neêrland mooglyk waar geweest een
tweede Vondel’, is zijn werk grootendeels gezwollen als dat van Antonides en soms
overladen met mythologische beeldspraak. Men vergelijke echter het oordeel van
Jonckbloet met dat van W. Kloos.
De na zijn dood door P. V l a m i n g uitgegeven bundel Poëzy (Haarlem, 1712;
Haarlem en Amst. 1725; Amst. 1730) bevat het volgende: I. Meleager en Atalante,
treurspel, een navolging van O v i d i u s , Metam. VIII, ook afzonderlijk uitgegeven
(Haarlem, 1710 (en 1711?); II. Heldendichten, meest ter verheerlijking van zegepralen
in den spaanschen successieoorlog (‘Triomfzang over de overwinningen der
bontgenooten’, ‘Heldendaden van 1707’, ‘De tempel van Saturnus verbeeldende
den oorlogsroem der bontgenooten van 1709’, enz.); III-IV. Herders- en
visscherszangen (Invloed van Ovidius); V. Het Haarlemmerhout en Sparen, uit het
Latyn van Jan de Witt, sekr. (van) Amsterdam; VI. Batracho-myomachia of de stryt
der vorschen en muizen, een vertaling, ook afzonderlijk uitgekomen (Haarlem, 1709);
VII-VIII. Mengeldichten en Oude gedichten, waaronder weer berijmde beschouwingen
over krijgsgebeurtenissen, vertalingen uit Horatius, en van het 9e en 15e
‘schimpdicht’ van Juvenalis; welke laatste ook voorkomen in: Alle de schimpdichten
van J u v e n a l i s e n P e r s i u s , door verscheide dichteren in Nederd. vaarzen
overgebracht (Haarlem, 1709). Het XIe hoofdstuk der Poëzy bevat Lyk- en
grafdichten op L.S. In de edities van 1725 en 1730, beide ‘2e druk’ genoemd, zijn
aan de Mengeldichten en ‘Lof der heldendeucht’ en een paar kleinere gedichten
toegevoegd. Afzonderlijk verscheen: Atalante en het hof van Kalida, treurspel (Amst.
1711). Een kleine bloemlezing komt voor in de Keur van Ndl. Ged. I, 8 (Amst. 1827).
De Poëzy bevat een levensbericht door P. V l a m i n g .
Zie: W. K l o o s , Daad van eenv. rechtvaardigheid (1910).
Ebbinge Wubben

[Schevichaven, Gijsbert van]
SCHEVICHAVEN (Gijsbert v a n ), geb. te Arnhem Febr. 1558, overl. te Mainz 20
Mei 1622. In 1575 trad hij als magister artium in de orde der Jezuïeten, en onderwees
humaniora in de universiteit te Keulen. van 1584-1587 philosophie. Vervolgens werd
hij als theologiae Doctor overgeplaatst naar het in 1580 geopende college van
Coblentz, waar hij in 1591 aangesteld werd tot rector. Daar legde hij in 1593 zijn
laatste kloostergelofte af; jaren lang bestuurde hij dit college, dat onder zijn
verstandige leiding zeer in bloei toenam; 1600 was hij de eerste overste van het
akensche jezuïetencollege. Aanvang 1602 treffen wij hem aan als rector van het in
1573 door aartshertog Karel van Oostenrijk gestichte jezuïetencollege te Graz, in
Stiermarken, dat in 1586 tot universiteit was verheven. Hij bekleedde deze
waardigheid tot 1606, en stond in blakende gunst bij de oostenrijksche aartshertogen
‘om de innemendheid van zijn karakter’, zegt R e i f f e n b e r g (Hist. S.J. ad Rhen.
Inf. 100; Mantissa diplom. 110). Na vervolgens een verblijf van zes jaren te Würzburg,
waar hij hoofdzakelijk belast was met het predikambt, werd hem in 1612 de
geestelijke leiding van het jezuïetencollege te
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Mainz opgedragen, waar hij tevens twee talrijke congregatiën bestuurde.
Zie: A l l a r d in Studien XXXIV (1902) 102, waar tevens de bibliografie van van
Schevichaven's geschriften, met de opmerking dat diens werk de Ecclesiasticorum
vita (1621) in 1883 te Turijn nogmaals in twee deelen is uitgegeven, en opgedragen
aan de geestelijkheid; Ann. Hist. Ver. Niederrhein XVII, 32 vv.; S o m m e r v o g e l
Bibl. d.l. Comp. de Jésus VII (1896) 776.
van Schevichaven

[Schilthouwer Van Oostee, Adolf van Hoey]
SCHILTHOUWER VAN OOSTEE (Adolf v a n H o e y ), geb. 30 Juni 1756 te
Gorinchem, overl. 12 Apr. 1839 te 's Gravenhage. Hij was een zoon van J o h a n
en C o r n e l i a B o u d i n a M a t h i a v a n O o s t e e en trad op 20 Febr. 1769 als
cadet-kanonnier in dienst, werd 3 jaar later bombardier, op 10 Jan. 1776
onder-luitenant en in 1780 1e luitenant. In 1787 koos de hertog van Brunswijk hem
tot adjudant-generaal met den rang van kapitein, en als zoodanig hielp hij met de
pruisische troepen den Stadhouder in diens bewind herstellen. Willem V benoemde
hem, 22 Febr. 1793, tot kapitein en chef der op te richten brigade rijdende artillerie
te 's Gravenhage. In 1793 (April) commandeerde hij een der drie brigaden artillerie
onder bevel van den kolonel Dupont en onderscheidde zich bij de inneming van
Werwick (12 Juni) waarbij hij gewond werd. Op 8 Febr. 1794 werd hem het definitief
bevel over de 2e brigade rijdende artillerie gegeven; de beide brigaden trokken toen
voor de eerste maal te velde en deden dienst bij het beleg van Landrecies (April
1794). Op 28 Oct. d.a.v. vertrok hij met een detachement artilleristen van Zutphen
naar Nijmegen, waar hem het bevel over de vereenigde artillerie der bezetting werd
opgedragen. Vóór dat het tot een geschutstrijd kwam had de generaal von Haake
de vesting echter reeds overgegeven, doch had vooraf het geschut doen vernageten
(4-6 Nov.). Op 16 Juni 1795 ontving hij op zijn verzoek eervol ontslag uit den dienst
en bleef tot 1799 buiten betrekking; hij nam toen dienst bij de hollandsche brigade
op Wight, was tegenwoordig bij de landing in Noord-Holland en keerde in 1801 tot
het ambteloos leven terug. Na het herstel van den Souvereinen Vorst trad hij weder
in dienst, werd op 1 Febr. 1814 tot luitenantkolonel benoemd en belast met de leiding
van de artillerie van de Nationale Militie, welke functie hij ook na zijn bevordering
tot kolonel (26 Mrt. 1814) en generaal-majoor (21 April d.a.v.) behield. Voorts ontving
hij het ridderkruis der M.W.O. 3e kl. Op 29 Dec. 1829 werd hij op pensioen gesteld
met den rang van luitenantgeneraal. Hij was een veelzijdig ontwikkeld, bekwaam
artillerie-officier.
Hij schreef: Hollandsche Exercitiën. Manoeuvreering met de korte drieponder,
Bataillons kanon (1790); Verhandeling over het buskruid (1818); Beknopte
voorstelling van de oorlogsmijnen (Namen 1825); Beschrijving van het gieten van
metalen kanon. ('s Gravenh. 1827) en vermoedelijk ook: Korte Schets van den
Nederlandschen pontontrein (Namen. z.j.). Ook heeft hij den grondslag gelegd voor
eene geschiedenis der nederlandsche artillerie. Het Dept. v. Oorlog bezit van zijn
hand een manuscript: Artillerie en Infanterie, Dienst welke artilleristen in hunne
respective garnisoenen waar te nemen hebben enz. Bosscha vermeldt van hem
nog eenige aanteekeningen omtrent de ontruiming van Nijn egen.
Zie: B o s s c h a , Heldend. le Land III, 32, 41, 58 noot 2, 89-91; K u y p e r s , Gesch.
der
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Nederl. Artillerie IV, 161, 162; v. S y p e s t e y n , Gesch. van het Regt. Rijd. artillerie
5, 7, 13, 14.
Eysten

[Schilthouwer Van Oostee, Boudewijn van Hoey]
SCHILTHOUWER VAN OOSTEE (Boudewijn v a n H o e y ), geb. 19 Nov. 1798 te
Lingen, overl. 13 Dec. 1832, zoon van den voorg., trad in dienst als cadet bij de
artillerie, werd 11 Juli 1814 tot 2den, 19 Juli 1816 tot 1sten luitenant en 5 Jan. 1830
tot kapitein der 1e klasse benoemd. In dien rang maakte hij deel uit van de bezetting
van de citadel van Antwerpen, verwierf het ridderkruis der M.W.O. voor zijn in Oct.
1832 betoonden moed en sneuvelde op 13 Dec. d.a.v. Voor hem en den kapitein
C.D.A. Schutter (I kol. 1464) werd in 1836 door de officieren der artillerie in de
Nieuwe kerk te Delft een gedenkteeken opgericht.
Zie: Mil. Spectator 1863, 492; K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie IV, 140.
Eysten

[Schipper, Jan Jacobsz.]
SCHIPPER (Jan Jacobsz.), amsterdamsch uitgever en tooneeldichter, geb. in 1716
als zoon van J a c o b C l a e s z . en N e e l t j e L e y e n . Zijn eigenlijken familienaam
‘D o m m e k r a c h t ’ of ‘D o m m e s c r a c h t ’ heeft hij steeds verwisseld met dien
van ‘Schipper’, een naam aan het bedrijf van zijn vader ontleend. 28 Oct. 1636 werd
hij in het boekverkoopersgilde opgenomen, 27 Aug. 1650 ondertrouwde hij met
S u z a n n a V e s e l a e r s (geb. 1611 overl. ± 1700), wier vader Zuid-Nederlander
van afkomst was. Bij zijn dood in 1669 liet hij drie minderjarige dochters na.
Jan Jacobsz. Schipper is het meest bekend als uitgever van de werken van Calvijn,
Cats - een uitgave waarbij ‘de goede schipper Jan’ zeker wèl voer - de Brune e.a.
Zijn bedrijf werd na zijn dood door zijn weduwe met succes voortgezet: in den
amsterdamschen boekhandel heeft zij geen onbelangrijke plaats ingenomen. Zijn
gedichten zijn uitsluitend lofdichten voor anderer werk, zoo voor S i b y l l e v a n
G r i e t h u y z e n Hemelsche Troost-Borne (Leeuw. 1651) en voor J. v a n d e r
V e e n Zinnebeelden oft Adams-Appel (Amst. 1646). In de Bloemkrans van
verscheiden Gedichten (Amst. 1659) treft men enkele gedichten van hem aan met
de spreuk ‘Verwin U zelven’, waarmee hij steeds onderteekende. Misschien was
hij ook lid van J.H. Krul's ‘Amsterdamsch Musyck-kamer’; voor diens Minne-Spiegel
ter deughden (Amst. 1639) vindt men een lofdicht van Sch. Vermeld moeten verder
eenige, toenmaals veel gelezen, prozavertalingen: De onnoosele Bloetschande.
Nieuwlyck uyt de Francoysche vertaelt. Door S c h i p p e r J a n (Amst. 1639); De
kracht der Liefde, betoont aen de Schoone Olimpia ... wt het Francoysch vertaelt
... (Amst. 1641); de avontuur-roman D'onvergelijkelijke Ariane, waar in zoo zedige
... liefde gezien wort ... uyt het Francoys ... van Desmarets (Amst. 1641; and. dr.:
Amst. 1649, 1661, 1715); De Razende Roelant. In 't Italiaens gestelt door L. Arioste
... (Amst. 1649); De Bezadigde Roelant. Door Francoys van Rosset in 't Frans gestelt
(Amst. 1649) opgedragen aan S i b . v. G r i e t h u y z e n . Ten slotte zijn
tooneelbewerkingen, die alle op den amsterdamschen schouwburg vertoond werden,
maar noch van talent als dichter noch als tooneelschrijver blijk geven: Verovering
van Rhodes met d'onnozele Bloetschande ... (Amst. 1640; and. dr. 1741), uit het
fransche verhaal van Desfontaines, opgedragen aan de schouwburgregenten;
Ariane, Treurspel (Amst. 1644), naar D e s m a r e t s ' roman, versierd met Sch.'s
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of verloste Kuysheyt uyt Rome (Amst. 1646), eveneens met zijn portret; Tomas
Morus, Den Grooten Kanselier van Engelant etc. (Amst. 1659) aan J. Cats
opgedragen, en: Onvergelijkelijke Ariane in Thessalien (Amst. 1656). V a n
D o o r n i n c k noemt nog als zinspreuken van hem: ‘Mon heure viendra’ en ‘Konst
baert roem’.
Zie: M.M. K l e e r k o o p e r , Jan Jacobsz. Schipper en Suzanna Veselaer in
Nieuwsblad voor den Boekhandel 5, 12 en 15 Dec. 1911; Populaire Prozaschrijvers
o
der XVIIe en XVIIIe eeuw (Amst. Fred. Muller & Cie. 1893) n . 16 en 59; J.J.v.
D o o r n i n c k , Vermomde en naamlooze schrijvers (1881-1885) I, 331, 403.
Ruys

[Schippers, Jacob]
SCHIPPERS (Jacob), geb. 21 Nov. 1843 te Rijsoord, gem. Ridderkerk, en overl. 30
Mei 1892 te 's Gravenhage. Hij ontving zijn opleiding tot onderwijzer te Gouda en
was achtereenvolgens werkzaam te Nieuwerkerk a.d. IJsel, te Scheveningen en in
den Haag; in laatstgenoemde stad eerst als hoofd der school in de Lombardstraat,
vervolgens in de Falckstraat. Hij schreef in De Schoolwereld. Kleine courant voor
het lager onderwijs, die hij met F. G e d i k i n g en M. K o e n e n redigeerde
(1886-1891), en in het Jonge Volkje van P. L o u w e r s e . Verder afzonderlijk:
Montaigne over opvoeding (verschenen in de Paedag. Biblioth. 1880) en met P.
L o u w e r s e : Dieren en menschen. Fabelboek voor de hoogste klasse der lagere
school (1879, 2de dr. 1893). Eindelijk vertaalde hij uit het Engelsch: Op de rails.
Een spoorweggeschiedenis voor jongelieden (1877) en Snap en zijne avonturen in
het verre Westen (2de dr. herz. door P. L o u w e r s e 1897).
Zuidema

[Schlimmer, Johannes George]
SCHLIMMER (Johannes George), rector van het gymnasium te Tiel, 23 Oct. 1833
te Rotterdam geb. en 23 Juli 1901 te Tiel overl. Hij was een zoon van J a c o b u s
W i l h e l m S. en C a t h a r i n a S u s a n n a P h i l i p p i n a B e r g e r , studeerde
van 1853 tot 1860 te Utrecht in de letteren en promoveerde in laatstgenoemd jaar
op een dissertatie: Historiae rerum gestarum quas in deperditis historiarum libris
explicuit Sallustius pars prior. In 1862 werd Schlimmer tot conrector aan de latijnsche
school te Doesburg benoemd, waar toen Dr. J.B. Kan rector was, en 16 Mei 1868
tot rector der lat. school te Tiel, als opvolger van Dr. P.H. Tydeman. Onder zijn
rectoraat werd laatstgenoemde inrichting in 1879 in een progymnasium veranderd
en in 1888 tot een gymnasium uitgebreid.
Als geschriften van Schlimmer kunnen worden vermeld: opstellen in het door hem
en P.G. B i j s t r a geredigeerde tijdschrift Onze dagen (1860), dat slechts een kort
bestaan heeft gehad; verder zijn Handboek der Romeinsche antiquiteiten, met gelith.
pl. (1870); Onze nationaliteit. Een woord tot het Nederlandsche volk (1871);
L u c i a n i S a m o s a t e n s i s Selecta in usum scholarum (1872-3); Rom.
antiquiteiten, (5de dr. 1886); Oude aardrijkskunde (1879); Leerboek der Oude
Aardrijkskunde (1880); Het jus promovendi der gymnasia (1874); Kinderen van den
winter. Schetsen en novellen (1879); Over het gebruik van den conjunctivus in 't
Latijn (1884) en Vier redevoeringen van C i c e r o , met inleid. en aanteek. (1886).
In vereeniging met Z.C. d e B o e r schreef hij het Woordenboek der Grieksche en
Romeinsche Oudheid (1890; 2de dr. 1910).

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

Zuidema

[Schmeltz, Johannes Diederich Eduard]
SCHMELTZ (Johannes Diederich Eduard), geb. 17 Mei 1839 te Hamburg, overl.
26 Mei 1909 te Leiden. Aanvankelijk meubelmaker, werd hij door den eigenaar, die
zijne bekwaamheden ontdekte, belast met de inrichting en leiding
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van het museum Godeffroy te Hamburg, waardoor hij zich tot specialiteit in de
volkenkunde van de Zuidzee-eilanden ontwikkelde. Na de opheffing van dat museum
werd hij 15 Mei 1882 tot conservator en, nadat Mr. Serrurier in 1896 zijne betrekking
nedergelegd had, 16 Sept. 1897 tot directeur van 's Rijks Ethnographisch Museum
te Leiden benoemd. In 1896 bevorderde de hoogeschool te Leipzig hem tot
philosophiae doctor. Hij trachtte aan de onder hem zeer vermeerderde schatten van
het Museum door tijdelijke tentoonstellingen en gedeeltelijke beschrijvingen meerdere
bekendheid te geven. In 1887 richtte hij het Internationales Archiv für Ethnographie
op, waarvan hij redacteur was. Zijne hoofdwerken zijn: Die
Ethnographisch-anthropologische Abtheilung des Museum Godeffroy in Hamburg.
Ein Beitrag zur Kunde der Südsee-Völker (met Dr. R u d o l f K r a u s e , 1880) en
Ethnographische beschrijving van de westen noordkust van Nederl. Nieuw-Guinea
(met F.S.A. d e C l e r c q , 1893). Verder: Das Schwirrholz. Versuch einer
Monographie (Hamburg 1896); Ethnographische Musea in Midden-Europa (Leiden
1896); Die Sammlungen aus Korea im Ethnogr. Reichsmuseum zu Leiden (Leiden
1891); Indonesische Prunkwaffen (Leiden 1890); Schnecken und Muscheln im
Leben der Völker Indonesiens und Oceaniens (Leiden 1894).
Zie: Encyclop. van Ned.- Indië III, 564; Leidsch jaarboekje 1909; G.J. D o z y in
Intern. Archiv für Ethnogr. XIX.
Juynboll

[Schneither, Jean Jacques]
SCHNEITHER (Jean Jacques), een Zwitser van geboorte, was sedert 1790
kostschoolhouder te Leiden, waar hij in 1806 overl. Hij maakte zich verdienstelijk
door een verbeterde leesleerwijze, die brak met de spelmethode van vroeger en
ontvouwd werd in zijn boek: Nieuwe leerwijze om kinderen binnen zeer korten tijd
te leeren lezen en denken (1796; 2de dr. 1808). Zij maakte veel opgang en had
eenige overeenkomst met de later aan Duitschland ontleende klankmethode van
Prinsen, Nieuwold en Rijkens. Ook door zijn opleiding van onderwijzers-kweekelingen
heeft Schneither veel bijdragen tot een verbeterd schoolonderwijs in Holland, gelijk
Wester dit in Groningen, Nieuwold in Friesland, het Zeeuwsch Genootsch. in de
zuidelijke provinciën. en de Maatsch. tot Nut v. 't Alg. in ons heele land heeft gedaan.
Zie: S c h e e p s t r a e n W a l s t r a , Beknopte Gesch. v.d. opvoeding en het
onderwijs (3de dr. 1905) 92.
Zuidema

[Schneither, Julius Augustus]
SCHNEITHER (Julius Augustus), jongste zoon van den voorg., 27 Sept. 1803 te
Leiden geb. en 14 Juli 1860 te Groningen overl. Hij had zijn opleiding bijna uitsluitend
te danken aan zijn oudsten broeder A g a t h o n S c h n e i t h e r , die achtereenvolgens
rector der latijnsche scholen te Wageningen, Deventer en Groningen was en door
al zijn tijdgenooten als een toonbeeld van ware humaniteit geroemd werd. Veel is
er niet van dezen broeder bekend; hij schreef o.a. een opstel in Symb. Lit. III, 69:
Prolusio Scholastica in memoriam L.A. Schröder Steinmetz. Nog een andere, oudere
broeder was G e o r g A n t o o n S c h n e i t h e r (27 Oct. 1821 te Leiden geprom.
op een diss. de Theramene Agnonis filio Atheniensi) die óók eerst rector te
Wageningen (als opvolger van Agathon) was en later rector van 't gymnasium te
Middelburg werd.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

Julius Augustus, de jongste van het drietal, studeerde eerst te Deventer, toen te
Groningen, in letteren en rechten beide, en promoveerde in laatstgenoemde faculteit
1827 op een disser-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1289
tatie: Loca e Plinii junioris scriptis quae ad jus civile pertinent, in eerstgenoemde
faculteit het volgend jaar op een diss.: de Euripide Philosopho (1828). Aanvankelijk
vestigde de jeugdige geleerde zich als advocaat te Nijmegen, maar toen zijn broeder
Georg Antoon 1 Juli 1829 van Wageningen naar Middelburg benoemd werd, werd
J.A. Schneither te Wageningen als diens opvolger aan de daar bestaande, doch
niet zeer bloeiende, lat. school benoemd. Hij was de éénige docent aan die inrichting
en dus met al de vakken van 't onderwijs belast. Gehuwd met E m e r e n t i a M a r i a
P e t r o n e l l a d e L o u t e r , werd hij 29 Oct. 1835 tot rector te Zierikzee, later
tevens tot schoolopziener van 't district Schouwen, Duiveland en Tholen aangesteld,
wat hem nog veelzijdiger zou maken. Terwijl zijn broeder Georg in Sept. 1839 van
Middelburg benoemd werd tot rector te Rotterdam, waar hij 27 Jan. 1840 zijne
inaugureele oratie: de Atheniensium in brevissimo temporis spatio orta et perfecta
humanitate hield, werd in 1841, na den dood van Agathon, Jul. Aug. Schneither van
Zierikzee naar Groningen beroepen, waar hij tot zijn dood met toewijding van alle
krachten werkzaam is gebleven. Wat hij voor dit gymnasium is geweest, wordt in
het onderstaande geschrift van zijn opvolger J.A. Wynne geschetst. Tevens worden
daarin 's mans veelzijdige begaafdheden en eminente eigenschappen gehuldigd.
Van de door hem nagelaten geschriften noemen wij alleen het Woordenboek der
Lat. taal, naar de 10de uitg. v. het Lat. Deutsches Handwörterbuch van Dr. K.E.
G e o r g e s (1854) en zijn Leerboek der Rom. Antiquiteiten, naar het Duitsch van
K o p p (2de dr., herz. door A.H.G.P. v a n d e n E s , 1865). Meer dan eene bijdrage
van hem vindt men ook in het Tijdschrift voor Nederl. gymnasiën, terwijl verder
verscheiden vertalingen uit het Fransch, Duitsch en Engelsch van zijne hand het
licht zagen.
Zie: J.A. W y n n e , Wat was Mr. J.A. Schneither voor het Gron. gymnasium?
(1861) en H. R i e d e l in Tijdschrift voor Ned. gymnasiën 1861, 93; Nederl. Leeuw
XVII (1899) 13. Over George Anton S. zie V o e g l e r , Gesch. Middelb. gymn. 494;
J.B. K a n , Gesch. Erasm. Gymn. (1884) 101.
Zuidema

[Schneitter, Justus Louis]
SCHNEITTER (Justus Louis), geb. te 's Gravenhage 21 Juli 1822, overl. te Karlsbad
1 Sept. 1861, was de zoon van J.J. S c h n e i t t e r , referendaris aan het departement
van oorlog en F.J. J a n s s e n . Hij was bestemd voor de militaire akademie te Breda,
en legde een voldoend examen af, maar men vond zijn gestel niet sterk genoeg,
zoodat hij moest afzien van de loopbaan van officier. Hij ging zich toen bijzonder
op de bouwkunde toeleggen en toen de academie te Delft op 4 Jan. 1843 geopend
werd, was hij een der weinige leerlingen. Hij stond te Delft bekend als bekwaam en
geestig, en was in 1844 een der vier leerlingen, die werden aangewezen voor den
waterstaat hier te lande, voor het geval zij hunne studiën tot een goed einde zouden
brengen. Met ingang van 1 Oct. 1846 werd hij benoemd tot
aspirant-ingenieur-surnumerair van den waterstaat, en werd hij toegevoegd aan
den ingenieur Greve te 's Gravenhage, daarna aan den ingenieur Docters van
Leeuwen te Gorinchem. 1 Apr. 1849, tegelijk met zijne bevordering tot
aspirant-ingenieur, werd hij toegevoegd aan den inspecteur Ferrand te Arnhem,
doch 1 Nov. 1849 was hij volgens de ranglijst aan de beurt om
arrondissements-ingenieur te worden en werd hij als zoodanig geplaatst te
Leeuwarden, om dienst te doen
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in het oostelijk arrondissement van Friesland. Van hier werd hij 1 Mei 1851 naar
Roermond verplaatst. Te Leeuwarden had hij mej. M.L. Y p e y leeren kennen, met
welke hij 16 Juni 1852 huwde, doch die hij reeds 2 Febr. 1854 moest verliezen. 1
Juli 1853 werd hij opnieuw verplaatst, nu naar Maastricht, waar hij tot 1 Oct. 1856
bleef. Toen werd hij door den voorzitter der internationale commissie voor de
doorgraving der landengte van Suez, F.W. Conrad, gekozen om hem te vergezellen;
ook werd hem op verlangen van den Onderkoning opgedragen, zijn oordeel te
zeggen over andere in Egypte ontworpen werken.
Eerst reisde hij langs den Nijl met de Lesseps, maar deze verliet hem om met
den Onderkoning verder te gaan. Met den franschen ingenieur van het Suezkanaal,
Mougel Bey, voer hij verder den Nijl op. Op deze reis werden vele ontberingen
geleden, waaraan Schneitter een leverziekte toeschreef, die hem sedert dien tijd
niet verliet.
Na zijn terugkeer in Apr. 1857 werd hij toegevoegd aan den inspecteur van der
Kun, en bestudeerde hij, met het oog op de plannen voor spoorwegaanleg en de
verschillende concessiën, die aangevraagd waren, met Michaëlis en van Diesen
de vraagstukken, die zich bij spoorwegbouw, in het bijzonder bij den bouw van
ijzeren spoorwegbruggen, voordeden. Telkens moesten, ook nadat Michaëlis met
1 Mei 1859 aan de samenwerking was onttrokken, nieuwe richtingen worden
bestudeerd, begroot, gewijzigd en de gewijzigde richtingen opnieuw bestudeerd en
begroot worden. En dit terwijl Schneitter's lijden steeds verergerde. Hij deed toch
nog in Oct. 1859 met van Diesen eene reis naar Duitschland en Zwitserland, van
welke zij terugkwamen als voorstanders van de liggers voor onze bruggen volgens
het stelsel van den ingenieur Schwedler te Keulen; verder van hooge brugranden
en van eene samenstelling, waarbij de grootst mogelijke hoeveelheid stof nabij het
zwaartepunt der randen wordt vereenigd, met inachtneming van de eischen van
constructie. Ook voor de fundeering der pijlers worden belangrijke wenken gegeven,
in het bijzonder wordt, waar pneumatische fundeering noodig is, de brug te Kehl als
voorbeeld genoemd.
Toen besloten was tot aanleg der spoorwegen van rijkswege, werd Schneitter
met ingang van 1 Oct. 1860 benoemd tot ingenieur in algemeenen dienst, eene
betrekking, die boven die van eerstaanwezend ingenieur stond. Hij was daarbij meer
bepaald belast met de lijnen Utrecht-Bokstel en Rotterdam-Moerdijk, en als zoodanig
ontving hij ter overweging de stukken, uitgaande van de eerstaanwezende ingenieurs
voor die lijnen. Daar erechter nog geen eerstaanwezend ingenieur voor de laatste
lijn was aangewezen, gingen alleen de stukken, afkomstig van den ingenieur van
Diesen, die tot 1 Juli 1861 behalve met de lijn Utrecht-Bokstel ook met de lijn
Rotterdam-Moerdijk belast was, door zijne handen.
Zijne kwaal verergerde zoodanig, dat hij tegen 1 Juni 1861 verlof moest verzoeken,
hetwelk hem verleend werd; de geneesheeren raadden hem een verblijf van eenige
maanden te Karlsbad in Bohemen aan, en kort na zijne aankomst aldaar vernam
hij het overlijden van zijn eenigen broeder, hetgeen zijn toestand nog verergerde.
Zijne kwaal nam steeds in hevigheid toe, doch hij overleed nog vrij onverwacht. Een
eenvoudig gedenkteeken is te Karlsbad boven zijn graf geplaatst.
Van hem en G. van Diesen is van regeeringswege in het licht gegeven een
uitvoerig verslag der bovengenoemde reis, Oct. 1859, tot onderzoek
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naar de inrichting van eenige bruggen in duitsche en zwitsersche spoorwegen ('s
Grav. 1860); Bijvoegsel tot idem ('s Grav. 1860). Een door beiden bewerkte
mededeeling van theorieën en beschouwingen over den bouw van ijzeren
spoorwegbruggen komt voor in de Verh. K. Inst. v. Ing. 1860/1. Eene levensschets,
getuigende van warme vriendschap, door G. v a n D i e s e n , met portret, een
steendruk van N.J.W. de Roode, komt voor in het Jaarboekje voor
spoorwegambtenaren, onder redactie van J.W.R. Gerlach (1863).
Ramaer

[Schnitger, Arp]
SCHNITGER (Arp), geb. te Goldswarden (Oldenburg) 2 Juli 1648, overl. volgens
Bouwsteenen II, 56 c. 1718 te Groningen, volgens M e n d e l , Musik.
Conversations-Lexikon IX, 145 in 1720 te Hamburg, volgens R i e m a n n .
Musik-Lexikon (7e Aufl.) 1267, omstreeks 1720 te Neuenfelde, begon in 1662 te
Neuenfelde in het Hannoversche het schrijnwerken te leeren, kwam in 1666 als
leerling bij zijn neef Bärendt Huess, orgelmaker te Glückstadt en werd vijf jaar later
bij hem knecht. Na het overlijden van Huess (1676) voltooide hij op verzoek van
diens weduwe de onderhanden zijnde werken en begon in 1679 voor eigen rekening
te Neuenfelde op een boerenhofstede, die in 1853 nog Orgelbauer-Hoff heette.
Waarschijnlijk heeft hij later zijn werkplaatsen naar Hamburg overgebracht. Man
van groote bekwaamheid moet hij in de 40 jaar, dat hij werkzaam was, omstreeks
150 nieuwe orgels gebouwd hebben niet alleen, maar ook heeft hij met kracht
gearbeid aan de verbetering der orgelbouw-techniek, waardoor het mogelijk is
geworden, dat Johann Sebastian Bach (overl. te Leipzig 28 Juli 1750) heeft kunnen
geven, wat hij wilde. Die verbeteringen bestonden bijzonder omstreeks 1688 in een
poging in Noord-Duitschland de gelijkzwevende temperatuur toe te passen
(Vierteljahrschrift f. Musikwissensch. IV (1888) 124) en waarschijnlijk in de invoering
van het hoofdkanaal. Uit den aard der zaak heeft hij meest gewerkt in
Noord-Duitschland (o.a. Hamburg, Nicolaï 1686; Bremen, Dom (1698); Magdeburg,
St. Johann; Itzehoe (1715) en Frankfort a.d. Oder (1715-1720), maar ook heeft hij
tal van orgels gebouwd of hersteld in Groningen en Friesland. Zijn orgelmakerij, die
na zijn overlijden naar de stad Groningen of naar Zwolle werd overgebracht, is
daardoor van overwegende beteekenis geweest voor de Nederlanden; in zijn
practische propaganda in Stad en Lande van de toenmalige moderne bijzonder
noord-duitsche opvattingen kan met reden gezien worden de meest belangrijke
factor, die aan den orgelbouw volgens de zeventiende-eeuwsche hollandsche
begrippen, voorgoed een einde gemaakt heeft. Voorzoover bekend is zijn eerste
werk hier te lande geweest een herstelling van het orgel te Delfzijl (1691). Na 9
Maart 1719 contracteerde de magistraat van Zwolle met hem voor den bouw van
een groot orgel in de Groote kerk aldaar; daar hij voor den aanvang overleed, werd
het instrument vervaardigd door zijn beide zonen J o h a n G e o r g en Franz Caspar
(die volgt) (v a n A p e l d o o r n , Het orgel in de Groote of St. Michiels Kerk te Zwolle
16, 17). Uit de literatuur-opgaven, die niet immer eensluidend zijn, kan een overzicht
saamgesteld worden van zijn hier te lande gestelde instrumenten. De meest bekende
zijn Groningen, Aa-kerk 1694-97 en 1700 en Academiekerk 1702; Noordbroek 1698;
Middelstum 1698; Uithuizen 1701 en Sneek 1710-1711, terwijl ook vermelding
verdient de vergrooting en ombouw van het orgel in de Martinikerk te Groningen
(1691).
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Zie: V e l d c a m p , Onderrichtinge (1727) 9, 10, 17; G e r a r d u s H a v i n g h a bij
D. K e l n e r , Korte en getrouwe onderregtinge van den generaal bass (1741) 116;
H e s s , Dispositien; K n o c k , Dispositien; H e s s , Dispositien, vervolg (hierin
naamregister op deze drie werken); S e i d e l , Het orgel en deszelfs zamenstel
(1845) 14, 19, 22, 326, 354, 355, 356, 358; G r é g o i r , Historique de la facture et
des facteurs d'orgue 167; Caecilia 1853, 85, 86, 111, 112; 1854, 59-61; B ö c k e l e r ,
Die neue Orgel im Kurhaussaale zu Aachen (1876) 13, 69, 70; v a n R h i j n , Templa
groningana (1910) 80, 94.
Enschedé

[Schnitger, Franz Caspar]
SCHNITGER (Franz Caspar), zoon van den voorg., zette met zijn broeder J o h a n n
G e o r g , na het overlijden van hun vader, diens orgelmakerij voort, waarschijnlijk
in de stad Groningen of in Zwolle. Hun eerste werk was het vier-manualige orgel in
de Groote kerk te Zwolle (opgeleverd Sept. 1721), waarvoor de magistraat aldaar
met wijlen hun vader gecontracteerd had. Deze arbeid gaf aanleiding, dat de
magistraat van Alkmaar met hem 7 Mei 1723 contracteerde ter zake van den ombouw
van het groote orgel in de Sint Laurens aldaar (opgenomen 9 Aug. 1725), wat een
verbitterden strijd verwekte, dien ik uitvoerig beschreef in mijn Gerardus Havingha
en het orgel in de Groote- of Sint Laurenskerk te Alkmaar (1908). Naar het schijnt
heeft tijdens of kort na dezen bouw Johann Georg zich aan de zaken onttrokken,
althans met de andere orgels, die op naam van Franz Caspar staan wordt diens
naam niet meer in verband gebracht: herstelling van het orgel in de Lebuinus te
Deventer (28 Febr. 1722, 12 Juli 1726 en 12 Sept. 1728), nieuwbouw van het orgel
in de Groote kerk te Harderwijk (1723 en 1727) en herstelling van het orgel in de
kapel te Alkmaar (contract 19 Jan. 1726). In 1728 werd hem aanbesteed een
verandering van het orgel in de Martini te Groningen; 2 November 1730 handelt het
stedelijk bestuur van Deventer echter met zijn meesterknecht Albert Antonie Hinsch
(kol. 580), die toen optrad namens de weduwe van wijlen zijn patroon en het bedrijf
voortzette.
Zie: H a v i n g h a , Oorspronk en voortgang (1727) 144; H e s s , Dispositien (met
vervolg) reg. S e i d e l , Het orgel en deszelfs zamenstel 15; Caecilia 1862, 123;
1909, 100 vlg.; G r é g o i r , Historique de la facture et des facteurs d'orgue 167;
Bouwsteenen reg.; Tijdschr. muziekgesch. I (1885) 120; v a n A p e l d o o r n , Het
orgel in de Groote of St. Michielskerk te Zwolle (1896) 16-18.
Enschedé

[Schoenevelt, Eylardus]
SCHOENEVELT (Eylardus), dominicaan, leefde in de tweede helft der 14de eeuw,
was doctor in de godgeleerdheid en provinciaal der saksische provincie, waartoe
ook het bisdom Utrecht behoorde. In 1394 kwam hij op pauselijk bevel naar Utrecht
om een onderzoek in te stellen naar den staat en de levenswijze der zusters, die te
Utrecht, Rhenen, en elders onder de leiding stonden van Wermbold van Boskoop,
een geestverwant van Geert Groote. Deze zusters, G e r a r d i n e n genaamd,
waren bij den geloofsonderzoeker aangeklaagd en van onrechtzinnigheid verdacht
gemaakt, omdat zij eene religieuse orde wilden vormen volgens nieuwe, niet
goedgekeurde, regels; omdat den oversten eene onbegrensde macht over de andere
zusters, zelfs in biechtzaken, werd toegekend; omdat in hare collaties leeringen
werden verkondigd, niet ongelijk, zoo gemeend werd, aan die der Beggarden. Door
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de bevoegdheid van den inquisiteur te ontkennen en zich te beroepen op den
bisschop van Utrecht, eindelijk door over
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te gaan tot de Tertiarissen, wisten zij het proces af te wenden.
Zie: P. F r e d e r i c q , Corpus Inquis. Neerl. I, 251; L. S c h m e d d i n g , De
Regeering van Frederik van Blankenheim (Diss. Leiden 1899) 235.
G.A. Meijer

[Schoenmaker, Gerbrand Claesz.]
SCHOENMAKER (Gerbrand Claesz.), of S u t o r , geb. te Alkmaar, overl. te Haarlem
1567, St. Jansheer aldaar, en als zoodanig pastoor te Hazerswoude 1537-1559. In
1534 verscheen van hem bij Rutger Rescius te Leuven een bundeltje latijnsche
verzen, getiteld: D. G a r b r a n d i S v t o r i s Alcmariani Ioannitae Eidyllia,
meerendeels tot vereering der H. Maagd, gevolgd door korte groeten aan zijn
leermeester Nannius en verschillende personen, die wij voor zijne ordebroeders
hebben te houden.
Zie: Bijdragen bisdom Haarlem IX, 221, 228; H.E.v. G e l d e r , Geschiedenis der
Latijnsche School te Alkmaar (Alkm. 1905) 75.
Bruinvis

[Scholl, Cornelis Jansz.]
SCHOLL (Cornelis Jansz.), zoon van Jan Dircxz. Scholl (kol. 1194), organist en
klokkenist te Brielle, geb. in 1659, 24 April 1678 te 's Gravenhage gehuwd met
S a r a v a n d e r H e k (P. d e N e y n , Vrolyke uuren (1681) 135), was in 1675
organist van de kapel ten Hove (Walsche kerk) te 's Gravenhage en sedert 1687
organist van de Oude kerk en klokkenist te Delft; omstreeks 1727 schijnt hij aldaar
overleden te zijn. De zuster zijner vrouw, Jacoba van der Hek, huwde, op denzelfden
dag als hij zelf, met zijn broeder Dirk Scholl, organist en klokkenist van de Nieuwe
kerk te Delft (die volgt).
Zie: Ned. muz. Tijdschrift 1844, 118, 120; Caecilia 1856, 115; Bouwsteenen reg.;
J a n s e n , Het klokkenspet van den haagschen St. Jacobstoren 36, 50, 103.
Enschedé

[Scholl, Dirk]
SCHOLL (Dirk), geb. in 1641, overl. te Delft 21 Maart 1727, 3 Juni 1665 te
Amsterdam in ondertrouw opgenomen met J o h a n n a v a n N o o r d t , dochter
van Jacob van Noordt (kol. 1002) organist van de Oude kerk te Amsterdam, en 24
April 1678 hertrouwd te 's Gravenhage met J a c o b a v a n d e r H e k (wier zuster
Sara dienzelfden dag trouwde met zijn broeder Cornelis (huwelijkszang in P. d e
N e y n , Vrolyke uuren (1681) 135), heeft blijkbaar zijn eerste opleiding genoten van
zijn vader Jan Dircxz. Scholl (kol. 1294). Betrekkelijk vroeg is hij organist en
klokkenist te Arnhem geworden, waar hij tevens lid was van het collegium musicum.
Vandaar ging hij in 1665 als organist en klokkenist van de Nieuwe kerk naar Delft,
waar hij blijkens den titel van zijn in 1671 verschenen Delfs Engels tevens
muziekmeester van het Fraterhuis was. Als orgel-expert fungeerde hij in 1696 en
1711 bij het orgel in de Walsche kerk te 's Gravenhage (H e s s , Dispositien 21, 35)
en 1702 bij het orgel in de Nieuwe kerk aldaar (t.a. p. 35), als klokkendeskundige
26 Mei 1663 bij het opnemen van de ton en het beierwerk van de Nieuwe kerk te
Delft (Obreen's Archief VI, 322), in 1676 bij het keuren van het nieuwe carillon te
Gouda (v a n B l a n k e n b u r g , Elementa musica voorrede nr. 23) en 18 Sept. 1687
bij de bellen door de Haze te Antwerpen gegoten voor den St. Jacobstoren te 's
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Gravenhage (J a n s e n , Het klokkenspel van den haagschen St. Jacobstoren 36,
44, 97). De expertise van het goudsche spel gaf aanleiding, dat de klokgieter van
dat spel Pierre Hemony te Amsterdam in een vlugschrift afkeurde de zienswijze van
Quirinus van Blanckenburg, op wiens advies hij in dat spel een cis- en een dis-bel
van het onderste octaaf had moeten gieten; het vlugschrift werd mede onderteekend
o.m. door
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Dirk Scholl, die er bovendien een gerijmde toegift achter drukte. Daaruit, maar ook
uit het feit, dat Hemony's De on-noodsakelykheid en ondienstigheid van Cis en Dis
in de bassen der klokken in 1678 gedrukt werd juist te Delft door Pieter Oosterhout,
zou men misschien kunnen opmaken, dat het niet zoo zeer Hemony als wel Scholl
is geweest, die tegen van Blanckenburg's systeem opponeerde. In principe echter
was deze strijd geen persoonlijke, wel een vooruitdringen van de moderne begrippen,
waarvan Scholl niet wilde weten, getuige zijn afkeuring van Corelli's muziek, die in
die dagen hier te lande begon door te dringen, zooals van Blanckenburg (t.a.p.) in
1739 naar aanleiding van dezen goudschen carillonstrijd bericht. V a n d e r
S t r a e t e n (La musique aux Pays-Bas IV, 280) oordeelt: ‘Il avoit d'alleurs un esprit
caustique naturel qui s'épanchait en mille saillies sur les questions scabreuses à
l'ordre du jour’ (zie ook t.a.p. I, 59; III, 272, 348). Inderdaad schijnt hij wel iemand
van eenige beteekenis geweest te zijn, wat blijkt niet zoo zeer uit het feit, dat P o o t
hem bezong (Gedichten I, 292; II, 301), als wel uit het bestaan van zijn portret uit
1699 in zwarte kunst door en naar T. van der Wilt (M u l l e r nr. 4809). In den Bellum
juridicum ofte den oorlogh der advocaten (Utr. 1743) zijn afgedrukt twee
rechtskundige adviezen, 17 Juli 1681, in zake een niet nader omschreven procedure
van Rebecca Palache, wed. Abraham Cohen tegen hem en zijn huisvrouw (Ned.
muz. tijdschr. 1844, 174). Van zijn composities worden geciteerd: Den spelende
kus-hemel, bestaende in een getal speelstucken, zijnde met drie instrumenten en
een grondtgeluyd (Delft 1669) (G o o v a e r t s , nr. 839; Obreens Archief VI, 322);
Delfs-Engels, bestaende in verscheyde sonaten a. 3 instrumenten, twee fiolen met
een fiool digamba en een basso continuo (Delft 1671) (adv. Opr. Haarl. Cour. 1 Dec.
1671); Rouw- en liefdetranen uitgestort over de dood van Maria Stuart (Delft 1695)
(herdrukt E n s c h e d é , Dertig jaren muziek in Holland 50); Weergalm op het
onderste gedeelte van de quintessence der nouvelles van 14 Maart 1695 nr. 21, 2e
dr. (Delft 1695) (Cat. Muziekgesch. I, 29); d'Onnaspeurlijke naspeuring, bestaande
in vraag, antwoord en toesang door T. v a n d e r W i l t (Delft 1717) (G o o v a e r t s
nr. 1018); Troost in ouderdom door d' Hr. A. A l e w i j n , en tegenzang voor de
jonkheyd door T. v a n d e r W i l t (Delft 1717) (G o o v a e r t s nr. 1019); Koninglijke
airs a 2, een hand-fiool, met een fiool di gamba, en een basso continuo, op. VIII
(Bouwsteenen III, 20); Kermisweek bestaende in gigen, balletten en sarbanden voor
een viool en een bas Op. IX (t.a.p.).
Zie behalve de aangehaalde literatuur nog: T i m a r e t e n , Verz. v. gedenkst. I,
53; Ned. muz. tijdschrift 1844, 118 vlg.; S t a a t s E v e r s , Het St. Caecilia-concert
te Arnhem 45, 59, 65, 74.
Enschedé

[Scholl, Huybertus Cornelis]
SCHOLL (Huybertus Cornelis), overl. te Delft 12 Juni 1741, organist van de Waalsche
kerk aldaar, volgde zijn vader Dirk na diens overlijden op als organist en klokkenist
van de Nieuwe kerk te Delft. Door P o o t , Gedichten (1722) 422 is een bijschrift
gedicht op zijn thans onbekend geschilderd portret. Op te merken valt, dat Poot
dezelfde voornamen heeft, zoodat hij misschien zijn peter is geweest.
Zie: Bouwsteenen reg.; Obreen's Archief VI, 322.
Enschedé

[Scholl, Jan Dircxz.]
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SCHOLL (Jan Dircxz.), begraven te Brielle 4 Juni 1680, werd 7 Juni 1636 aangesteld
tot klokkenist aldaar. 26 Mei 1663 was hij mede-keur-
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meester van de ton en het beierwerk op den Nieuwe kerkstoren te Delft (Obreen's
Archief VI, 322); in 1678 was hij mede-onderteekenaar van H e m o n y 's De
on-noodsakelijkheid en ondienstigheid van Cis en Dis in de bassen der klokken; hij
was toen tevens organist te Brielle. Zijn zoons Dirck en Cornelis gaan vooraf.
Enschedé

[Scholten, Mr. Cornelis Anthony Fannius]
SCHOLTEN (Mr. Cornelis Anthony F a n n i u s ), geb. 1 Dec. 1767 te Amsterdam,
overl. 16 Aug. 1832 in den Haag, zoon van Mr. C h r i s t i a a n S c h o l t e n v a n
A s c h a t en J o h a n n a C a t h a r i n a v a n W e s e l e (dochter van A n t h o n y
v.W. en C o r n e l i a S c h o l t e n ), promoveerde te Leiden 23 Mei 1789 op een diss.
de Privilegio fori, quod habent miserabiles, u.v. personae, werd advocaat te 's
Gravenhage en bekleedde onder koning Lodewijk den post van algemeen secretaris
van den Raad der Jagt. In Nov. 1813 hielp hij krachtig tot den opstand mede, met
name als commissaris van het Algemeen Bestuur te Amsterdam, samen met Kemper;
tot loon daarvoor werd hij in den adelstand verheven Tevens werd hij benoemd tot
president van den Raad der Domeinen en later tot staatsraad in buitengewonen
dienst, in welke betrekking hij tot zijn overlijden werkzaam bleef. Zijn portret, door
J.E. Marcus geschilderd, komt voor in H. B o s s c h a , Gesch. d. Ned.
Staatsomwenteling.
Zie: S i e g e n b e e k in Handel. Letterk. 1833; d e B o s c h K e m p e r ,
Geschiedenis van Nederland vóór 1830, 383-385; Ned. Adelsboek 1906, 394.
Breukelman

[Schonat, Hans Wolff]
SCHONAT (Hans Wolff), orgelmaker, geb. te Kitzingen bij Frankenthal in 1616,
behoort in zoover tot onze nederlandsche geschiedenis, dat hem na den kerkbrand
van 11 Jan. 1645 door de regeering van Amsterdam de bouw werd opgedragen
van een nieuw orgel in de Nieuwe kerk aldaar, toen de eerste contractant Germer
Galtus (kol. 459) door den dood belet was aan zijn verplichting uitvoering te geven.
Het juiste tijdstip waarop met hem gecontracteerd werd is niet bekend; in 1655 werd
het orgel door hem afgeleverd. 17 Febr. 1652 (niet 1662) werd hij te Amsterdam in
ondertrouw opgenomen met C a t h . R u d i g e r s . Hij woonde toen op den hoek
van de Gravenstraat.
Zie: H e s s , Dispositien, 8; Bouwsteenen reg.; Amsterdamsch jaarboekje 1897,
18.
Enschedé

[Schonck, Everard Jan Benjamin]
SCHONCK (Everard Jan Benjamin), geb. te Hedel 1745, overl. te Nijmegen 13 Juni
1821; studeerde te Franeker, was van 1769-1781 rector der latijnsche school te
Gorinchem, en werd in laatstgenoemd jaar in dezelfde betrekking naar Nijmegen
beroepen. Zijn inaugurale oratie aldaar, Literas reipublicae optimum esse fulcrum
werd op stadskosten in druk uitgegeven. Emeritus in 1816. Hij was een man van
groote belezenheid, afkeerig van alle vertoon en geleerde praterij, den philologen
van dien tijd zoo eigen. Deze aanstellerij is geestig door hem gehekeld in zijn
Vermakelijke Slaatuintjes. Hij schreef: Vermakelijke Slaatuintjes onder het
pseudoniem E i b e s i u s (= E.I.B.S.) (Utr. 1775) (zie: v. D o o r n i n c k , Vermomde
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en Naamlooze schrijvers I, 161); Fabelen, Vertelsels, Hekeldichten en mengelingen
door E i b e s i u s (1779-86, 3 deelen); De Syrakusische vrouwen, Vertaling des
15en zangs van Theocritus, of de Vrouwen het feest van Adonis vierende (z. pl.
1780); De bonheurs uit de mode. Heldendicht (Haarl. 1799) in den geest van P o p e 's
Rape of the Lock; Dichterlijk tafereel der lotgevallen van Nijmegens burgt, gezegt
het Valkhof (Nijm. 1805); Lotgevallen van Nijmegens burgt, gezegt het Valkhof (Nijm.
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1805); Nijmeegsch alzigt op den Hofberg, van ouds het Valkhof genaamd (Nijm.
1817); Wandeling over het Valkhof (Nijm. 1817); Nieuwe gedichten voor kinderen;
met pl. (Nijm.); Het masker der wereld, naar het hedendaagsch tooneel geschetst.
Proeve van zangstukken op de geboorte, het lijden en de verheerlijking van Jezus
(Amst. 1807); Treurzang op het rampspoedig lot der stad Leyden, van den 12 Jan.
1807 (Nijm. 1807); St. Nicolaasvreugd, aan de Nederlandsche jeugd (Nijm.); St.
Nicolaasgeschenk aan de jeugd (Amst.); Dankoffer aan den God van Nederland
voor de verlossing van het juk der Fransche dwingelandij (Nijm. 1815); Schets van
Nederlands rampen door de overstrooming der dijken veroorzaakt in Lentemaand
1784 (Nijm. 1784); De strijd der reuzen of de gestrafte heerschzucht (Nijm. 1788).
Voorts vertaalde hij uit het Hoogduitsch C.F. G e l l e r t s Tooneelpoëzy (Gorinch.
1777); S. G e s s n e r s Dood van Abel (Nijm. 1783), en leverde velerlei bijdragen
tot de Kleine dichterlijke handschriften in de Dichtvruchten van den vriendenkring:
Kunst door Vriendschap volmaakter.
Aan het eind der Chronyk van de stad der Batavieren, uitg. d. I n d e B e t o u w
(1784) 273 v.v. vindt men drie latijnsche lofdichten op Nijmegen van P o n t a n u s ,
G o r i s en S m e t i u s ; door Schonck in het Nederlandsch vertaald.
Zie: J.B. K a n , Het 325-jarig bestaan van de Apostolische school, thans
gymnasium te Nijmegen 42 en 43; S t a a t s E v e r t s , Mr. E.J.B. Schonck, benevens
enkele zijner onuitgegeven gedichten in de Prov. Geld. en Nijm. Courant 5 Nov.
1893; S.G. v a n C(a p p e l l e ) in Geld. Volksalm. 1851, 3.
van Schevichaven

[Schoon, Cornelis]
SCHOON (Cornelis), te Alkmaar geb. 1645 (gedoopt 17 Dec.), zoon van P i e t e r
C o r n e l i s z . S. en M a r i j t j e P i e t e r s d ., kwam 30 Jan. 1662 in het
Staten-collegie te Leiden, verdedigde onder Burman in Juni 1662 zijn dispuut de
Concursu Dei, opgedragen aan twee geneesheeren van Alkmaar en aan zijne te
Utrecht in de philosophie studeerende alkmaarsche schoolvrienden Adriaan Bijl,
Salomon van Til en Johannes Swartenhengst, en gaf in 1673 in het licht Alkmaars
Bitter en Zoet, ofte Een beknopt Vertoog van de bange Belegeringe, en heugelikke
uytreddinghe der Stede Alkmaar, Voorgevallen in den Iare 1573. Dit boekje is
herdrukt in 1714, 1734, 1748 en 1770. Een ‘ds.’ Schoon is te Alkmaar begraven in
Febr. 1684. Onze te Alkmaar geboren Cornelis is daar geen predikant geweest,
misschien in een der omliggende plaatsen.
Zie: B r u i n v i s , Over Alkmaarsche Geschiedboeken en Geschiedschrijvers, 45,
46.
Bruinvis

[Schoon, J. Adriaensz.]
SCHOON (J. Adriaensz.), schatmeester van de goudsche rederijkerskamer ‘de
Goudsbloem’. Hij bezocht met andere leden het refereinfeest, dat ‘De Pioene’ te
Mechelen in 1620 voor noord- en zuidnederlandsche gildebroeders uitschreef. Zijn
bijdrage is opgenomen in den bundel De Schadt-Kiste der Philosophen ende Poëten,
waer inne te vinden syn veel schoone leerlycke blasoenen etc. (Mechelen 1621)
277-279. Hij onderteekende met zijn spreuk ‘Diet al verschoont’.
Ruys
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[Schoonhoven, Cornelis]
SCHOONHOVEN (Cornelis), begraven te Delft 20 Aug. 1622 (Obreen's Archief VI,
6), werd tusschen 1602 en 1608 aangesteld tot organist aldaar (Bouwsteenen I,
35), denkelijk zoowel van de Oude als van de Nieuwe kerk. 21 Nov. 1612
contracteerden kerkmeesters met hem over de dienstverdeeling tusschen hem en
zijn zoon Jan (Tijdschr. muziekgesch. VII, 20).
Door kerkmeesteren werd aan zijn zoon een vereering gegeven voor het aanbieden
van eenige psalmen door zijn vader Cornelis meerstemmig
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bewerkt (Tijdschr. t.a.p.); een ex. van dit niet teruggevonden werk was in 1647 bij
den boekverkooper Hendrik Laurensz. te Amsterdam (Tijdschr. VI, 142). In het
verzamelwerk Nervi d'Orfeo, in 1605 door Hendrik Lodewijksz. van Haestens te
Leiden gedrukt, is van hem een zesstemmig madrigaal opgenomen; als het eenig
bekende ex. van deze uitgaaf is echter niet meer over dan het alt- en basstemboek
(Bouwsteenen I, 34).
Zie ook: S o u t e n d a m , Wandeling 73.
Enschedé

[Schoonhoven, Jan Cornelisz.]
SCHOONHOVEN (Jan Cornelisz.), begraven te Delft 17 Jan. 1642, volgde zijn vader
Cornelis op als organist te Delft (Obreen's Archief VI, 9). Zijn zoon A n t h o n i
ondertrouwde in 1655 met A e l e t t a B r a s s e r s van 's Gravenhage en was
eveneens organist, waar blijkt niet (Alg. Ned. Familieblad XII (1895) 43).
Zie: Tijdschrift muziekgeschiedenis VII (1904) 20.
Enschedé

[Schouster, Johan Frederik]
SCHOUSTER (Johan Frederik), geb. 5 Sept. 1721, overl. in den Haag 5 Juni 1801,
werd 11 Febr. 1744 aangesteld tot buitengewoon ingenieur en doorliep verschillende
rangen, totdat hij op 23 Jan. 1776 werd aangesteld tot luitenant-kolonel-ingenieur
te Zutphen. In 1793 was hij kolonel-ingenieur (sedert 25 Oct. 1787), directeur der
fortificatiën van het departement van de Neder-Maas en tijdens de belegering van
Breda maakte hij deel uit van de bezetting dier plaats. Hoewel de stad nog zeer
goed te verdedigen was, besloot de raad van defensie onder voorzitterschap van
generaal van Bylandt, 24 Febr. 1793, na een klein vuurgevecht, tot de overgave
aan Dumouriez; alleen Schouster schijnt zich aanvankelijk met kracht tegen dit
lafhartig besluit verzet te hebben. Ter zake werd S. evenwel veroordeeld om
gecasseerd te worden van al zijne militaire charges (Juni 1793) doch bij besluit van
den Prins behield hij zijn plaats als kapitein van de pontonniers, welke functie hij
sedert 17 Jan. 1780 mede bekleedde. In deze hoedanigheid heeft hij verschillende
voorstellen ingediend tot verbetering en reorganisatie van de compagnie pontonniers,
meestal met goed gevolg.
Zie behalve de verschillende werkjes omtrent de belegering van Breda: E y s t e n ,
Gesch. der Nederl. Pontonniers 83 vlg.; B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land III, 9
vlg.
Eysten

[Schram, Wibrand Janszn.]
SCHRAM (Wibrand Janszn.), zoon van J a n P i e t e r s z . S c h r a m den oude, te
Enkhuizen burgemeester en bewindhebber O.-I.C., geb. te Enkhuizen 1581
(begraven te Suratte?), overl. in 1627 op reis naar O.-I. (als admiraal eener vloot
van 9 schepen der O.-I.C. die Mei 1626 uit Tessel was gezeild, waarbij zich 4
zeeuwsche schepen voegden) of kort na zijn aankomst in Indië. Schram kwam 5
Juli 1626 met het schip ‘Hollandia’ en het jacht ‘Grootebroek’ te Sierra Leona, had
daar eene schermutseling met den zeeroover Claes Kompaan, met wien hij een
verdrag sloot, en vervolgde de reis 19 Juli. In het laatst van 1627 kwam tijding van
zijn dood te Enkhuizen, waar curateurs benoemd worden over zijn boedel.
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Hij was te Enkh. voogd Oude Armen Weeshuis, weesmeester, schepen, raad,
burgemeester en bewindhebber O.-I.C. Hij had een zeilmakerij en een zoutkeet, en
huwde 27 Febr. 1600 te Enkhuizen met R i j k e l e J a c o b s d r . S e m e y n s ,
dochter van J a c o b S i m o n s z . S e m e y n s gezegd T i l en van E g b e r t
Egbertsdr.
Zie: Begin, midden en eynde der See-Roverijen van der alder fameusten
Zee-Roover Claesg. Com-
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paen 1726 (20); Begin ende Voortgangh der O.-I.C. IIe deel (1646): Journael van
W. Schram; B r a n d t , Hist. v. Enkhuizen.
de Vries van Doesburgh

[Schraver, Andries]
SCHRAVER (Andries), geb. te Brouwershaven 27 Febr. 1754, overl. te Ter Neuzen
17 Juni 1827, was de zoon van burgerlieden. Hij verloor zeer vroeg zijne moeder,
zijn vader hertrouwde met iemand, die Andries slecht gezind was, en het gezin
vertrok naar Zonnemere, waar de onderwijzer B. Hokke, die zijne leergierigheid en
vlugheid bespeurde, hem kosteloos onderwijs gaf. In 1768 ontvluchtte hij het ouderlijk
huis naar Zierikzee, en nam dienst op een koopvaardijschip, genaamd ‘Blijkzigt’,
welks kapitein N.
Lette hem verder voorthielp. Te Lissabon ging hij als cadet over op een russisch
oorlogsschip, op hetwelk de vice-admiraal van Kinsbergen het bevel voerde; hij
maakte 7 Juli 1770 den slag tegen de Turken bij Tsjesme mede. Kort daarna nam
hij zijn ontslag uit den russischen zeedienst, vervolgens deed hij met zijn vroegeren
kapitein Lette verschillende zeereizen, op eene van welke hij schipbreuk op de
engelsche kust leed; bij deze gelegenheid brak hij zijn borstbeen. Hierdoor en door
het feit, dat hij op een schip had willen dienst nemen, hetwelk kort daarna met man
en muis verging, kwam hij tot het besluit, den zeedienst voorgoed vaarwel te zeggen.
Hij ging nu in dienst bij een bekwamen metselaaraannemer, C. Lookman te
Zierikzee, bij wien hij in het vak der bouwkunde veel leerde, en werd in 1776 door
diens hulp metselaarsbaas en bouwkundige der bezittingen van Mr. N. Steengracht,
te Oosterland op het eiland Duiveland. Hier oefende hij zich in de wiskunde vooral
met hulp van een ontwikkelden landbouwer, H. van de Stolpe, terwijl hij zich ook op
de kennis der waterbouwkunde ging toeleggen.
De schermhoofden, aan den oostelijken oever van het Zijpe tegenover den
Stoofpolder in 1784 en 1785 aangelegd, waren, doordat zij sterke neeren
veroorzaakten, reden, dat veel water hetwelk vroeger langs de Bruintjeskreek en
het Slaak liep, daarheen getrokken werd, waardoor het Zijpe van een ondiep, op
sommige plaatsen zelfs doorwaadbaar water, hetgeen het nog in het begin der 18e
eeuw was, eene zeer diepe rivier geworden is. Hij zag het verkeerde dezer hoofden
in, en stelde hierover en over vele andere waterbouwkundige vragen, in het bijzonder
van constructieven aard, allerlei te boek. Deze aanteekeningen (voor zooveel bekend
zijn zij niet meer aanwezig) kwamen in handen van den pensionaris en rentmeester
van Veere, F. Ermerins, die hem dientengevolge voor opzichter der gebouwen en
kunstwerken aan het Zijpe aanbeval, eene betrekking, waartoe hij in 1788 benoemd
werd.
In 1795, de eerste maal, dat h.t.l. door het volk vertegenwoordigers gekozen
werden, werd Schraver naar de Staten-Generaal afgevaardigd. Hij achtte zichzelf
hiervoor echter niet geschikt en nam in 1796 zijn ontslag, ook daar hij benoemd
was tot adjunct-commies bij de zeewerken van Schouwen. Hij verhuisde nu van
Oosterland naar Zierikzee, waar hij tot 1810 woonachtig bleef.
In 1799 en 1804 werd hij bekroond voor de beantwoording van prijsvragen van
het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen; in 1807 werden de beide
antwoorden gedrukt. Zij handelden over een middel om de krammat (de gewone
verdediging van de zeeuwsche dijken) beter bestand te maken tegen den golfslag,
b.v. door beplanting; en over de uitwatering van Walcheren. In het laatste werd door
hem voorspeld, dat het kanaal van Welsingen en het Arnemuidensche
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Gat zouden verlanden, hetgeen later ook geschied is, en werd een kanaal
Vlissingen-Middelburg Vere, dat later is uitgevoerd, aangeprezen.
Bij de 2e organisatie van den rijks waterstaat werd Schraver bij besluit van het
staatsbewind van 26 Juli 1800 benoemd als een der drie commissarissen-inspecteur
in het departement Schelde en Maas bezuiden Krammer en Grevelingen. Tot dit
departement behoorde ook een deel van het tegenwoordige Noord-Brabant, tot
beoosten Breda en Geertruidenberg. Waarschijnlijk bestond Schraver's dienstkring
uit Schouwen, Duiveland, Tolen en St. Filipsland.
In 1801, 1802 en 1803 is over de beide boven genoemde schermhoofden en over
een in 1768 door het Mastgat gelegden blinden dam door hem een zeer sterk
afkeurend oordeel uitgesproken, en J.F.W. C o n r a d (Waterbouwkundige
aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging 38-40) heeft zich met dit
oordeel, dat aan Schraver's scherpzinnigheid alle eer aan doet, vereenigd.
Wij vinden Schraver bij de benoemingen in 1803 niet genoemd, doch 21 Jan.
1807 was hij een van de 12 inspecteurs, en wel in het 11e district, bestaande uit de
4 zooeven genoemde eilanden. Hij had in deze betrekking gelegenheid te toonen,
wie hij was. De directiën der zeeuwsche polders hadden een hoog gevoel van
onafhankelijkheid, en zij deden veel, dat in Schraver's oogen verkeerd was. De
directeur van den Waterstaat, van den Houte, als Schraver een Zeeuw, had veel
vertrouwen in zijne kunde en rechtschapenheid. Doordat koning Lodewijk zoo goed
als onbeperkt heerscher was, kon er veel in de toestanden verbeterd worden.
Toen de Engelschen van Aug. tot Dec. 1809 meester van geheel Zeeland waren,
kwam Schraver in ambtelijke aanraking met een engelsch genieofficier; deze was
met zijne werkzaamheid zoo ingenomen, dat hij hem een zilveren passer vereerde.
Toen Napoleon I in Maart 1810, nadat hij Walcheren reeds vroeger had geannexeerd,
ook het verdere Zeeland bij zijn keizerrijk inlijfde, werd Schraver naar Parijs ontboden,
in het bijzonder om advies uit te brengen over de mogelijkheid om de Ooster-Schelde
en het Sloe af te dammen, hetgeen de Keizer met het oog op eene mogelijke
herhaling van den inval der Engelschen in Walcheren noodig achtte. Schraver was,
hoewel van oordeel, dat de afdamming vooral van de Ooster-Schelde de
waterstanden bij storm verhoogen zoude, waardoor de dijken sterk verhoogd zouden
moeten worden, van oordeel, dat den Keizer zooveel volk, materieel en geld ten
dienste stond, dat het afdammen, wanneer vooraf de noodige bezinkingen geschied
waren, in één dag zou kunnen plaats hebben, en dit zou z.i. ook noodig zijn, daar
anders het gemaakte met elk getijde kon worden weggespoeld. De Keizer benoemde
Schraver spoedig tot hoofdingenieur der bruggen en wegen in het departement
‘Bouches de l'Escaut’, terwijl hij hem tegelijk een kostbaar gouden horloge vereerde.
Toen Nederland zijne onafhankelijkheid herwon, kwam Zeeland, zooals het van
1808 tot 1809 geweest was, onder de inspectie van Blanken, en deze, die van 1800
tot 1808 zijn buurman in den dienst geweest was, was zeer bevriend met Schraver.
Toen in Aug. 1816 aan de verschillende hoofdingenieurs gevraagd werd, wie
geschikt waren voor ingenieur in het nieuw te organiseeren korps van den waterstaat,
berichtte Schraver, dat er geen enkele ingenieur in Zeeland onder hem gediend
had, doch dat zijne opzichters werk hadden verricht, vrij wat belangrijker dan menig
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ingenieur in andere gewesten, zoodat hij in overweging gaf, de bekwamen van de
onder hem dienende opzichters ingenieur te maken. Hij voegde er een particulier
briefje aan Blanken bij, met eene sollicitatie voor zijn tweeden zoon, K. Schraver
(die volgt), die toen waarnemend oppercommies (waterbouwkundig ambtenaar) van
Schouwen was, en dien hij ook gaarne tot ingenieur benoemd zag. Aan beide
voorstellen werd gevolg gegeven, en zoo werden Toutenhoofd, Caland, K. Schraver
en Engelvaart met 1 Jan. 1817 tot ingenieur 2e klasse benoemd.
Met denzelfden datum werd Zeeland (steeds zonder Zeeuwsch Vlaanderen, dat
in 1814 wel bij deze provincie gevoegd werd, maar tot Schraver's pensioen een
afzonderlijken hoofdingenieur had) onder de inspectie van den inspecteurgeneraal
Goudriaan gebracht, en met dezen, die zijne adviezen ook op hoogen prijs stelde,
heeft Schraver verder te doen gehad. Goudriaan deelde zijn gevoelen omtrent de
middelburgsche haven niet, en men schijnt later reden te hebben gehad om de door
dezen doorgezette werken te betreuren.
Het was ook in dezen tijd, dat menigeen, de groote kosten ziende, tot behoud
van vele zeeuwsche polders aangewend, zich afvroeg: kost Zeeland niet meer dan
het waard is, en is het niet beter, niet zooveel geld op te offeren, maar Zeeland een
prooi der golven te Iaten? Schraver schreef tegen dit gevoelen een opstel, getiteld:
Een blik op Zeeland. Daarin komt eene uitvoerige opgave van den omvang der
zeeuwsche zeeweringen voor, en hij verdedigt er de stelling in, dat Zeeland een
zeebreker is voor de aangrenzende gedeelten des vaderlands, en ook daarom met
alle macht behouden behoort te blijven, terwijl het zonder rijkssubsidie zou te gronde
gaan.
Op 14 Jan. 1822 overviel hem eene beroerte, die zich eerst zeer ernstig liet
aanzien, maal waarover zijn sterk gestel de zege behaalde. Na herhaling verzocht
hij evenwel zijn eervol ontslag, hetwelk hij bij Kon. Besl. van 21 Nov. 1824 met
ingang van 1 Jan. 1825 verkreeg. Hij leefde nog 2½ jaar, en overleed ten huize van
zijn schoonzoon Dr. P.D. B u y z e .
Schraver huwde in 1779 M a r i a V e r s c h u e r e , bij wie hij 3 zonen had,
G o v e r t , geb. 1780, Kornelis (zie beneden) en J a c o b , geb. 1784. De laatste was
in 1814 conducteur (fransche naam voor opzichter) te Middelburg onder hem. In
tweede huwelijk huwde Schraver S a r a d e V o s , die 19 Apr. 1828 overleed en
bij wie hij eene dochter had, J o h a n n a , geb. 1801, overl. 1871, gehuwd met
genoemden Buyze.
Eene levensbeschrijving van Schraver komt voor in den Zeeuwschen
Volksalmanak voor 1840. Zie verder F. N a g t g l a s , Levensb. van Zeeuwen II, 612.
Ramaer

[Schraver, Kornelis]
SCHRAVER (Kornelis), geb. te Oosterland 22 Oct. 1781, overl. te Goes 31 Dec.
1849, was de zoon van den voorg. en diens leerling in het vak der waterbouwkunde.
Hij werd in 1811 benoemd tot waarnemend oppercommies (waterbouwkundige) van
Schouwen. Met 1 Jan. 1817 werd hij ingenieur van den rijks waterstaat, en als
zoodanig arrondissements-ingenieur te Zierikzee. Met 1 Juli 1826 werd hij
overgeplaatst naar Breskens, en met 1 Oct. 1834 naar Goes. Eerst met 1 Oct. 1842
was hij aan de beurt om hoofdingenieur te worden. Er kon, daar de hoofdingenieur
Caland jonger in leeftijd was dan hij, geen sprake van zijn, dat hij dit werd in Zeeland,
waar hij uitsluitend bekend was, vandaar, dat hij toen hoofdingenieur-titulair werd,
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hetgeen hij bleef tot zijne pensionneering met ingang van 1 Apr. 1849. Hij genoot
nog geen jaar van zijn pensioen. Hij was evenals zijn vader een eerlijk man, doch
wat geestelijke gaven betreft, stond hij ver bij hem achter.
Schraver huwde E.S. d e K a t e r , die, nog geen 40 jaren oud, 5 Jan. 1837
overleed, hem 10 kinderen nalatende.
Ramaer

[Schreuders, Otto Johannes]
SCHREUDERS (Otto Johannes), hoofd van de bekende inrichting voor onderwijs
en opvoeding te Noordwijk-binnen, geb. 8 Aug. 1828 en overl. 22 Jan. 1886. Hij
was gesproten uit een onderwijzersfamilie: vader, grootvader en meer dan één oom
waren allen van hetzelfde ambt. De eerste, B a r t S c h r e u d e r s , had een bloeiende
kostschool te Voorburg; hij overleed in 1844 en liet zijne vrouw, E v a d e V o o g t ,
met zeven kinderen achter. Een ervan, de 16-jarige Otto, werd door bemiddeling
van ds. Pijzel te Voorburg als kweekeling op het instituut van Dr. P. de Raadt op
Noorthey geplaatst, waar hij zich al spoedig als een geboren onderwijzer deed
kennen. In 1856, na er 12 jaar als secondant gewerkt te hebben, ontving hij een
groot bewijs van vertrouwen van zijn chef, toen deze hem aan 't hoofd stelde van
een pas opgericht ‘hospitium’ op het Rapenburg te Leiden: een soort van overgang
van de strenge kostschool naar het vrije academieleven, waar de jongelui, die
student werden, eerst nog een jaar onder minder strenge leiding zouden blijven
doorstudeeren. Doch hoe goed de bedoeling van den stichter van dit hospitium
moge geweest zijn, de inrichting viel niet in den smaak en werd na een proeftijd van
twee jaar weder opgeheven. Daarna bezocht S. met zijn leerling, een zoon van
baron van Tuyll van Serooskerken, de voornaamste steden van Europa, en breidde
zijn kennis van talen e.a. vakken van onderwijs aanzienlijk uit. In 1860 teruggekeerd,
werd hem gevraagd een zoon van de familie Bolen uit Haarlem naar Egypte te
begeleiden, zoowel ter voltooiing van de studie als tot herstel der zwakke gezondheid
van dezen jongen man. Ook dat voorstel nam Schreuders aan. Voorgoed in
Nederland terug, beraamde Schreuders plannen voor 't oprichten van een eigen
huis voor opvoeding en onderwijs, op den voet van de inrichting op Noorthey. Hij
mocht hierbij de hulp en steun ondervinden van vermogende mannen als graaf van
Limburg Stirum, ambachtsheer van Noordwijk, e.a. Nog in 1861 werd het
Instituut-Schreuders te Noordwijk-binnen geopend, met vijf leerlingen. De zaak bleek
levensvatbaar en kwam weldra tot grooten bloei, dank zij de bekwame leiding van
het hoofd der school en het onderwijs zijner mededocenten.
In 1883 besloot Schreuders van zijn arbeid te gaan rusten; hij deed zijn inrichting
over aan Dr. G.J. Dozy, leeraar aan de H.B.S. te Deventer, een zijner eerste
docenten. Hij vestigde zich te Leiden, waar de verdienstelijke man na een rusttijd
van drie jaren overleed.
Zie: G.J. D o z y , De Latijnsche school te Noordwijk-binnen en het
Instituut-Schreuders (1886).
Zuidema

[Schroder, Johannes]
SCHRODER (Johannes) (S c h r ö d e r , S c h r ó d e r ), apotheker en kruidkundige
te Leiden, aldaar overl. 1747. Bekend is zijn: Ontslote kabinet der simplicia of enkele
drogeryen (Leyden, 1741), een bijvoegsel van het uitvoerig werk van R o b . d e
F a r v a c q u e s , Medicina pharmaceutica of groote algemeene schatkamer der
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drôgbereidende geneeskonst (Leyden, 1741). Van v a n H o o g s t r a t e n e n
S c h u e r , Groot alg. woordenboek, bewerkte S., blijkens de voorrede van het deel
R-Z.,
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de letters G. en M. Zonder zijn naam verscheen: Leeuwendal, herderzang op den
vrede (Leyden, 1713) en de volgende tooneelstukken: Horace, treurspel. Het
Fransche van P. C o r n e i l l e nagevolgt (Leyden, 1709); De vrystermarkt, kluchtspel
(Amst. 1713), waarvan een tweede druk tot titel had: De Schermerhorntsche
vrystermarkt (Amst. 1743); De buitenspoorige minnaar, blyspel (Rott. 1718).
o

O v e r v o o r d e , Catalogus van de Bibliotheek over Leiden, noemt onder n . 1164
een Nieuwe beschrijving der Stad Leiden (hs., z.j.) door J. S c h r ö d e r (sic) of C h .
V e r m i j en vermeldt verder van J. S c h r ó d e r (sic) de nos. 1735; Ter bruilofte
van mr. S. van Gerwen ... en Helena Maria van Leeuwen (hs., 1726); 2033 en 34:
Grafschrift ... (op) (1720) en Ter ontsterffelijker gedagtenisse van ... Johan van
Opmeer, Klinkdicht (1721); 4366: Ter gedachtenis van het ... Jubelfeest der Leidsche
Akademie ... (Leiden, 1725). Deze stukken, immers alle betrekking hebbende op
leidsche zaken of personen, en geschreven in de eerste helft der 18e eeuw, kunnen
zeer wel van de hand van den leidschen apotheker zijn.
Zie: B o u m a n , Gesch. van de voorm. Geld. hoogeschool I, 159; Boekzaal 1742,
I, 309; K o s s m a n n , Das Niederl. Faustspiel, 167.
Ebbinge Wubben

[Schrijver, Hendrik]
SCHRIJVER (Hendrik), S c h r i v e r , overl. 31 Oct. 1394, kanunnik ten Dom te
Utrecht en proost van St. Walburg te Arnhem, werd na het kortstondig vicariaat van
Philippus van Leyden (zie I kol. 1273) door bisschop Arnold van Hoorn tot
vicaris-generaal in spiritualibus gekozen, waarschijnlijk in 1373. In 1389 vertoefde
hij aan de pas opgerichte keulsche universiteit.
Zie: Bijdr. en Meded. Hist. Gen. XXVIII, 43; H. K e u s s e n , Matrikel der Univ.
Köln I (Bonn 1892) 14.
van Kuyk

[Schuld, Jan Frederik]
SCHULD (Jan Frederik), geb. 2 Apr. 1829 te Hendrik-Ido-Ambacht, overl. te Meerkerk
22 Dec. 1874. Zijne bevoegdheid als plattelandsheelmeester verwierf hij op 5 Apr.
1849 en die van vroedmeester op 27 Juni 1849. Daarna vestigde hij zich te Meerkerk,
waar hij behalve voor de waarneming van eene uitgebreide geneeskundige praktijk
ook nog tijd vond voor de behartiging van algemeene belangen en voor het bewerken
van wetenschappelijke bijdragen, die hij deed opnemen in verschillende tijdschriften:
Waarneming van eene verlossing door spontane uitdrijving in Tijdschr. d. Ned.
Maats. t.b.d. Geneesk. IV (1853) 2de Afd. 155; Eene bijdrage over strictura uteri,
ibid. VI (1855) 2de Afd. 159; Twee waarnemingen van placenta praevia, ibid. VII
(1856) 2de Afd. 137; Eclampsia post partum en trombus in de rechter schaamlip in
Ned. Tijdschr. v. Genees-, Heel- en Verloskunde, ziekten der vrouwen en der
kinderen, uitg. door H.J. B r o e r s e n L.C. v a n G o u d o e v e r VI (1854) 189;
Stenosis funiculi umbilicalis, ibid. IX (1859) 466; Drie belangrijke gevallen van
abcesvorming, ibid. X (1860) 59; Iets over abortus en chinine, ibid. 166; Trage
baringen en tangaanwending, ibid. XII (1862) 213; Eclampsia gravidarum et
parturientium, ibid. 492; Santonine als wormmiddel bij kinderen gehandhaafd, ibid.
507; Angina diphtherina, ibid. XIV (1864) 25; Prolapsus vesico-vaginalis bij de
verlossing, ibid. 595; Nadere beschouwingen over de baarmoeder-banden als actieve
baringsorganen en bijdragen tot de omdraaying der baarmoeder, ibid. XV (1865)
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172; Vervolg op vroegere bijdragen tot het voorgaande, ibid. XVI (1869) 316;
Obliteratio oris uteri, ibid. 297; Strafbepalingen tegen dronkenschap wenschelijk,
uitvoerbaar en noodzakelijk? (Gorinch. 1876); De noodzakelijkheid om de dron-
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kenschap te beteugelen. Uit het Fransch vert. naar d e N e u r e m a n d (Gorinch.
1870); Onderhuidsche aanwending van extr. haemostaticum bij
baarmoederbloedingen in Ned. Tijds. v. Geneesk. IX (1873) 224.
Simon Thomas

[Schultz Van Haegen, Jacobus]
SCHULTZ VAN HAEGEN (Jacobus), (H a g e n ), geb. 1651 te Fürstenau, overl. te
Hillegersberg 1748. Zoon van J a c o b u s en A n n a S o p h i a S c h o m e r u s . In
1671 trad hij als ruiter in dienst der Republiek, werd weldra wachtmeester en in
1686 adjudant. In 1689 werd hij cornet en in 1696 ritmeester. Vervolgens werd hij
bevorderd tot kolonel en in 1742 tot luit.-generaal. Op 16 Mei 1747 volgde zijn
benoeming tot generaal van de geheele cavalerie in dienst der Ver. Nederl. In tal
van veldslagen en gevechten tijdens zijn diensttijd streed hij met groote dapperheid
en betoonde zich een bekwaam ruiteraanvoerder. In het jaar 1702 (2 Oct.) gaf het
fort Stevensweerd, in de Maas, zich aan hem over. Voorts heroverde hij (12 Juli
1705) Hoei, deed in den slag van dien naam (23 Mei 1706) een uitstekend geleiden
aanval op Ramillies met 12 bataljons van verschillende natiën en nam het dorp,
bemachtigde Neerwinden (18 Juli) en Menen (22 Aug. 1706).
Zijn graftombe in de kerk te Hillegersberg met grafschrift van M. van Kouwenberg
is niet meer aanwezig; de door hem nagelaten aanteekeningen van de meegemaakte
krijgsverrichtingen zijn verloren geraakt.
Hij was gehuwd met M a r i a d e J o n g e . Zijn zoon J u l i u s D o m i n i c u s
S.v.H., geb. 16 Jan. 1688 te Deventer, overl. 15 Dec. 1741 te Bergen-op-Zoom,
kapitein eener compagnie te voet, was gehuwd met J o h a n n a C o r n e l i a
Schroots.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend, te Land II, 243, 272, 273, 286, 286 noot 3, 288,
292, 295 en M.G. W i l d e m a n e n W.A.E. d e B l o c q u e r y , Geneal. kwartierstaten
(den Haag 1894).
Eysten

[Schuring, Bernardus Johannes]
SCHURING (Bernardus Johannes), geb. te 's Gravenhage in het jaar?, overl. aldaar
4 Febr. 1803. Hij werd in 1791 toegelaten als heelmeester en in 1794 als
vroedmeester. 12 Mei 1798 benoemd tot lector in de vroedkunde te 's Gravenhage,
waar hij zich gevestigd had, bekleedde hij deze betrekking tot zijn dood. 5 Mei 1799
verrichtte hij eene sectio caesarea met goed gevolg voor moeder en kind; hiervoor
werd hem 9 Juli d.a.v. door het gemeente-bestuur in tegenwoordigheid der vrouw
als belooning uitgereikt twee zilveren tabakskomforen. Dit geval beschreef hij o.d.t.:
Vroedkundige waarneming ter gelegenheid van eene gelukkige verlossing door de
Keizerlijke Snede. Verricht in den Haag op den 5den May 1799 (den Haag 1799);
hetzelfde komt voor in Nieuwe Alg. Konst en Letterb. XII, 68 (1799); Waarneming
eener door de natuur verrichte afscheiding van den regtervoet en een gedeelte van
het been in Geneeskundig Magazijn I, St. 2, 50 en in de Nieuwe Verhand. v.h.
Genoots. t.b.d. heelk. te Amst. II, St. 1, 13.
Simon Thomas

[Schutjes, Ludovicus Henricus Christianus]
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SCHUTJES (Ludovicus Henricus Christianus), geb. te Eindhoven 25 Dec. 1818,
overl. te Orthen 9 Jan. 1892. 12 Mei 1841 benoemd tot leeraar aan het Klein
Seminarie te S. Michiels-Gestel, 18 April 1853 tot kapelaan te Goirle, 29 April 1854
tot rector in den Bosch en 8 Mei 1864 tot pastoor te Orthen. Van 1870-76 gaf hij
zijne Kerkelijke Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch (5 dln.) in het licht.
Dit groote werk volbracht hij in een kleine tien jaren ‘niet uit aanmatiging, doch
slechts uit besef van gehoorzaamheid’, zooals hij zich in zijn ‘Voorrede’ uitdrukt.
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Vgl.: Staat der d.d. Geestelijkheid (Archief Bisdom den Bosch); Levensb. Letterk.
1892, 120.
Smits

[Schutter, Gerbrand]
SCHUTTER (Gerbrand), wiens geslacht oorspronkelijk F a b r i t i u s was geheeten,
werd in 1644 als theol. stud. ter Utr. hoogeschool ingeschreven onder den naam:
G e r b r a n d u s E g i d i i F a b r i t i u s S c u t t e r u s . Zijn vader A e g i d i u s (Gilles)
S. was predikant te Aartswoud (van 1618 tot zijn dood in 1645). S. werd in 1650 als
candidaat ber. te West-Grafdijk en vandaar in 1653 te Buren. Wegens
ouderdomszwakte kreeg hij in 1691 emeritaat; hij overleed te Buren in 1701. Hij
huwde 26 Juni 1650 M a r i a K n i j f f , dochter van den alkmaarschen predikant
J o h a n n e s K. Hun zoon Aegidius zie I kol. 1464.
Hij schreef: De macht van God geordoneerd voorgesteld aan de gemeente van
Buuren in eene Leerreden over Rom. XIII v. 1, ter oorsaake van de eerste Intreede
zijner Doorluchtige Hoogheid Prins Willem de III binnen zijn graafschap van Buuren,
thans bij de gezegende geboorte van den jongen Willem Erfprins van Oranje en
Nassauw graaf van Buuren enz. weder in 't licht gebragt (Leiden 1748).
Gewin

[Schuyt, Cornelis]
SCHUYT (Cornelis), zoon van den volg. en Maria Dircxdr. geb. te Leiden in 1557,
overl. te Leiden 12 Juni 1616, was organist en klokkenist te Leiden, in welken dienst
tijdens het leven van zijn vader Floris (overl. 1601) door hen beiden bij afwisseling
voorzien werd, naspeurbaar sinds 2 April 1593 zoowel in de Pieters- als in de
Hooglandsche kerk. 7 Juni 1593 huwde hij voor Schepenen van Leiden met C e c i l i a
P i e t e r s d r . van Uitgeest. Zijn muzikale opleiding had hij ontvangen gedeeltelijk
van zijn vader, gedeeltelijk op stadskosten in Italië. De bibliografie zijner werken is
gegeven in Bouwsteenen II, 131 en Tijdschr. muziekgesch. V (1897) 255. Drie zijner
vijfstemmige madrigalen, ontleend aan de Plantijnsche editie van 1600, zijn door
E i t n e r uitgegeven in de 5e uitgaaf (1873) der Vereeniging voor Noordnederlands
muziekgeschiedenis. In de Nederduitsche poemata van D a n . H e i n s i u s (Amst.
1618) 53, is opgenomen ‘Op het Musijckboek van Meester Cornelis Schuyt van
Leyden aen M. Knotter’.
Zie: Bouwsteenen reg.; Gedenkboek der reductie van Groningen in 1594, 252;
Tijdschr. muziekgesch. V, 244; Alg. ned. Fam.blad XII (1895) 43; B r o n c h o r s t ,
Diarium (1898) 120.
Enschedé

[Schuyt, Floris]
o

SCHUYT (Floris), geb. in 1526, overl. te Leiden Dec. 1601, gehuwd 1 . c. 1550 met
o

M a r i a D i r c x s d r ., overl. in 1578, 2 . vóór 1585 met N.N. was reeds vóór 1559
organist te Leiden, welk officie hij sedert 1593 met zijn zoon Cornelis vervulde. Uit
de thesauriersrekening van Leiden 1568/69 blijkt dat hij tevens deel uitmaakte van
de stadsspeellieden als schuiftrompettist (D o d t , Archief II, 320).
Zie: Bouwsteenen, reg.; Tijdschr. muziekgesch. V, 244.
Enschedé
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[Schwartsenberg, Melchior van]
SCHWARTSENBERG (Melchior v a n ), krijgsoverste uit de eerste helft van den
tachtigjarigen oorlog, bekend als de verdediger van Maastricht tegen de Spanjaarden
onder den hertog van Parma in 1579. Hij behoorde tot een duitsch geslacht, dat in
de 15e eeuw naar Limburg trok; hij woonde te Struver onder Heerlen en had
bezittingen te Strucht, Beek, Schinveld, Voerendaal, Heerlen, Margraten, Aken en
Raeren. 2 Sept. 1578 vroeg Mathias van Oostenrijk den ‘gemeynen raad’ van
Maastricht om advies om hem te benoemen tot kolonel en superintendant dier stad;
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de raad had hiertegen geen bezwaar. Hij nam een werkzaam aandeel aan de
voorbereiding van de maatregelen tot verdediging van de stad en verdedigde haar
later met mannenmoed tegen de Spanjaarden, krachtig bijgestaan door den ingenieur
Sebastiaan Tapijn. Hij overleed, vermoedelijk aan bekomen wonden, gedurende
het beleg.
Zie: H a b e t s , De leenen van Valkenburg in Publications du Limbourg XXII, 148;
H. D y s e r i n c k , Het beleg van Maastricht door Parma in 1579 in Publications XLI.
Dyserinck

[Seba, Albert]
SEBA (Albert), geb. te Etzel in Oost-Friesland 2 Mei 1665 o.s., overl. te Amsterdam
aan koliek 3 Mei 1736, zoon van J o h a n W i l k e n S., een weinig bemiddelden
boer. Als apothekersleerling of bediende bracht hij sedert April 1684 één jaar door
te Gödens, te Groningen en te Amsterdam en 3 jaren te Amsterdam, te Neurenberg
en te Straatsburg. Na nog een jaar deed hij 11 Juni 1697 zijn examen voor het
Collegium Medicum te Amsterdam, waar hij zich als apotheker en drogist vestigde
in de Haarlemmerstraat en zijne zaak op groote schaal dreef. Wellicht leverde hij,
waartoe de nabijheid van het IJ aanleiding kan hebben gegeven, ook
scheepsmedicijnkisten, en bracht zulks hem in aanraking met reeders en kapiteins,
tot het bekomen van naturalia uit verre gewesten. Zijne collectie verkreeg bekendheid
en Czaar Peter kocht haar tijdens zijn verblijf te Amsterdam voor ƒ 15000. Hij bracht
daarna een tweede kabinet, grooter en rijker dan het vorige, bijeen, en dat hij hierbij
niet gedreven werd door verzamelzucht alleen maar door liefde voor de wetenschap,
daarvan getuigen zijne briefwisseling met geleerden, zijne benoeming tot lid der
academie te Bologna 4 Nov. 1722, van de Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Curios.
11 Juni 1727 en van de Royal Society te Londen 24 Oct. 1728 (zie Record of the
3

Royal Soc. of London (1912) 333); en bovenal de door hem ondernomen
beschrijving zijner verzameling, onder den titel van Locupletissimi rerum naturalium
thesauri descriptio, waarvan het eerste deel in 1734 in groot folio met vele platen
en zijn door Houbraken naar Quinkhard gegraveerd portret het licht zag. Boerhaave,
aan wien hij een present-exemplaar zond, toonde zich ten hoogste ingenomen met
dit werk, evenals de leden der academie van Bologna. Voor den tekst was S.
bijgestaan door verscheidene geleerden, o.m. door Musschenbroek en Gaubius,
welke laatste ook voor de overbrenging in het latijn gezorgd had. Een tweede deel
verscheen in 1735, de derde en vierde deelen werden eerst in 1761 en 64 door
o
A r n o u t V o s m a e r bezorgd. Een nieuwe druk in 4 . zag het licht te Parijs in 1827
en volgende jaren. Seba's verzameling is 14 April 1752 e.v.d. dagen verkocht in het
O.Z. Heerenlogement.
Seba is 3 Juni 1698 gehuwd met A n n a L o o p e s , overl. in Febr. 1738. Hun
oudste dochter E l i s a b e t h , gehuwd met den dr. theol. W i l l e m M u i l m a n , in
1732 ten bezoeke uit Alkmaar overgekomen, stierf 28 Nov. op 34-jarigen leeftijd
onverwacht, één kind achterlatende. Haar moeder uitte haar droefheid over dit
verlies in eene in plano gedrukte Rouw-Klacht. Eene andere dochter, waarschijnlijk
de derde en J o h a n n a genaamd, huwde met R o e l a n d W i l l e m v a n
H o m r i c h , en nog eene, M a r g a r e t h a , met J a c o b M a r c u s J a n s z ., den
uitgever der Sententiën en indagingen van den hertog van Alva.
In 1713 zijn door Seba en zijne vrouw aan de kerk zijner geboorteplaats
geschonken een steenen doopvont met geelkoperen deksel en 2 schilder-
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stukken van P. van Aken, Jezus' doop en diens gesprek met Nicodemus
voorstellende.
Zie: De Familien Seba, Marcus en Muilman in het Alg. Nederl. Familieblad, 4e
jaargang 1877.
Bruinvis

[Seelig, Hendrik Gerard]
SEELIG (Hendrik Gerard), geb. 8 Sept. 1785 te Neustadt Godens (Oost-Friesland),
overl. te Ginneken in den nacht van 2 op 3 Oct. 1864. Op 23 April 1800 trad S. in
dienst als cadet-volontair bij het 2e bataillon artillerie. Na de verbreking van den
vrede van Amiens werd zijn compagnie onverwachts aan boord van een schip te
Hellevoetsluis gebracht en naar West-Indië gezonden, terwijl de troepen eerst op
het allerlaatste oogenblik hun bestemming vernamen. Vrees voor de Engelschen
was oorzaak van dit eigenaardig optreden. Het schip ‘Utrecht’ leed schipbreuk op
een der Orcadische eilanden. De troepen werden als krijgsgevangenen der
Engelschen beschouwd doch op 1 Mei 1807 weer vrijgelaten. S. werd nu als
onderofficier op het bureau der artillerie van het min. v. oorlog geplaatst; 8 Aug.
werd hij bevorderd tot 2den luitenant en bij de bezetting van Amsterdam ingedeeld.
Na de inlijving bij Frankrijk werd hij geplaatst bij het 9de regiment artillerie, naar
Hamburg en de Noordzeekust gezonden, waar hij diensten als landmeter verrichtte.
Na zijn bevordering tot 1sten luitenant (1812) kwam hij te Maagdenburg in garnizoen;
uit hoofde van de gunstige rapporten omtrent hem als opnemer en teekenaar
uitgebracht werd hij op 7 April 1813 tot aide-de-camp benoemd van den
divisie-generaal Seroux. In Nov. 1813 werd S. kapitein der 2e, in Maart 1814 kapitein
der 1e klasse. Na de capitulatie van Maagdenburg (16 Mei) keerde S. met het
hollandsche deel van het garnizoen in het vaderland terug. 24 Juni werd S. ingedeeld
bij het hollandsche 2de bataillon artillerie van linie en kort daarna benoemd tot
assistent bij de Artillerie- en Genieschool te Delft. Bij de oprichting der Kon. Militaire
Academie te Breda werd S. bij de geschutgieterij te Luik overgeplaatst en bleef daar
tot de omwenteling; toen vertrok hij naar Maastricht en later naar Antwerpen. 5 Jan.
1830 was hij benoemd tot majoor, commandant van het 3e bataillon artillerie
nationale militie aldaar. Tijdens den opstand en de twee volgende jaren voerde S.
het bevel over de artillerie in de Citadel, waar hij zich tijdens het beleg op
buitengewone wijze door geestkracht en beleid onderscheidde. In Nov. 1830 kreeg
hij de M. Willemsorde 4e, na het beleg het ridderkruis der 3e klasse. In den raad
van defensie was hij de eenige die op 22 Dec. 1832 tegen het aanknoopen van
onderhandelingen stemde. Na zijn terugkeer uit de krijgsgevangenschap (7 Juni
1833) werd S., die in Febr. te voren buitengewoon bevorderd was tot
luitenant-kolonel, in commissie naar Engeland gezonden tot aankoop van geschut.
Bij die gelegenheid maakte hij een nauwkeurige studie van het engelsche
artilleriematerieel, waarvan de vruchten bewaard zijn in den door hem
samengestelden atlas van artilleriematerieel. Delprat en S. zijn voorts de groote
mannen geweest van de hervorming van het militair onderwijs. Op 10 Juni 1836
werd S. tot 1sten, Delprat tot 2den commandant van de K. Militaire Academie
benoemd. Groot zijn de verdiensten in die betrekking door hem aan den dag gelegd.
In 1840 werd hij bevorderd tot kolonel. In 1845 volgde zijn benoeming tot
generaal-majoor, in 1852 werd hem pensioen verleend met den rang van
luitenant-generaal. Vijf jaren daarna werd hij tot adjudant in buitengewonen dienst
benoemd. Bij de oprichting van het Comité van
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Defensie in 1850 werd S. tot lid, later tot vice-president er van benoemd. S. was
een hoogst ontwikkeld, wetenschappelijk uitstekend onderlegd officier, bescheiden
van aard, vol plichtsbetrachting en lust om zijn kennis te vermeerderen. Hij schreef:
Onderwijs in de beweging van lasten voor artilleristen (1821) en vertaalde met
D e l p r a t uit het Duitsch het Militair Zakboek tot gebruik in het Veld van v.
S c h a r n h o r s t (1826-1828). Van den Artillerie-atlas voltooide hij in 1861 de
afdeeling ‘Techniek’ en ‘Voormalige Nederlandsche artillerie’. De afdeeling ‘Taktiek’
bleef onvoltooid. Hij was gehuwd met J a c o b a E l i s a b e t h v a n S t i p r i a a n
Luiscius.
Zijn portret is op steen geteekend door F.B. Waanders en door J. Schouman.
Zie, behalve de vele werkjes over het beleg van de Citadel van Antwerpen: Militaire
Spectator 1864, 721 vlg.; K n o o p , Krijgs- en Geschiedk. Geschriften 5e en 6e deel
(Journaal van Seelig); B o s s c h a , Neerl. Heldendaden te L. III, 513, 580, 586, 588,
592, 596, 597, 606, 612, 613, 614.
Eysten

[Semeyns, Allert Meinertsz.]
SEMEYNS (Allert Meinertsz.), zoon van Meinert Simonsz. Semeyns en van Geert
Simonsdr. van Waervershoef uyt Egmond (kol. 1309), geb. omstreeks 1577 (want
hij getuigt in 1640 oud 63 jaar), begr. 23 Dec. 1650 te Enkhuizen; aldaar geh. 30
Jan. 1600 met M e i n u L u c a s d r . P a u w . Hij was aldaar schepen 1612 en
president v. schepenen 1627, voogd Oude Armenweeshuis, Provenhuis, Ziekenhuis
en Aalmoezeniersweeshuis, en ouderling, heemraad en waerschap van
Drechterlandt.
Volgens K e y s e r , Verhael van de Semeynen (1650) 7, deed hij bij zijn leven
afstand (vóór het jaar 1637) van den door prins Willem I aan zijnen vader in 1577
verleenden erfelijken titel van ‘Raed der Prinsen van Oranje’, die in 1606 aan hem
was gekomen, ten behoeve van zijn oudsten zoon Meinert Semeyns.
Zie: Familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Mr. Dirck (1)]
SEMEYNS (Mr. Dirck) (1), zoon van Simon Dircks Roodvelt Semeyns en van Aef
Blaeuhulck (kol. 1314), ged. te Enkhuizen 14 Dec. 1636, ald. overl. 9 Aug. 1670,
geh. te Purmerend 20 Mei 1668 met E l i a H e y n s i u s ; studeerde te Leiden (30
Maart 1658 ingeschr.) was te Enkhuizen zeer vermogend koopman, schepen,
burgemeester, commissaris kleine regtbank, kapitein schutterij vendel I.
In Vermakelijke Tijdkorting door R u d o l p h u s L y d i u s (Enkh. 1684 en
Amsterdam 1707) komen op blz. 173 en 219 gedichten op hem voor. Een zijner
beide dochters, A a f j e , trouwt met den burg. Jan van Loosen (kol. 838); de andere,
T h e o d o r a , met den schout A r e n d d e V r i e s .
Zijn in olieverf geschilderd portret door Matthijs Naiveu, 1668, bevindt zich in
familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Dirk Simonsz. (2)]
SEMEYNS (Dirk Simonsz.) (2), zoon van S i m o n A l l e r t s z . S e m e y n s
(1613-1669) en van T r i j n t j e D i r k s d r . D o l , ged. te Enkhuizen 21 Dec. 1668,
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overl. aldaar 2 April 1727, geh. aldaar 19 Juni 1701 met zijne nicht C a t a r i n a
B r o u w e r . Hij was te Enkh. president-schepen, weesmeester, raad, penningmeester
groote visscherij, kapitein schutterij Vendel E. en ouderling. Voornaam koopman te
Enkhuizen. Hij erfde in 1669 van zijn vader den privilegie-titel. In druk bestaat:
Zegenwensch of Echtsvereeniging Aen de Hr. Dirck Semeyns Regeerend schepen
en Juffr. Catharina Brouwer enz. (Ench. 1701).
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Zie: Familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Mr. Dirk (3)]
SEMEYNS (Mr. Dirk) (3), zoon van Ds. Arend Brouwer Semeyns en van Maria van
Stralen (kol. 1312), geb. 1 Sept. 1741 te Deventer, ongehuwd overl. te Enkh. 28
Juni 1826. Hij bezocht de latijnsche school te Dordrecht, studeerde te Leiden en
promoveerde aldaar 6 Maart 1767, beëedigd als advocaat voor het Hof van Holland
18 Mei 1767 en voor den Rade en Leenhove van Braband en de Landen van
Overmaze 12 Juli 1769, vestigde zich te Dordrecht en verhuisde van daar na het
overlijden van zijn vader naar Enkhuizen, waar hij woonde in het voorvaderlijk huis
in de Breestraat. Hij erfde in 1778 het recht op den privilegietitel. Zijn vader
requestreerde in 1746 vragende voor zijn zoon, ofschoon geboren te Deventer,
erkenning als Hollander en als geboren uit regentenfamilie. Zijn miniatuurportret be
vond zich op een snuifdoos in den boedel Snouck van Loosen.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Jacob Simonsz.]
SEMEYNS (Jacob Simonsz.), alias T i l , zoon van Simon Meinertsz. Semeyns en
Rijkele Freriksdr. (kol. 1312), geb. 1544, overl. 1584; gehuwd vóór 1574 met E g b e r t
E g b e r t s d r . te Enkhuizen, moeder van het Aalmoezeniersweeshuis en van het
Oude Armenweeshuis.
Op 4 Mei 1573 sloot hij een ‘christelijken zoen’ met Tomas Maertensz., die door
hem in een twist was gekwetst; te Enkhuizen was hij kapitein ter zee, wordt genoemd
in de privilegieakte van 1577 en nam ijverig deel in de bevrijding van Noord-Holland
van de spaansche overheersching. B r a n d t noemt hem in de Historie van Enkhuizen
als kapitein van een oorlogsschip, die gewond werd 6 Oct. 1573, in den aanvang
van den slag op de Zuiderzee, bij het manhaftig veroveren van het schip ‘de Aap’,
een tot de vloot van Bossu behoorend jacht, dat hij echter wegens overmacht weder
moest verlaten. Het geschut nam hij er af, de weinige overlevenden met den kapitein
Schuylenburg maakte hij gevangen en zond die naar Hoorn, terwijl hij het slagzwaard
van Schuylenburg als zegeteeken naar huis bracht te Enkhuizen, waar het in 1650
nog bij zijn kindskinderen bewaard werd. 12 Aug. 1574 werd hij aangesteld op een
soldij van 125 gl. en 15 st.
In de gevechten aan den Diemerdijk was hij weer aanwezig en in den zomer van
1581 had hij de opdracht met zijn schip het Vlie te bewaken. Later vinden wij hem
vermeld als schipper op een vaartuig, waarop de bemanning niet wilde blijven,
omdat hij er een verloren reis mede gemaakt had. Bij gelegenheid der aanmonstering
kreeg hij met een zijner schepelingen, Hendrik Hermansz. Hartog, twist en werd hij
zoodanig gekwetst dat hij langen tijd te bed moest blijven, eer hij kon uitzeilen met
bestemming naar Dantzig. Op de uitreis is hij in 1584 verongelukt.
Hij schijnt in ongenoegen te zijn gekomen met zijne broeders; eene copie van de
origineele privilegieakte, gemaakt 4 Februari 1579 door notaris Bas te Enkhuizen,
werd door hem medegenomen naar Antwerpen en aldaar door Prins Willem 1
gerenoveerd 18 Maart 1579.
Zie behalve de algemeene werken o.a.: B r a n d t Hist. v. Enkh.; V e l i u s , Chronyk
van Hoorn; Register van Resolutien van Gecommitteerde Raden van de Staten van
Noort Hollandt; Schepen burgerregister van Enkhuizen; Familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh
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[Semeyns, Dr. Maarten]
SEMEYNS (Dr. Maarten), zoon van burgemeester Meinert Simonsz. Semeyns en
van Geert Simonsdr. van Waervershoef uyt Egmond (kol. 1309). geb. 1 Juli 1580
te Enkhuizen, ald. overl.
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15 Sept. 1636, ald. geh. 4 Dec. 1611 met A n n e t j e J a n s d r . C o d d e . Hij
studeerde aan de academie te Leiden (aldaar ingeschreven 9 Febr. 1597) en
promoveerde tot Dr. in de medicijnen en tot Dr. in de rechten. Hij had als medicus
te Enkhuizen grooten naam; was er weesmeester van 1608 tot zijn vertrek in 1616,
kwam spoedig terug en deed 22 Mei 1618 den eed als stadssecretaris, welk ambt
hij bekleedde tot zijn dood in het pestjaar 1636; hij werd opgevolgd door zijn zoon
Simon Maartensz. Semeyns.
In 1625 was hij ontvanger der geestelijke goederen.
Zijn geschilderd portret bevond zich in nalatenschap Snouck van Loosen.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Mr. Meinert Allertsz. (1)]
SEMEYNS (Mr. Meinert Allertsz.) (1), zoon van Allert Meinertsz. Semeyns en van
Meinu Lucasdr. Pauw (kol. 1307); ged. te Enkh. 4 Sept. 1608 aldaar ongehuwd
overl., en begraven 26 Aug. 1652. Ingeschreven aan de Hoogeschool te Leiden 19
Mei 1628, en gepromoveerd in de rechten. Vestigde zich te Enkh. als advocaat en
had eene groote praktijk. Van zijne hand is Een corte beschrijvinge over de
Haringvisscherij in Hollandt, (Enchuysen 1639) waarvan verscheidene herdrukken
bestaan.
In 1644 geraakt hij, wegens ongenoegen met den secretaris Mr. Jacobus Reineri,
in open strijd met de gansche stadsregeering. In notarieele en stedelijke verklaringen
wordt hij genoemd met zijn privilegietitel. In 1641 verzocht hij het raadsheerschap
in den Rade Provinciaal van Holland, doch aanvaardde dat ambt niet.
Zie: C e n t e n , Hist. v. Enkh.; J.C. d e J o n g e , Onuitgegeven stukken;
Familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Meinert Simonsz. (2)]
SEMEYNS (Meinert Simonsz.) (2), zoon van Simon Meinertsz. Semeyns en Rijkele
Frederiksdr. (kol. 1312), geb. vóór 1539, overl. 4 Dec. 1606 en begraven te
o

Enkhuizen in familiegraf Westerkerk, Midd. Kap. n . 394, waarop wapens en opschrift;
geh. vóór 1559 met G e e r t S i m o n s d r . v a n W a e r v e r s h o e f uyt Egmond.
Hij was te Enkhuizen schepen, president van schepenen, raad in de vroedschap,
burgemeester, weesmeester, voogd Provenhuis.
Zijn schoonzoon J a n H u y h g e n v a n L i n s c h o t e n droeg aan hem als
burgem. van Enkhuizen op zijn Historye van de Westersche Indiën (druk 1598). Hij
was met zijn naaste verwanten de zaak van den Prins van Oranje en de hervorming
oprecht toegedaan en hij offerde op het altaar des vaderlands een groot deel van
zijn fortuin. Prins Willem nam, te Enkhuizen verblijvende, altijd zijn intrek te zijnent;
aan hem en twee zijner broeders werd om hun groote diensten het privilegie van
voorkeur voor ambten verleend en aan hem daarenboven de titel van Raad van
den Prins van Oranje. De diensten bestonden hoofdzakelijk in het verstrekken van
groote geldsommen en in het vervullen van vertrouwelijke en geheime zendingen.
In het oudste wapenboek Semeyns staat bij zijn naam ‘een seer vroom patriot’.
Prins Maurits verbleef 16 October 1589 te zijnen huize. Zijn wapenbord is aanwezig
in familie-archief Semeyns.
Zie behalve de algem. werken: B r a n d t , Hist. v. Enkhuizen; stukken op het
Gemeente archief Enkhuizen; Familie-archief Semeyns.
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de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Meinert (3)]
SEMEYNS (Meinert) (3), zoon van M a e r t e n M e i n e r t s z . S e m e y n s en van
D i e w t j e B a r t e l s d r ., ged. te Enkhuizen 23 Dec. 1694,

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1310
overl. te Enkh. 10 April 1775, geh. te Batavia? 13 Juli 1721 met C l a s i n a S t e r c k .
Hij begon met ter zee te varen, is 1715 reeds dienstdoend stuurman in O.I., kwam
1718 thuis, werd 1720 onderstuurman van de O.I.C., kamer Amsterdam, ging weder
naar O.I. en Japan, werd aan wal geplaatst te Batavia, was aldaar hoogheemraad
van de Bataviasche Ommelanden in 1728 en schepen in 1731, keerde terug in 1732
en vestigde zich te Enkhuizen, alwaar hij handel dreef in thee; te Enkhuizen schepen
1733-1740, ouderling 1735.
Van zijne hand bestaan opstellen in druk over de land- en zeewinden te Batavia,
over de moussons en over de declinatie van de compasnaald of het magnetisch
systema zooals hij dat noemde. Nadat hij jarenlang aan dit laatste werk had gearbeid,
met behulp van door hem verzamelde waarnemingen en van op zijne kosten
aangemaakte instrumenten, verzocht hij in 1756 de Staten-Generaal zijne
zoogenaamde nieuwe uitvinding te doen onderzoeken. De hoogleeraar in de
sterrekunde te Leiden, Lulofs, hiermede belast, bleek met de zaak niet ingenomen
en geraakte in twistgeschrijf met Semeyns, die ten slotte, mede op grond van het
aan zijn geslacht verleend privilegie, van de Staten een jaarlijksch pensioen kreeg
van ƒ 300 (omstreeks 1765). Zijne negotie en verdere financieele aangelegenheden
schijnen onder zijn wetenschappelijken arbeid nog al geleden te hebben. De
privilegieakten, die hij meermalen aanhaalt, heeft hij laten afdrukken achterin zijne
Kortbondige Demonstratie van 1762.
Van hem verschenen: Berigt wegens de Eigenschappen der Land- en Zeewinden
waayende langs de kusten van het Eiland Java enz. in Verhandelingen Holl. Mij.
der Weetenschappen te Haarlem, 1755; Waarneming over de waare Dampheffinge
op een eiland benoorden Batavia in Verhandelingen, als voren; Verhandeling over
de natuurlijke oorzaak der algemeene en beurthoudende Passaatwinden of
Moussons in Verhandelingen als voren 1757; Kortbondige Redeneering over de
gesteldheid van den Aardkloot van binnen enz. ('s Gravenhage 1760); Kortbondige
Demonstratie of Nader Betoog ('s Gravenhage 1762); Merkwaardige verzameling
van echte stukken en brieven gewisseld tusschen den W.E.H. geleerden
J o h a n n e s L u l o f s , Hoogleeraar in de Natuur- en Sterrekunde op de Hooge
Schoole te Leiden en M e i n d e r t S e m e y n s ('s Gravenhage 1764): Brief van
M e i n d e r t S e m e y n s aan Johan Lulofs (Enkhuizen 1764); Voorberigt of
Voorreeden wegens het ontdekte magneetische Systema (Enkhuizen 1765); Het
nieuw ontdekte Magneetische Systema, Rakende den Loop van den Aardkloot
(Enkhuizen 1767); De voornaamste verschil Punten tusschen het nieuw uitgevonden
magnetische Systema en dat van Isaak Newton (Enkhuizen).
Zie: Haerlemsche Courant 12 Oct. 1754; S c h o t e l , Kerk. Dordrecht, II, 347; B.
B o n c o m p a g n i , Intorno alla vita ed ai lavori di Meindert Semeyns in Bulletino di
bibliografia e di Storia delle Scienze matematiche e fisiche IV (1872); D. B i e r e n s
d e H a a n , Notice sur Meindert Semeyns in Bullettino alsvoren V (1873); d e z .,
Een leidsch hoogleeraar en een enkhuizer natuurkundige in Album der natuur 1872,
o

242; d e z ., Bouwstoffen n . II (Amst. 1874); Familiearchief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Meinert (4)]
SEMEYNS (Meinert) (4), zoon van S i m o n M e i n e r t s z . S e m e y n s en van
S i m o n t j e G e r b r a n d s d r . S e m e y n s , ged. te Enkhuizen 20 Juli 1704, ald.
overl. 16 Febr. 1786, ald. geh. 3 Mei 1729 met A n n a P a l e n s t e y n . Hij
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was te Enkh. boekverkooper en boekdrukker, commissaris van de kleine regtbank
1732.
Zijn naam met weglating van zijns vaders naam geeft aanleiding tot verwarring
van hem met zijn neef Meinert (3) o.a. door B o n c o m p a g n i .
Zijn zoon W i l l e m P a l e n s t e i n S e m e y n s , geb. 16 Febr. 1743 te Enkh.,
ald. overl. 20 Jan. 1840, geh. 29 Mei 1768 met A n t j e P l u g g e r , te Enkh.
boekverkooper en drukker, commissaris kleine geregtbank, luitenant schutterij
Vendel B, is de laatste afstammeling in de rechte dalende mannelijke lijn van Meinert
Semeyns genoemd in de privilegieakte van 1577; hij liet geen kinderen na.
Zijn olieverfportret hangt in de kantonrechterskamer op het stadhuis te Enkhuizen.
Zie: Familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Pieter Simonsz. (1)]
SEMEYNS (Pieter Simonsz.) (1), zoon van Simon Meinertsz. Semeyns en Rijkele
o

Frederiksdr. (kol. 1312), geb. vóór 1539, overl. 1589 te Enkhuizen, geh. 1 . vóór
1566 met L i e f j e n L a n g i u s dochter van P a u l u s L a n g i u s en van
o

M a r g a r e t h a B u y c k van Amsterdam; 2 . 1585 met D i e w F r e d e r i k s d r .
Over zijn aandeel in den opstand tegen Spanje en de bevrijding van Enkhuizen zie
de art. over zijn vader en zijn broeders Meinert en Jacob.
B r a n d t noemt hem als een dergenen, die, de hervormde religie toegedaan,
reeds in 1570 in geheime verstandhouding waren met de commissarissen van prins
Willem I om het spaansche juk af te schudden. Terwijl zijn vader, die gevlucht was,
bij Emden vertoefde, nam hij als hopman van de burgerij met het zwaard in de vuist,
krachtdadig deel aan de omwenteling der stad in 1572. Afwisselend zeekapitein op
zijn schip de ‘Sint Pieter’ en hopman van de burgerij, wordt hij mede genoemd onder
de kapiteins van Enkhuizen, die zich roemrijk van hun plicht kweten in de slagen
op de Zuiderzee in 1573 en aan den Diemerdijk. In 1584 voerde hij bevel over de
manschappen op de galijen bestemd naar de Eems en in 1587 over het schip
‘Melknap’, in de haven van Enkh. gereed liggende om zoo noodig tegen de
leicestersche partij te handelen. Hij was koopman, reeder en eigenaar van een
scheepstimmerwerf en van het ouderlijk huis ‘de Blauwe Pynas’ op het zuideind
van de Breestraat. Hij wordt genoemd in het privilegie 26 Oct. 1577 door prins Willem
I aan hem en zijn broeders verleend.
Zijn geschilderde beeltenis is onnaspeurbaar verdwenen doch door S a m u e l
S y l v i u s Klinkdigten II (1729) 190 is daarop een gedicht vervaardigd.
Zie, beh. de algemeene werken: B r a n d t , Hist. v. Enkh., Schepen burgerregister
van Enkhuizen; Resolutien Gecommitteerde Raden; Navorscher XXII (1872) 52.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Pieter Allertsz. (2)]
SEMEYNS (Pieter Allertsz.) (2), zoon van Allert Meinertsz. Semeyns en van Meinu
Lucasdr. Pauw (kol. 1307), ged. te Enkhuizen 19 Oct. 1610, ongeh. overl. aldaar 2
Sept. 1666. Hij was te Enkh. schepen, raad in de vroedschap, gecommitteerde raad,
burgemeester, kapitein der schutterij van het vendel E. ouderling, penningm. groote
visscherij. In een stedelijke verklaring van bekendheid d.d. 12 Mrt. 1657 wordt hij
gerechtigd verklaard tot het familieprivilegie en tot het voeren van den titel daarin
vermeld; het jaar te voren kwam hij in aanmerking voor bewindhebber O.-I.C. In
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familiearchief Semeyns bevindt zich zijn schepenzegel en een exempl. van zijn
begrafenispenning met fraai gegraveerd wapen.
de Vries van Doesburgh
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[Semeyns, Simon Meinertsz.]
SEMEYNS (Simon Meinertsz.), alias d e o u d e S e m e y n s , (zoon van M e i n e r t ,
geb. omstreeks 1470, die geld verschafte voor den torenbouw te Bovencarspel en
wien daarvoor het beste graf in de Kerk aldaar werd vereerd), geb. te Enkhuizen
vóór 1514, overl. aldaar tusschen 1581 en 1588, geh. vóór 1532 met R i j k e l e
dochter van den grootschipper te Enkhuizen F r e d e r i k S i m o n s z . S w a e r t ,
alias R i j k e F r e e c k S i m o n s z . Simon Semeyns was te Enkhuizen voornaam
koopman, wien door de tijdsomstandigheden wisseling van fortuin niet bespaard
bleef, doch die ten tijde van Alva rijk wordt genoemd, hebbende toen in eigendom
o.a. het huis de Blaeue Pynas aan de oostzijde van de Breestraat, vier zoutketen,
verscheidene scheepstimmerwerven, touwbanen en reederijen. Het hervormde
geloof toegedaan en trouw aanhanger van prins Willem I moest hij de stad gedurende
een tijdsverloop van vijf jaren meermalen voor lijfsbehoud ontvluchten naar Norden
bij Emden in Oost-Friesland, latende het beheer zijner goederen over aan zijn
schoonzoon Pieter Luytjesz. Buyskes (zie I kol. 530). Zijne zoutketen dienden nu
en dan tot het houden van geheime predikatiën, en boeken over het nieuwe geloof
in de spaansche taal deed hij naar Spanje overbrengen. Als beheerder van het
familievermogen draagt hij het grootste deel van de door zijne familie den Prins in
1572 geschonken ƒ 16.000 in geld en van de ƒ 24.000 den Prins in 1577
kwijtgescholden in obligatiën van het geleende in de geheime collecten. Bij vonnis
van Alva van 22 Oct. 1568 werd hij verbannen.
Zie behalve algemeene werken o.a.: B r a n d t , Hist. v. Enkh., Schepen
burgerregister van Enkhuizen; Sententiën en indagingen van den hertog van Alva
fol. 171; Familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Arend Brouwer]
SEMEYNS (Arend B r o u w e r ), zoon van Dirk Simonsz. Semeyns en van Catarina
Brouwer (kol. 1307), ged. te Enkh. 9 April 1708 overl. te Amsterdam 7 Sept. 1778
begrav. te Enkh. 12 Sept. 1778; geh. te Enkh. 14 Juni 1739 met M a r i a v a n
S t r a l e n . Ingeschreven aan de hoogeschool te Leiden 10 Sept. 1727. Predikant
te Hyppolitus-Hoef en Westerland op Wieringen 1731, Asperen 1740, Deventer
1741 en Dordrecht 1742. Hij was een welsprekend, zeer geleerd en geacht predikant.
In 1752 requestreert hij met zijn zwager ds. H. van Binnevest op grond van zijn
familieprivilegie aan de Prinses Gouvernante en bij het overlijden van prins Willem
IV hield hij op hoog gezag de lijkrede. Zijn vriend Petrus van Braam vervaardigde,
bij zijn overlijden ten huize van zijn neef Dirk Semeyns van Binnevest, een gedicht,
dat ook afzonderlijk is uitgegeven. Zijn portret, met dat van zoon en dochter, komt
voor op een schilderij van Jan Verbruggen 1766 voorstellende het O.-I.C. jacht van
de Kamer Enkhuizen, zeilende voor die stad. Er bestaan van hem schrifturen in het
gemeentearchief van Enkhuizen.
Zie: Familie-archief Semeyns; B r a n s , Kerk. Reg. 100; B e e k m a n , Beschrijving
van Asperen; S c h o t e l , Kerk. Dordt.; P. v a n B r a a m , Carmina.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Mr. Cornelis Keyser]
SEMEYNS (Mr. Cornelis K e y s e r ), zoon van Mr. R e m m e t J a n s z . K e y s e r
en van diens 2de vrouw L i e f j e L u y t j e s d r . P i l l i s , ged. te Enkhuizen 16 Mei
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1632, overl. te 's Gravenhage na 1714, ondertrouwd 14 Juni 1652 met H i l t j e
o

P i b e s , welke bruid sterft vóór het 2de gebod; geh. 1 . in de Streek 1 Aug. 1655
met M a r i a v a n d e C o u l s t e r , overl. vóór
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o

1665; 2 . in Engeland met A m e l i a A n n a S o p h i a H i n d e , overl. te Enkhuizen
o

in kraambed Mei 1679; 3 . met eene onbekende, die in 1689 in Engeland solliciteert
bij den koning-stadhouder. Hij studeerde in de rechten te Franeker, vestigde zich
als advocaat te Enkhuizen, was daar notaris en commissaris van de kleine regtbank,
na 1679 vestigde hij zich te 's Gravenhage. Door het in druk geven van het Verhael
der Semeynen in 1650 en van de Korte Deductie in 1675 alsmede door het sedert
1659 onophoudelijk requestreeren, heeft hij vooral het privilegie der familie Semeyns
algemeen bekend gemaakt. In 1684 door prins Willem III aanbevolen kreeg hij eene
secretarisplaats in de Veenen; in 1693 vroeg hij aan de Staten-Generaal het ambt
van baljuw, drossaard en dijkgraaf van Woudrichem en Land van Altena; in 1696
kreeg hij een jaarlijksch pensioen van ƒ 800; daarvan vroeg hij in 1698 verdubbeling
of het ambt van commies-fiscaal; eindelijk 81 jaar oud in 1714 verzocht hij het
pensioen te doen overgaan op zijne dochters. Twee dezer, L e v i n a en M a r i a ,
en eene kleindochter A m e l i a A n n a S o p h i a R o o d t kregen, op grond van
het privilegie gezamenlijk ƒ 600 jaarlijksch pensioen ‘te versterven tot op de laatste
van drieën’.
Hij was een advocaat van gevestigde reputatie en uitgebreide praktijk. Van zijne
hand verschenen achtereenvolgens in druk: Verhael van de Semeynen als ghetrouste
Dienaers deser Landen enz. door C.R. K e y s e r J.U. St. (Franeker 1650); Korte
Deductie ofte Verklaringe aengaende de Acten en Obligatiën aen Pieter, Jacob
ende Meindert Semein van Enchuisen; mitsgaders der zelver Descendenten bij zijn
Excell. Prince Willem Hooghl. Mem. in't jaer 1577 ende Hoogh mog. Heeren
Staten-Generael der Nederlanden 1578 voor eeuwig ende altoos verleent ende
gegeven enz. ('t Enchuisen 1675); Koninglicke Uytvaerdt ofte Europa in rouw over
de alderdoorl. vorstinne Maria Stuart staatpleghtigh gehouden in Londen op den
o

5/15 dagh van Lentemaent a . 1695 ('s Gravenhage); Register van de Acten,
Obligatiën, Verklaringen ende munimenten dienende tot nader verstand der Deductie
('s Gravenhage 1695); Korte Deductie enz. aengaende de Acten en Obligatiën aen
Pieter, Jacob ende Meindert Semeyn van Enchuizen ('s Gravenhage 1703). Keiser
erfde in 1666 van zijn vader o.a. een kabinet schilderijen en vele familieportretten.
Zie, behalve de algemeene werken, Familiearchief Semeyns, Gemeente archieven
te Enkhuizen en Leiden: C. H u y g e n s d e n z o o n , Journaal 1688-1696, I, 197,
241, 526; B i l d e r d i j k , Vad. Gesch. VI; B r a n d t e n C e n t e n Hist. van
Enkhuizen; A b b i n g , Gesch. der Stad Hoorn; Navorscher II, III, IV, VII, VIII, IX reg.;
B u s k e n H u e t , Het land van Rembrand; B u y s k e s , Het Privilegie Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Eduard Keyser]
SEMEYNS (Eduard K e y s e r ), zoon van den voorg. en van diens 2de vrouw Amelia
Anna Sophia Hinde, ged. te Enkhuizen 7 Febr. 1674, overl. na 1709; geh. vóór 1703
met C o r n e l i a B r a a k . In 1700 woonde hij te Krommenie en vroeg aan de Staten
octrooi voor het bereiden van potasch uit weggeworpen loog van linnen- en
garenreeders. In 1709 wonende te Rotterdam vroeg hij, in compagnie met Laurens
van Wetering, octrooi op door hem, Keyser, uitgevonden nieuwe water-machines
en in 1717 op het zoogenaamde Oost en West bevaren zonder kompas.
Zie: Familie-archief Semeyns; Resolutien Staten-Generaal 1709-1717.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Samuel Keyser]
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SEMEYNS (Samuel K e y s e r ), zoon van Mr. Cornelis Keyser Semeyns en van
diens 2de vrouw
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Amelia Anna Sophia Hinde (kol. 1311), ged. te Enkhuizen 7 Maart 1670. In 1699
vroeg hij aan de Staten van Holland en West-Friesland octrooi op de bereiding van
een nieuw wit metaal, het zilver zeer nabij komende en dat zeer geschikt was om
er verschillende voorwerpen voor huishoudelijk gebruik van te vervaardigen en ‘soo
smedich dat men het kan tot draden laten spinnen om kanten en franjes van te
maken.’ In 1701 stichtte hij daartoe een werkplaats te Rotterdam op den Oort, en
in 1707 verzocht hij aan de Staten, onder aanhaling van zijne afkomst, vrijdom van
invoerrechten op erts en kolen om metalen te zuiveren.
Zie: Familie-archief Semeyns; Resolutien Staten-Generaal en van de Vroedschap
v. Rotterdam; Navorscher VIII en IX.
de Vries van Doesburgh

[Semeyns, Simon Dircksz. Roodtvelt, gezegd]
SEMEYNS (Simon Dircksz. R o o d t v e l t , gezegd) of ‘schepen S i m o n u s ’, zoon
van D i r c k R i e u w e r t s z . R o o d t v e l t en van W e l m e t S i m o n s d r .
S e m e y n s , ged. te Enkhuizen 11 Dec. 1610, ald. overl. 6 Nov. 1666 en er geh.
14 April 1634 met A e f B l a e u h u l c k . Hij was te Enkh. schepen en bewindhebber
o

der Oost- en West Ind. C . Hij bezat eene belangrijke verzameling van voorwerpen
van wetenschap en kunst. B r a n d t zegt in de voorrede van de Historie van
Enkhuizen dat onder hem berusten de gedenkschriften van den Bewindhebber der
O.-I.C. Jan Simonsz. Blaeuhulck. Zijn in olieverf geschilderd portret door Gerbrand
o

Ban a . 1640 bevindt zich in familie-archief Semeyns.
de Vries van Doesburgh

[Sermes, Gerard]
SERMES (Gerard), Dr. med., vermoedelijk gest. 1721, wordt meermalen door de
schrijvers van zijn tijd als een bekwaam medicus geroemd. Hij studeerde te Leiden,
promoveerde er 10 Juli 1674 en was van 1712-1721 inspecteur van het
amsterdamsche collegium medicum.
Hij schreef: Kortbondige verklaring van de gesonde en ongesonde stand des
Mensche, desselfs oorsaeken en geneesing, gegrondvest op de ontleeding (Amst.
1690).
A. Geyl

[Sermes, Jan]
SERMES (Jan), zoon van den voorg., heeft te Leiden gestudeerd; aldaar doctor
geworden 10 Jan. 1710 op een dissertatie, liet hij zich 13 Mei d.a.v. door het colleg.
medicum te Amsterdam immatriculeeren. Volgens T i t s i n g h , Verdonkerde
heelkonst 80, zou hij in zijn vroegen tijd door den bekenden chirurg G. Borst in de
kunst der chirurgie zijn opgeleid. Of dit vóór of na zijn promotie geschied is, wordt
niet vermeld. Wel is bekend, dat hij nog in hetzelfde jaar van zijn vestiging aan
Burgem. verlof vroeg en kreeg om zich op het gasthuis in lijkopeningen te oefenen
en daarvan ook anderen te laten profiteeren. Vijf jaren later werd hij aangesteld tot
operateur bij de diakonie en weldra kreeg hij, met instemming en op verzoek van
Ruysch zelf, van de stedelijke regeering de opdracht om een gedeelte der lessen
van Ruysch over de chirurgie en anatomie waar te nemen. Indien T i t s i n g h
waarheid spreekt (Diana 316), dan moet Sermes zich op welsprekende en
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schitterende wijze van zijn taak gekweten hebben en heeft zijn college over de
zintuigen een bizonderen indruk op dezen chirurg gemaakt. Maar nog op andere
wijze werd Sermes in de gelegenheid gesteld, zich als chirurg verder te bekwamen.
In 1720 werd hem namens Burgem. gevraagd, of hij lust had de betrekking op zich
te nemen van stadssteensnijder, waarmee men, naar het schijnt, Dr. Famars, die
haar vervulde maar inzag er de noodige bekwaamheid niet voor te bezitten, een
weinig overvallen had, een betrekking bovendien, die vermoedelijk van tijdelijken
duur
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was. Het aanbod werd niet afgeslagen en Sermes, die als sinds 1719 kennis gemaakt
met een nieuwe methode van steenoperatie, die van Douglas, waarbij de blaas
geopend werd door middel van een wond boven het schaambeen, zette zich aan
het werk, om aan het lijk deze methode te bestudeeren en zoo mogelijk te
perfectionneeren. Toen hij meende zijn doel bereikt en het zekere middel gevonden
te hebben, waarmee hij den voorwand van de blaas ten allen tijde gemakkelijk in 't
gezicht zou kunnen brengen en houden, nam hij de eerste gelegenheid te baat, om
15 Jan. 1723 zijn verbeterde operatie op een kind toe te passen. De patiënt stierf
3 dagen later. De collega's, die, zooals dat toen gebruikelijk was, hem ter controle
waren toegevoegd, waren niet voor nieuwigheden en betoogden bij de heeren van
't coll. med., dat Sermes tot deze operatie niet gekomen was door nauwgezette
studie en anatomische kennis, maar door zijn ‘imprudente arrogantie’. En toen nu
na den dood van Gomarus van Bortel (7 Dec. 1724) Sermes solliciteerde naar diens
opengekomen betrekking van stadssteensnijder, werd door het om advies gevraagde
collegium medicum deze ongelukkig verloopen operatie tegen hem uitgespeeld.
Noch de getuigschriften van eenige zijner collega's, die hem in vele gevallen gelukkig
en handig hadden zien opereeren, noch zijn betoog, dat men zich omtrent de
beteekenis der meergenoemde operatie vergiste, hadden eenig succes. Zelfs werd
op een verzoek van Sermes, d.d. 30 April 1725, om iemand van den steen te mogen
opereeren, ongunstig beschikt en hem werd aangezegd, dat hij niet verder weer
een steensnijding verrichten mocht, voor hij, ‘omtrent zijn successen en vereyschte
bequaamheeden nader contentement’, gegeven had.
Hiermee was hem de praktijk en het leven in Amsterdam onmogelijk gemaakt.
Hij verplaatste zich naar Utrecht en trachtte daar een nieuwen werkkring te vinden.
Of hem dit gelukt is, is niet met zekerheid te zeggen. Er wordt in officieele stukken
bijna geen melding van hem gemaakt. Alleen vind ik, dat hij in 1731 aan het collegium
chirurgicum (Oudt-ordonnantie-boek) een plaat present gaf, ‘behelsende een seer
groote Hernia intestinalis, dewelke met succes is weggenomen en genezen’.
Overigens schreef hij in 1729 een paar brieven van anatomischen aard aan Abr.
Titsingh uit Puntenburg en had hij drie jaren vroeger zijn Lithotomia Douglassiana
(Utrecht) gepubliceerd, die een ietwat breedsprakige, maar toch nog al goede
verdediging van de operatie met den hoogen toestel bevat. Tegelijkertijd verscheen
zijn Korte verhandeling van een nieuwe manier van breuksnijden waar hij, op grond
van anatomische onderzoekingen, aantoont, dat men bij herniotomieën de testes
sparen kan en moet.
Zie: J. B a n g a , Geschiedenis geneeskunde 798 v.v.; C.E. D a n i e l s in Lexikon
d. hervorragenden Aerzte i.v.
A. Geyl

[Sickesz, Cornelis Jacob]
SICKESZ (Cornelis Jacob), 19 Febr. 1839 te Amersfoort geb. en dienzelfden datum
1904 te Meran in Tirol gest. Zijn ouders waren J a n B a l t h a z a r C h r i s t i a a n
S i c k e s z , kapitein der infanterie, en P h i l i p p e A l e t t a B a c h i e n e , die reeds
eenige weken na zijn geboorte stierf, zoodat zijn grootmoeder, Mevr. de Wed.
B a c h i e n e , geb. C l i f f o r d , zich aanvankelijk met zijn verzorging belastte. Na
eerst de lagere school te Arnhem en daarna het gymnasium dier stad bezocht te
hebben, werd hij op zijn 19de jaar student aan de hoogeschool te Utrecht, waar hij
in 1864 tot Mr. in de rechten promoveerde, op een dissertatie: De Schutterijen
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in Nederland. In datzelfde jaar trad S. in het huwelijk met zijn nicht M a r i e v a n
H a r l i n g e n , de erfgename van het landgoed ‘de Cloese’ bij Lochem, en werd tot
burgemeester van de gemeente Laren (Gelderl.) benoemd. Als groot-grondbezitter
hield hij zich van nu af ijverig met land- en boschbouwzaken, met agrarische studiën
in het algemeen, bezig. Vooral de heideontginning en de verbetering van den
waterafvoer onzer rivieren gingen hem ter harte; de oplossing van het
‘Berkelvraagstuk’ (de kanalisatie van den Berkel) heeft zelfs een groot deel van zijn
leven ingenomen. En toen in 1899, na jarenlangen strijd, de verbetering van deze
rivier eindelijk tot stand gekomen was, werd met recht aan Sickesz, naast den
ingenieur Stieltjes, daarvoor de dank der bevolking van de Graafschap gebracht.
Maar ook aan andere aangelegenheden van den landbouw en de veeteelt wijdde
S. zijne zorgen. Reeds kort na zijn benoeming tot burgemeester van Laien was hij
in 't bestuur van de afdeeling Zutphen der Geldersche Maatschappij van Landbouw
gekozen, waarvan hij van 1879-89 voorzitter was, en toen later ook een goed deel
van Overijsel zich bij die vereeniging had aangesloten, bleef S. president van die
gecombineerde ‘Geldersch-Overijselsche Maatschij., van Landbouw’. Als voorzitter
van die Maatschij. heeft S. tevens een werkzaam aandeel genomen in het tot stand
komen der ‘Nederlandsche Heidemaatschappij’, waarvan hij eveneens jaren lang
als voorzitter de belangen heeft bevorderd. In 1884 was S. voorzitter van de
Internationale Landbouwtentoonstelling te Amsterdam, en twee jaar later werd hij
benoemd tot voorzitter der Staatscommissie om verbetering te brengen in den
vervallen toestand van den nederlandschen landbouw. In vier lijvige deelen gaf de
Commissie als uitkomst van haar onderzoek een overzicht van de agrarische
toestanden van een 95 tal met zorg gekozen type-gemeenten, waardoor dus een
getrouw beeld verkregen werd van de landbouwtoestanden over het geheele land,
en in een afzonderlijk boekdeel werden de adviezen ter verbetering dier treurige
toestanden door de Commissie aan de hand gedaan. Algemeen was de lof aan dat
werk toegekend; zelfs werd beweerd, dat weinig staatscommissies hier te lande
met zooveel vrucht werkzaam zijn geweest als deze. In 1897 werd Sickesz, onder
't ministerie Pierson, tot directeur-generaal van de afdeeling Landbouw benoemd,
welk ambt hij vier jaar met de grootste toewijding heeft bekleed. Te veel inspanning
berokkende helaas schade aan zijn gezondheid. Ten tweeden male moest hij in de
bergen van Tirol beterschap voor zijn verzwakt gestel zoeken. Het mocht niet baten;
hij overleed er op zijn 65sten geboortedag. De mare van S.'s dood bracht in vele
deelen van het vaderland groote droefheid. Overeenkomstig zijn nadrukkelijk geuit
verlangen werd zijn stoffelijk overschot niet naar hier overgebracht; hij werd te Meran
begraven.
Niet alleen op agrarisch-maatschappelijk, ook op staatkundig en godsdienstig
gebied heeft Sickesz zich bewogen. Hij was lid der Prov. Staten van Gelderland
(1873-77), lid der Tweede Kamer Stat.-Generaal voor 't kiesdistrict Zutphen (Dec.
1877 - Nov. '82), lid der Eerste Kamer van dat lichaam voor de prov. Gelderland
(Sept. 1884 - Maart 88) en van 1896-97 voor Zuid-Holland; voorts lid van de
Staatscommissie in 1892 benoemd om een onderzoek in te stellen naar de plannen
eener afsluiting en drooglegging der Zuiderzee, waarvan S. zich een overtuigd
voorstander betoonde. In 1888 was hij medelid van de
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Staatscommissie ter voorbereiding eener wet op den dienstplicht. Eindelijk werd de
altijd werkzame man in 1897 benoemd tot lid der Centrale Commissie voor de
Wereldtentoonstelling te Parijs. Op kerkelijk-godsdienstig gebied was S. de vrijzinnige
richting toegedaan; meer dan eens zag hij zich gekozen tot voorzitter van den Ned.
Protestantenbond.
Voor de pers heeft S. niet veel geschreven. Alleen aan een enkel tijdschrift werd
een opstel ter plaatsing door hem ingezonden; zoo in de Economist van 1893 een
artikel, getiteld: Een landbouwindustrie in nood, handelende over den vlasbouw; in
den volgenden jaargang van datzelfde tijdschrift een opstel: Het eerste
Nederlandsche landbouwblauwboek, en in den jaarg. 1895: De Nederl. landbouw
en de malaise. Verder schreef hij op uitnoodiging der Nederl. Juristenvereeniging
een praeadvies ter toelichting van de vraag: Is wijziging van de wetgeving omtrent
de jacht wenschelijk? En zoo ja, welke? Sickesz beantwoordde die vraag
bevestigend, daarbij onze bestaande jachtwet van 1857 als de slechtste van Europa
aanduidende. Tal van adviezen en uitgesproken redevoeringen vindt men verder
van hem in de Mededeelingen en Verslagen der Geld.-Overijs. Maatsch. van
Landbouw, in het Tijdschrift der Nederl. Heidemaatschappij en in de Handelingen
der Eerste en Tweede Kamer Stat.-Generaal. Eindelijk schreef S., in vereeniging
met F.B. L ö h n i s , een hoofdstuk in het Gedenkboek Een halve eeuw, uitgegeven
door het ‘Nieuws van den Dag’ ter gelegenheid van de troonsbeklimming van koningin
Wilhelmina, over De ontwikkeling van den landbouw en de veeteelt in de tweede
helft der 19de eeuw (I, 249).
Zie: Levensber. Letterk. 1905, 87.
Zuidema

[Sickinghe, Johan]
SICKINGHE (Johan), zoon van P e t e r S i c k i n g e , burgemeester en hoofdman
van Groningen, en W e n n e c h i e n H e r a l m a , genoot een zorgvuldige opleiding,
o.a. aan de universiteit te Orleans, waar hij in 1523 procurator der germaansche
natie was, en kwam na verwerving van den titel van doctor juris in zijn vaderland
terug. Zijn ambtelijke werkzaamheden begon hij in 1536 als drost over de beide
Oldambten; in 1539 werd hij burgemeester van Groningen (evenzoo in 1542, 1543,
1546, 1547, 1550, 1551, 1554, 1555, 1558, 1559, 1562, 1563), en in 1540 hoofdman
(evenzoo in 1541, 1544, 1545, 1548 1549, 1552, 1553, 1556, 1557, 1560, 1561,
1564). Hij had zitting in verschillende commissies, o.a. in een gezantschap naar
Gent (1559), de commissie tot bescherming van de Dollarddijken (1549) en de
zending naar den stadhouder van 1551. In 1560 kocht hij den Warfumborg, ten
Zuiden van Warfum, die tot 1683 door zijn geslacht bewoond werd. Hij was gehuwd
met A n n a G i j s e n s , die na zijn dood het huis Ungersma nabij Uithuizermeeden
kocht (1576), hetwelk in de 17e eeuw door het geslacht Sickinghe bewoond werd.
Zijn zonen F e y e en H e r m a n speelden een rol in de groningsche woelingen
gedurende het laatst der 16e eeuw.
Zie: J.A. F e i t h , De Ommelander borgen (Gron. 1906) 167 en 169; R i e t s t a p ,
Wapenboek v.d. Nederl. adel II, 159.
van Kuyk

[Siegenbeek, Daniel Tieboel]
SIEGENBEEK (Daniel T i e b o e l ), burgemeester van Leiden, ald. geb. 25 Febr.
1806 en overl. 11 Jan. 1866, was de eenig overgeblevene van tweelingsbroeders
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uit het huwelijk van den hoogleeraar M a t h i j s S i e g e n b e e k en G e e r t r u i d a
T i e b o e l . Na de latijnsche school te hebben afgeloopen, werd hij in 1822 tot de
academische lessen bevorderd, studeerde eerst in de letteren en daarna in de rech-
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ten. Als candidaat in de letteren ontving hij de gouden medaille voor zijn antwoord
op een prijsvraag: de Controversia de falsa legatione Demosthenem inter et
Aeschinem (Ann. Acad. L.B. 1823/4) en in de rechtsgel. faculteit voor zijn antwoord
op een prijsvraag: Quid jure criminali ... praecipitur de puniendis factis ... extra
territorium commissis (Ann. Acad. L.B. 1827/8).
Het volgend jaar, 13 Dec. 1828, promoveerde S. eerst tot dr. in de letteren op
een proefschrift: de Athenarum conditione sub imperio triginta tyrannorum, en daarna
tot mr. in de rechten op een diss.: ad Titulum Pandectarum de fideicommissariis
libertatibus. Hij vestigde zich nu als advocaat te Leiden, trad in 1833 in 't huwelijk
met E l i s a b e t h v a n H e u k e l o m werd in 35 benoemd tot subsituut-officier bij
de rechtbank van eersten aanleg aldaar, en in '43 aan 't hoofd van het parket
geplaatst, tot Nov. 1858, toen hij zich tot burgemeester van Leiden benoemd zag,
als opvolger van den overleden graaf van Limburg Stirum. Reeds was hij sinds
eenige jaren lid van den gemeenteraad geweest. Zeven jaren heeft de bekwame
en degelijke man op uitnemende wijs als burgemeester de belangen zijner gemeente
behartigd en naar zijn vermogen tot haar in- en uitwendigen bloei bijgedragen. Ook
als curator der leidsche hoogeschool heeft S. zooveel in hem was den bloei der
academiestad bevorderd. Tevens behartigde hij de belangen der stad als curator
van 't gymnasium en als lid van vele andere instellingen. Dat hij ook een ijverig
bevorderaar was van kunsten en wetenschappen, toonde hij als lid van 't Prov. Utr.
Genootschap v.K. en W., als bestuurder van de leidsche afdeel. der Holl. Maatsch.
v. Fraaie K. en W. en als lid van de Maatsch. der Nederl. Letterk. In de Hand. van
laatstgen. Maatsch. heeft S. de levensberichten geschreven van verdienstelijke
stadgenooten: als van Mr. G.P. van Outeren (jaarg. 1856, 60), Mr. A.O.E. graaf van
Limburg Stirum ('59, 101), Mr. C.J. Luzac ('62, 290) en Mr. P. Buyskes ('64, 125).
Verder schreef hij verschillende bijdragen in de Nederl. jaarboeken voor Regtsgel.
en Wetgeving, in Themis, Regtsk. Tijdschrift en in de Bijdragen van d e n T e x e n
van Hall.
Zijn portret is op steen geteekend door J.H. Hoffmeister.
Zie: Levensber. Letterk. 1866, 195.
Zuidema

[Siemerink, Antonius]
SIEMERINK (Antonius), geb. te Oldenzaal 7 Jan. 1809, overl. 23 Juni 1854 te
Rossum (O.). 17 Mrt. 1832 priester gewijd, werd hij eenige maanden later benoemd
tot kapelaan te Delden. Van begin 1837 af was hij hoogleeraar in de zedekundige
godgeleerdheid aan het seminarie te 's Heerenberg tot de opheffing van dit seminarie
in 1842. Daarna (sinds 1843) pastoor te Rossum (O.) tot zijn dood.
Zie: het Oud Archief van het Aartsbisdom Utrecht (in de Aartsbissch. Curie te
o

Utr.), n . 151a; R.C. Jaarboek voor het Koningr. der Ned. en Kerkelijk Nederland:
Naamlijsten van geestelijken; Bibliotheek v.h. Semin. te Culenborg:
Bidprentjescollectie.
Smeets

[Sierens, Petrus]
SIERENS (Petrus), dominicaan, waarschijnlijk dezelfde persoon als P e t r u s
C r o e s w y c k O u d z i e r s . In 1519 te Rotterdam geb., overl. in 1593. Hij trad te
Rotterdam in het klooster. In 1563 was hij er prior en beleefde in die hoedanigheid
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den ondergang van zijn klooster in 1572. In 1574 werd hij uit de stad verbannen
wegens de inzegening van een huwelijk; hij vertrok daarop naar den Haag en was
in 1576 werkzaam te Zwolle. In 1583 werd hij voor de tweede maal
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wegens de uitoefening van zijn priesterlijk ambt uit Rotterdam verbannen voor den
tijd van 9 jaar met verbeurte zijner alimentatie. Hij nam de wijk naar den Haag, leefde
daar van aalmoezen, maar bleef zich aan het zielenheil wijden, zooals blijkt uit eene
faculteit van Michael de Bajis, 1588. Rechtens noemde hij zich steeds prior van
Rotterdam, en voorzeker zal hij in die benarde tijden zijne bloedverwanten en
stadgenooten niet aan hun lot hebben overgelaten.
Zie: A.J.J. H o o g l a n d , Het Dominicaner Klooster te 's Gravenhage in Bijdr.
gesch. Bisdom Haarlem XIII, 375 en Het Dominicaner Klooster te Rotterdam in
dezelfde Bijdragen III, 123.
G.A. Meijer

[Siericxz, Fonger]
SIERICXZ (Fonger), te Alkmaar begraven 9 Oct. 1635, was aldaar ouderling der
gereformeerde Gemeente, toen daarin de remonstrantsche richting nog den
boventoon had. Bij de afzctting van den predikant Jan Evertsz. Geesteranus door
de synodale gedeputeerden, 16 Maart 1619, werd diens ouderlingen en diakenen
verboden zich langer als zoodanig te gedragen, en werden vervolgens nieuwe
collegiën verkozen. S. en eenige zijner ambtgenooten hadden intusschen besloten
om, hoe het ook met de predikanten afliep, de gemeente der met hen eensdenkenden
bijeen te houden en in particuliere huizen te doen samenkomen. Diensvolgens werd
den tweeden Paaschdag, 1 April, te zijnen huize vergaderd, gepredikt en gedoopt.
Nadat den 21en een predikant van buiten opgetreden was, werden S. en C o r n e l i s
T a e m s z . voor burgemeesteren ontboden en gevraagd naar de namen van hen,
die den 1. en den 21. gepredikt hadden. Zij verklaarden zulks niet te weten, maar
burgemeesteren wisten dat het de laatste maal iemand was geweest, die te Buren
had gestaan, n.l. de oud-professor der bebreeuwsche taal te Sedan, Albertus
Hustenus. S. verdedigde bij die gelegenheid zijne partij kloekmoedig en breedvoerig
tegenover hetgeen burgemeesteren aanvoerden. In een den 27. gehouden verhoor
voor commissiën van Gecomm. Raden, het Hof en den Stadhouder, gezonden om
met de plaatselijke overheden middelen te beramen tot wering van de publieke en
particuliere predikatiën en vergaderingen der remonstranten en tot verzekering der
rust, kwam men ten aanzien van de namen der gepreekt hebbenden niet verder,
maar S. en Cornelis Dircxz erkenden 5 Maart de vergadering te Rotterdam van
anti-synodalen te hebben bijgewoond, en de eerste gaf zelfs een van zijne woning
gehaald verslag van het daar verhandelde over, waardoor zeer ten nadeele van
sommige predikanten het geheim dier vergadering verklapt werd. Op zijn aandrang
om de godsdienstoefeningen toe te laten, gaf de raadsheer Aleman verzekering
van de gematigde inzichten van den Stadhouder en de Staten, oefenden de
remonstranten slechts eenigen tijd geduld; en toen bij klokslag alle godsdienstige
samenkomsten der remonstranten verboden waren en hun kerkeraad opnieuw van
dienst ontslagen en onder schriftelijk verband van onthouding van kerkelijke
bijeenkomsten gelegd was, gaf genoemde heer op zijn vernieuwden aandrang om
vrijheid van godsdienstoefening weder bemoedigend bescheid.
17 Oct. 1623 werd te Alkmaar een zoon van F. Sz. begraven.
Zie: B r a n d t , Historie der Reformatie III, 717-724.
Bruinvis

[Siersma, Sierik]
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SIERSMA (Sierik), te Alkmaar geb. 7 Maart 1624, overl. 29 Jan. 1665, zoon van
F o n g e r S. en M a r i a v.d. V e e n . Hij werd notaris te Alkmaar

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1320
in 1643 en huwde 7 Mrt. 1656 te Haarlem de 18-jar. J o s i n a , dochter van M i c h i e l
d e W a e l en C u n e r a v. B a e r s d o r p , die hem 5 dochters schonk, waarvan de
oudste reeds na 5 maanden levens bezweek. Zijne weduwe overleed te Haarlem
30 Sept. 1677. S. werd 23 Aug. 1661 aan de hoogeschool te Leiden als candidaat
in de rechten ingeschreven; hij vervaardigde de beschrijving van Alkmaar voor de
tweede uitgaaf van den plattegrond der stad bij Joh. Blaeu, gedeeltelijk op de
rugzijde, gedeeltelijk op 2 vellen gedrukt, te zamen 10 blz. gr. fol., behoorende tot
het bekende Stedenboek.
Zie: B r u i n v i s , Over Alkmaarsche Geschiedboeken en Geschiedschrijvers.
Bruinvis

[Simonis, Nicolaas]
SIMONIS (Nicolaas), pater carmeliet, geboren te Haarlem circa 1430, stierf aldaar
in 1511. Hij schreef vele werken, waarvan de voornaamste zijn: De potestate Papae,
Caesaris et Concilii [men leze wat de Bibl. Carm. II, 510 aangaande dit werk schrijft];
Vade Mecum, een verzameling preeken; Disputationes et Repetitiones (Venetie
1487 en 1497); vooral ook levens der Heiligen, o.a. Vitae Patrum, divae Annae,
Sancti Cyrilli. Men zie verder ook aangaande zijne andere boeken: F a b r i c i u s ,
Bibl. Mediae latinit. V, 386; G.J. V o s s i u s , de Hist. latinis ll. III reg.; S c h r e v e l i u s ,
Ll. III rerum Harlemensium; L. G u i c c i a r d i n i in zijn Descriptio Harlemii.
C. de Boer

[Simono, D.]
SIMONO (D.) was in het midden der achttiende eeuw muziekmeester te Amsterdam.
Bij den uitgever Arnold Olofsen aldaar verschenen van hem, denkelijk na 1756,
omdat de titels niet voorkomen in diens fondscatalogus van dat jaar (Tijdschr.
muziekgesch. VIII (1908) 45): a. Recueil d'airs, tirés de diverses operas françois
accommodés en quatre livres, pour tous les instruments (titelblz. van lib. I in verz.
Enschedé); b. De CL psalmen Davids, benevens veele andere stigtelyke lof-gedigten,
die bekwaamlyk zyn voor de viool, flutoos en hoboïsinstrumenten getransporteert
... alles door liefhebbers nagezien, en getransporteert door den compositeur. Blijkens
de narede op dit laatste werk door A. Olofsen dd. Amsterdam 8 Febr. 1763 is aan
dit werk medegeholpen door Jacob Reinders (kol. 1190); c. met W. V e r m o o t e n ,
Nieuwe geestelyke rymstoffen van verscheidene liefhebbers, en op verzoek derzelve
mei zang-stemmen, zo ook tot die der instrumenten, als viool, fluto travers, hobois,
clavecimbalo en anderen overgebragt (2 stkn.). Denkelijk is dit artikel hetzelfde dat
als Geestlyke gezangen geïndiceerd is in A r r e n b e r g , Naamregister (1773) 452.
In den magazijn-catalogus van J.J. Hummel te Amsterdam en B. Hummel te 's
Gravenhage (1778) worden van hem gecatalogiseerd: Airs franç. en duo lib. I
(Tijdschrift Muziekgesch. VIII (1908) 281; vgl. G o o v a e r t s , Histoire de la
typographie musicale (no. 1131).
Enschedé

[Sinia, Rinse]
SINIA (Rinse), directeur der H.B.S. te Brielle, waar hij 16 Juli 1899 overleed. 22
Febr. 1839 te Dokkum geb., werd hij hier aanvankelijk tot onderwijzer opgeleid. Een
korten tijd was hij als secondant werkzaam op een instituut te Assen, later te
Nijmegen. Daarna bekwaamde hij zich te Krommenie voor het admissie-examen
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tot de leidsche hoogeschool, waaraan hij in 1878 tot Dr. in de wis- en natuurkunde
promoveerde, op een proefschrift: Johannes Swammerdam in de lijst van zijn tijd.
Inmiddels was hij reeds sedert eenige jaren werkzaam bij het M.O., van 1870-73
als leeraar a.d.H.B.S. te Enkhuizen, van 1873-79 aan die te Hoorn. In laatstgenoemd
jaar werd hij tot directeur van de H.B.S. te Brielle benoemd, welke betrekking hij
vervulde tot zijn dood.
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Sinia schreef, behalve opstellen in den Tijdspiegel, de Natuur en Vragen van den
Dag, een vrije bewerking van T h o m a s H u x l e y 's Lessons in elementary
Physiology, onder den titel Natuurkunde van den mensch (1886) en een Beknopt
leerboek der natuurkunde, ten dienste van gymnasiën, hoogere burgerscholen met
3-jar. cursus enz., 2 stukken (1887).
Zuidema

[Sinia, Thomas Sjolles]
SINIA (Thomas Sjolles), bekende friesche boer, die in zijn omgeving veel gedaan
heeft tot opwekking van nieuw positief Christelijk leven. Hij werd geboren te
Sibrandahuis 25 April 1823 en stierf aldaar 10 Juni 1880. Ds. Koopmans te
Rinsumageest had als leermeester veel invloed op hem. Hij heeft honderden malen
gesproken in lokalen en christelijke scholen. Jarenlang leidde hij begrafenissen in
Frieslands Noordoosthoek. Als ouderling te Rinsumageest nam hij vaak den
predikdienst waar. Hij stond als wethouder van Dantumadeel in hoog aanzien. Voor
velen was hij een geestelijke vader en leidsman. Hij leidde de ressortsvergaderingen
van de ‘Waarheidsvrienden’ in zijn omgeving, schreef vele gedichten, die echter
niet zijn uitgegeven en plaatste meermalen een opstel in het Kerkelijk Weekblad
(red. V o s ).
Zie: W u m k e s , It Fryske Réveil yn portretten (Sneek 1911) 219-237, waar zijn
leven door mij is beschreven.
Wumkes

[Sirks, Jacobus Laurens]
SIRKS (Jacobus Laurens), rector van het gymnasium te Groningen, geb. 5 Juni
1837 te Rotterdam en overl. in eerstgenoemde plaats 24 Jan. 1905. Hij ontving zijn
opleiding aan het Erasmiaansch gymnasium zijner geboortestad, studeerde te
Leiden in de letteren en natuurwetenschappen, en promoveerde ald. in
eerstgenoemde faculteit op een dissertatie: Heronis mathematici Alexandrini Metrica
(1860). Achtereenvolgens was hij leeraar aan het instituut-Kramers op Noorthey,
aan het gymnasium te Leeuwarden en sedert 1864 aan het gymnasium te Groningen,
waarvan hij in 1872 conrector en in 1873 rector werd (als opvolger van J.A. Wynne).
Om gezondheidsredenen werd hem in 1900 eervol ontslag verleend, nadat hij een
paar jaar vroeger onder vele blijken van waardeering zijn 25-jarig rectoraat had
mogen vieren. 10 Dec. 1892 verleende de senaat der universiteit te Groningen hem
honoris causa het doctoraat in de wis- en natuurkunde. Behalve bovengen. diss.
schreef hij: Over de grondslagen der Latijnsche Etymologie (Progr. Sted. gymn. te
Groningen 1868/69); Compensation eines optischen Gangunterschiedes (Pogg.
Ann. Phys. 1870, 140 en 141); Refraction und Dispersion des Sehens (ibid. 1871,
143); De l'influence de la diffraction par un réseau à mailles rectangulaires, placé
devant l'objectif d'une lunette sur la clarté de l'image principale d'une étoile (Versl.
en Meded. der Kon. Akad. v. Wetensch. te Amsl., afd. Natuurk., 3de reeks, IX (1892)
307); On the astigmatism of Rowland's concave gratings (Verh. der kon. Akad. v.
Wetensch. te Amst., afd. Wisen Natuurk., 1894, II, No. 6); Interferentieverschijnselen
in dunne platen (Hand. 2de Nederl. Natuur- en Geneesk. Congres te Leiden (1889)
en Over een interferentiemicroscoop (Hand. 4de Ned. Natuur- en Geneesk. congres
te Gron. 1893).
Zuidema
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[Sirks, Jan]
SIRKS (Jan), directeur der H.B.S. te Deventer, broeder van den voorgaande, geb.
5 Juni 1844 te Rotterdam en overl. 12 Sept. 1891 in eerstgenoemde stad. Ook hij
ontving zijn opleiding aan het Erasmiaansch gymnasium, studeerde vervolgens van
1862-67 te Leiden in de wis- en natuurkunde, werd 23 Aug. van laatstgenoemd jaar
leeraar a.d.H.B.S. te Deventer en pro-
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moveerde 12 Dec. 1868 op een proefschrift: Over het meten van den galvanischen
geleidingsweerstand. 17 Juli 1876 werd hij tot directeur der H.B.S. te Deventer
benoemd, als opvolger van Dr. L.A.J. Burgersdijk. Enkele mededeelingen van zijne
hand op sterrekundig en natuurkundig gebied zagen het licht in Pogg. Annalen en
in het Maandbl. voor Natuurwetenschappen.
Zuidema

[Sittaert, Godefridus van]
SITTAERT (Godefridus v a n ), dominicaan. Geboren in de 2de helft der 15de eeuw,
behoorde hij tot het klooster van Maastricht. Zijne studiën begon hij te Leuven, waar
hij tot licentiaat werd bevorderd, en zette ze voort in 1522 te Heidelberg, waar hij
het doctoraat verwierf. In 1525 was hij prior te Nijmegen.
Zie: G.A. M e i j e r , Dominicaner Klooster en Statie te Nijmegen (Nijmegen 1892)
59.
G.A. Meijer

[Sittardus, Matthias]
SITTARDUS (Matthias), dominicaan, geb. te Sittard 2 Febr. 1522, gest. te Weenen
31 Oct.1566. Zijn familienaam was E s c h e . De lagere studiën voltooide hij te Aken,
waar hij in 1538 in het dominicanenklooster werd opgenomen. Wegens zijn vroeg
ontluikend redenaarstalent mocht hij, nauwelijks twintig jaar, reeds den kansel
beklimmen. De studie der godgeleerdheid deed hem eenigen tijd aan de universiteit
te Keulen vertoeven, maar weldra werd hij door de burgerij van Aken teruggeroepen.
Gedurende ongeveer 16 jaren was hij aldaar de gevierde kanselredenaar, wiens
opwekkend woord de katholieken in den geloofsstrijd bemoedigde en samenhield.
In 1557 nam hij als godgeleerde deel aan het Colloquium van Worms, waar hij o.a.
meende door het toestaan van den leekenkelk de tegenpartij te zullen bevredigen.
In 1559 benoemde keizer Ferdinand I hem tot zijn hofprediker en biechtvader. Na
diens dood, in 1564, werd p. Sittardus in het ambt van hofprediker door keizer
Maximiliaan II bevestigd. Hij vergezelde dezen vorst op diens reizen en legertochten,
maar werd in 1566, tijdens een krijgstocht tegen de Turken, door een kwaadaardige
ziekte overvallen, waaraan hij in hetzelfde jaar te Weenen overleed. Daar hij meer
een man was van het gesproken dan van het geschreven woord, bestaan zijn
nagelaten werken meestal uit gelegenheidsgeschriften.
Zie: H.J. A l l a r d , Matthias Sittardus O.P. in Limburg's Jaarboek VII, 328.
G.A. Meijer

[Sittart, Arnoldus van]
SITTART (Arnoldus v a n ), aldus naar zijne geboorteplaats genaamd, komt voor
als abt der cistercienser abdij Oudekamp 14 Feb. 1298 en overl. 30 Oct. 1320. In
1314 had hij waarschijnlijk afstand gedaan van het bestuur. Twee jaar later komt
hij in de oorkonden opnieuw voor als abt, o.a. in een oorlof gegeven aan de abdis
van St. Servaas te Utrecht om te beschikken over hare familiegoederen. Onder zijn
bestuur werden goederen aangekocht voor de abdij te Leur, Haren en Nederasselt;
tegelijk verkreeg zij het patroonaatsrecht over de kerken dier plaatsen, welke de
aartsbisschop van Keulen met de abdij vereenigde 1311, 1313, 1318. Het bestuur
van abt Arnoldus viel in de ongelukkigste tijden voor de abdij, die door de
voortdurende oorlogen in groote armoede verviel.
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Zie: Gallia Christ. III, 784; Chronicon monasterii Campensis in Annalen des hist.
Vereins für den Niederrhein XX (1869) 98-305; G. J o n g e l i n u s , Notitia abbatiarum
O. Cist (Col. Agr. 1630) lib. II, 7; L.v. L a a k , Kloster Kamp (Rheinberg Rheinl. 1904)
37, 39, 40, 48, 56, en de aldaar aangehaalde bronnen; R. S c h o l t e n , Das
Cistercienserinnenkl. Grafenthal oder Vallis
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comitis zu Asperden (Kleve 1899) Urk. n . 91, 103, 111, 135; D o d t , Archief II, 77.
Fruytier

[Sitter, Thomas de]
SITTER (Thomas d e ), geboortig van Aardenburg, cistercienser monnik der abdij
van Duinen, overleden 1305. Hij bekleedde den post van cellier of schaffenaar, toen
hij in 1303, door den afstand van abt Jacobus (I kol. 1199) op den abtszetel werd
verheven. De Cronica zegt, dat zijne werkzaamheid en bekwaamheid hem deed
gekozen worden. Zijne gezindheid voor de Franschen, die toen Vlaanderen
overweldigd hadden was zonder twijfel de beweegreden zijner bevordering. Spoedig
was hij een van de hoofden der Leliaarts in Vlaanderen en berokkende hierdoor
veel onheil aan zijne abdij, vooral van de zijde der Bruggelingen. Bij het verdrijven
der Franschen uit Vlaanderen, nam hij de vlucht naar Parijs, doch ook daar hield
bij zich niet rustig. Hij overleed echter reeds spoedig, en werd in het college St.
Bernard aldaar begraven.
Zie: A. d e B u t , Cronica abbatum de Dunis (Brug. 1839) 14, 15; J. M e y e r ,
Annal. Flandr. (Antv. 1560) 85; C. d e V i s c h , Compendium Chronol. B.M. de
Dunis (Brug. 1660) 71; Gallia christ. nov. V, 289; K e r v y n d e L e t t e n h o v e ,
Codex Dunensis (Brux. 1875) 16.
Fruytier

[Sjoerdsz., Arent]
SJOERDSZ. (Arent), kunst- en boekverkooper te Statum (Makkum), gaf in 1646
een herdruk in het licht van een bundeltje pamfletten en gedichten van Robbert
Robbertsz. (I kol. 561). De dichterlijke opdracht ‘Aen alle hooge Overheyden’ is
onderteekend met de spreuk ‘Finis coronat opus’. Het boekje bevat ook enkele
stukken van tijdgenooten, strekkende tot lof van den overleden strijder voor
verdraagzaamheid, en tot aanbeveling van zijne ‘neutralistische’ opvatting van eene
‘ware sichtbare kerk’ die alle christenen omvatte. Een van de gedichten schetst in
enkele woorden, hoe de boekverkooper ‘komt gereyst met al sijn boecken’, en raadt
een ieder aan, daarop te wachten en dan een exemplaar te koopen.
Zie: B u r g e r , De Amsterdamsche boekdrukkers III, 178.
Burger

[Sladus, Mattheus]
SLADUS (Mattheus), was Engelschman van afkomst, waarschijnlijk uit Devonshire.
Het bericht dat hij in 1599 is geboren, zal wel onjuist zijn, want reeds in 1615 trad
hij op als auteur. Hij stierf 10 Febr. 1628. Veel is er van hem niet bekend; alleen dat
hij rector is geweest van de latijnsche school aan de Oude Zijde te Amsterdam. Dat
Festus Hommius hem gaarne - voor 't geval Bogerman en Sopingius zich geen
benoeming wilden laten welgevallen - in aanmerking had zien komen voor een
professoraat te Franeker, bewijst wel, dat hij geen ongeleerd man is geweest. Ook
heeft hij een niet onbelangrijke rol gespeeld bij de pogingen om te verhinderen dat
Conradus Vorstius den door Arminius' dood vacant geworden katheder zou in gaan
nemen. Niet alleen was hij in de jaren 1611 en vervolgens de voornaamste
tusschenpersoon tusschen de hollandsche en engelsche godgeleerde wereld, om
de laatste van het hier gebeurende op de hoogte te stellen en haren steun in te
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roepen voor de maatregelen, die men tegen Vorstius wenschte nemen, maar
evenzeer heeft hij deelgenomen aan den pamfletten-oorlog, die toen is gevoerd.
Allereerst schreef hij M. S l a d i i ... cum C. Vorstio ... de blasphemiis, haeresibus
et atheismis a ... rege Jacobo ... in eiusdem Vorstii de Deo tractatu et exegesi
apologetica nigro theta notatis, scholasticae disceptationis pars prima ... Addita est
P a r e i ad Vorstium Epistola (Amst. 1615; welk jaartal echter een drukfout behelst.
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Volgens T r i g l a n d , Kerckelijcke Geschiedenissen (Leiden 1650) 610 moet het
1612 wezen. Ook uit P.J. W y m i n g a , Festus Hommius (Leiden 1899) 172 kan
blijken dat niet het tweede - zooals R o g g e veronderstelt - maar het eerste van
Sladus' pamfletten verkeerd is gedateerd). K o r t daarna liet hij daarop volgen: M.
S l a d i ... disccptationis cum C. Vorstio ... pars altera ... Praefixa est prioris
disceptationis appendix ... Appositus Vorstii et Socini concentus (Amst. 1614). Met
kracht sprak hij zich daarin uit; ‘multo quam Bogermannus audentius et securius
criminatur Sladus’ zeide Caspar Barlaeus ervan. Ook bleven tegengeschriften niet
uit. Behalve dat, waaraan het genoemde citaat van Barlaeus is ontleend: C. B a r l a e i
Bogermannus ἐλεγχόμενος ... In quo etiam crimina a M. Slado impacta Erasmo
diluuntur (Lugd. Bat. 1615), verschenen van V o r s t i u s : Responsio ad Matth. Sladi
Anglo-Britanni scholasticae, quam vocat, cum eodem Vorstio Disceptationis etc.
partem primam. Respondetur etiam ... epistolae D. Davidis Paraei ad eundem
Vorstium scriptae et a Slado editae (Gouda 1615) en Responsio ad Matth. Sladi ...
Disceptationis, quam vocat, partem alteram (Gouda 1615). Dit laatste werkje werd
het volgend jaar onder den titel van: Corte ende grondighe Belijdenisse enz. (Gouda
1616) vertaald. Pogingen om de Staten van Holland een besluit te doen nemen om
Sladus' geschriften op den index te plaatsen, zooals dat 17 Oct. 1614 met
S i b r a n d u s L u b b e r t u s ' Responsio ad pietatem Hugonis Grotii geschied was,
mislukten, door toedoen van de afgevaardigden van Amsterdam. Een zoon van
Mattheus was C o r n e l i s , geb. 14 Oct. 1599 te Amsterdam (ingeschr. Leiden 1
Apr. 1617). die zijn vader als rector schijnt te zijn opgevolgd; vermoedelijk ook de
13 Nov. te Leiden ingeschr. M a t t h e u s S l a d u s .
Zie: H. E d e m a v a n d e r T u u k , Johannes Bogerman (Gron. 1868) 106, 325,
330; L.D. P e t i t , Bibliograph. lijst I (Leiden 1894) 91 v.v.; H.C. R o g g e ,
Pamfletcatalogus van de Boekerij der Remonstrantsche Kerk te Amsterdam
(Amsterd. 1863-65) Stuk I Afd. I, 125; Stuk II Afd. I, 13, 229 en het reeds genoemde
werk over Festus Hommius, register in voce; Praestant. ac eruditorum virorum
epistolae (Amst. 1660) 418, 464, 466; Navorscher VII (1858) reg. i.v.
van Schelven

[Sleen, Johan van]
SLEEN (Johan v a n ), overl. als kanunnik van St. Pieter te Utrecht in 1402, magister
en baccalaureus in decretis. Clemens VI verleende bij bul van 1342 en 1350 hem,
hoewel zoon van een priester, dispensatie tot het ontvangen der wijdingen en het
bezitten van beneficia, en niet lang daarna verkreeg hij een kanonikaat van St.
Pieter. In akten komt hij voor als officiaal van den aartsdiaken van den Dom. Hij
resideerde te Utrecht, maar diende tevens de stad Deventer jarenlang als ‘onser
stad advocaet’. Blijkens Cameraarsrekeningen van Deventer genoot hij daarvoor
jaarlijks 4 pond.
Waarschijnlijk verwierf hij zijn graad te Orleans; in 1378 ontmoet men daar
R o d o l p h u s v a n S l e e n , uit de utrechtsche diocese.
Zijn testament van 14 Febr. 1402 berust in het kapittelarchief te Utrecht (zie S.
o

M u l l e r F z ., Reg. v.h. kapittel van St. Pieter, n . 712).
o

Zie verder: G. B r o m , Bullarium Trajectense n . 1007, 1363, 1454; Archief Aartsb.
Utrecht I, 171; XI, 6; XIX, 256; Bijdragen Bisdom Haarlem XXVIII, 351-3.
van Kuyk

[Sloet tot Oldhuis, Adriaan Gustaaf Arthur baron]
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SLOET TOT OLDHUIS (Adriaan Gustaaf Arthur baron), zoon van den volg., 4 Sept.
1834 te Hengelo geb., waar zijn vader destijds burge-
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meester was, en 11 Nov. 1900 te Zwolle overl. Hij bezocht het gymnasium in
laatstgenoemde stad, studeerde te Groningen in de rechten en promoveerde aldaar
in 1860 op Quaestiones juris. Na zijn promotie vestigde hij zich als advocaat te
Zwolle, waar hij achtereenvolgens plaatsvervangend kantonrechter,
gemeente-archivaris en schoolopziener werd; het laatste eerst (in 1872) voor 't
district Steenwijk, later (1876) voor 't district Zwolle. Bij de invoering der wet op 't
L.O. van 1878 werd hem het toezicht opgedragen over het nieuw gevormde distr.
Zwolle, dat nu vrijwel de noordelijke helft der prov. Overijsel omvatte. Na 't overlijden
van Dr. J.J. Kreenen werd Sloet in 1890 tot diens opvolger benoemd en hem dus
het schooltoezicht over de geheele 3de Inspectie (zijnde de prov. Groningen, Friesl.,
Drente en Overijsel) toevertrouwd. Met meer dan gewone bekwaamheid en toewijding
heeft hij deze betrekking tot zijn dood toe waargenomen.
Ook in de stad zijner inwoning, Zwolle, was S. in verschillende betrekkingen nuttig
werkzaam, o.a. als lid der Commissie van toezicht op 't M.O. en als president-curator
van 't gymnasium.
Hij was gehuwd met D i d e r i k a J a c o b a barones v a n F r i d a g h .
Zie: In Memoriam van T h . R u y s J. P z . in Prov. Overijs. Cour. v. 17 Nov. 1900,
2de blad.
Zuidema

[Sloet tot Oldhuis, Mr. Bartholomaeus Willem Anne Elise baron]
SLOET TOT OLDHUIS (Mr. Bartholomaeus Willem Anne Elise baron), geb te Voorst
13 Oct. 1808, gest. 16 Jan. 1884 te Zwolle, zoon van J a n A d r i a a n J o o s t
S.t.O. en J o h a n n a J a c o b a S a r a V i s s c h e r . Hij studeerde te Utrecht,
maakte met zijn broeder Ludolf Anne Jan Wilt S l o e t v a n d e B e e l e (geb. 28
Mrt. 1806) den Tiendaagschen veldtocht mede en werd na zijn promotie
burgemeester van Hengeloo, daarna in 1838 lid, later president der Arr. Rechtbank
te Zwolle. In 1841 richtte hij op het door hem geredigeerde Tijdschrift voor
Staathuishoudkunde en Statistiek, dat tot 1875 is voortgezet. Daarin schreef hij een
aantal belangrijke opstellen. In die dagen waren economische quaesties niet zoo
aan de orde als thans; vandaar, dat verhandelingen en wetenschappelijke vertoogen
er soms meer plaats innamen dan men thans van een economisch tijdschrift zou
verwachten. Hij maakte veel werk van boekaankondigingen die hij meestal zelf
schreef. Ook kondigde hij de meeste economische dissertatiën aan. Hij deed zich
kennen als een politiek man van vrijzinnige richting en kwam dan ook als zoodanig
in aanmerking voor lid van den gemeenteraad van Zwolle, van de Provinciale Staten
van Overijsel en van de Tweede Kamer, waar hij van 1848-60 zitting had, na vroeger
reeds aan de beide grondwetsherzieningen in 1840 en 1848 als lid der Dubbele
Kamer te hebben deelgenomen. In de Kamer behoorde hij tot die leden der liberale
partij, die zich, het volgt in zekeren zin uit het bovengezegde, voornamelijk met
economische onderwerpen bezig hielden en waartoe destijds ook P.G. van Zuylen,
Blaupot, Jongsma, Dullert, Poortman, Blussé en van der Linden behoorden. Aan
ijveren voor vrijen invoer, het afschaffen der belastingen op de eerste
levensbehoeften deed hij krachtig mee. Zoo streed hij steeds tegen graanrechten
en accijnzen en had een ruim deel aan den rijken wetgevenden arbeid van 1850,
waarin de liberale meerderheid der Kamer de regeering - het kabinet Thorbecke
met van Bosse als minister van financiën - ijverig hielp om onze financiën en onze
administratie op goede grondslagen te vestigen.
Sloet is vooral bekend om zijn toen opzien-
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barend voorstel, door hem in een nota ontwikkeld, om over te gaan tot verkoop van
gronden op Java om het tekort over 1848 te dekken, en om zijn initiatief tot
afkoopbaarstelling der tienden, welk voorstel hij echter, niettegenstaande herhaalde
wijzigingen in overleg met de Kamer, niet mocht aangenomen zien, wat trouwens
niet wegneemt, dat de wet van 1872 tot afkoopbaarstelling dier tienden aan den
door hem gegeven stoot moet worden toegeschreven.
Hij was op 15 Nov. 1833 te Utrecht gehuwd met W i l h e l m i n a H e n d r i k a
A r n t z e n i u s , geb. aldaar 16 Aug. 1805, gest. te Zwolle 27 Mrt. 1844, dochter van
Prof. Mr. Herman en Cornelia Anna Metelerkamp (I kol. 179). Op 30 Mei 1849
trouwde hij voor de 2e maal te Groningen met A l i d a M a r i a S p a n d a w , geb.
aldaar 2 Mei 1816, gest. te Zwolle 4 Juni 1876, dochter van Dr. H u g o A l b e r t u s
en Henriëtte Katharina Woertman.
Zoons uit het eerste huwelijk waren: Mr. Adriaan Gustaaf Arthur zie hiervoor, en
Mr. L u d o l f E d z a r d A l f r e d , geb. te Zwolle 23 Juli 1840, vice-president v.d.
rechtbank te Haarlem, gest. 7 Jan. 1907 aldaar.
In verband met het bovengezegde zij nog opgemerkt, dat hij vele economische
werken vertaalde; bijv. het bekend boekje van D r o z getiteld: ‘Eléments d'économie
politique’. Ook aan literatuur deed hij veel, hij schreef bijv. een treurspel Antigone
(1e druk 1839, 2de druk 1865); Herfstdraden (Deventer 1873); Winteravondrood
(1876) enz.
Zie: Eigen Haard van 1884 met portret; Economist 1885, I, 205.
Breukelman

[Sloos, Albertus Regnerus]
SLOOS (Albertus Regnerus), geb. te 's Gravenhage 15 Aug. 1805, overl. te Winkel
1 Febr. 1869, zoon van A l b e r t S., referendaris aan het ministerie van financiën,
later notaris in de Zijpe, en J o h a n n a R e g i n a K l u p p e l . Hij was notaris te
Winkel (benoemd 11 Nov. 1830), lid der Prov. Staten van Noord-Holland en
secretaris-penningmeester van den Waard- en Groetpolder. Zijne vrouw was M a r i a
G e e r t r u i d a H a r r e b o m e e , geb. 5 Aug. 1811 en overl. 17 Oct. 1882, dochter
van A b r a h a m H., hoofd der school te Heemstede, en C a t h a r i n a R i s v a n
H a f f e n . Zij lieten 4 zonen en 4 dochters na. Sloos heeft geschreven: Victor of de
gevolgen van godsdiensthaat en familietrots. Een romantisch tafereel uit de 17e
eeuw (Amst. 1839); De Procureur. Oorspronkelijke roman (Amst. 1840, 2 dln); De
Bastaardbroeders (Utr. 1844); Wat moeten wij nu doen? Een woord aan alle
grondeigenaars en landbouwers in Nederland (Alkm. 1852); De geschiedenis der
inpoldering en bebouwing van Waard en Groet, in Noord- Holland (Amst. 1858);
Hollanders en Belgen. Historische roman uit de belgische revolutie (Utr. 1860, 2
dln.).
Bruinvis

[Slotanus, Joannes]
SLOTANUS (Joannes), dominicaan. Hij was geboren te Geffen bij 's Hertogenbosch
en wordt daarom ook J o a n n e s v a n G e f f e n genoemd, overl. 9 Juli 1560.
Vroegtijdig trad hij te Keulen in het dominicanenklooster. Door de berichten over
den vruchtbaren arbeid der zendelingen in Amerika in geestdrift ontvlamd, wenschte
ook hij den oceaan over te steken om het evangelie te gaan prediken, maar zijne
oversten wezen hem een beperkter werkkring aan binnen Keulen. Hier legde hij
zich bijzonder op de gewijde welsprekendheid toe, en met uitstekend gevolg.
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Omstreeks 1553 werd hij prior te Keulen en dientengevolge inquisiteur voor de
aartsbisdommen Keulen, Mainz en Trier. Nadat hij in 1554 aan de universiteit van
Keulen tot doctor in de godgeleerdheid was gepromoveerd, werd hij aldaar
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professor en van 1555 tot 1557 deken der theologische faculteit.
In 1550 was de Hagenaar Justus Velsius, door den raad van Keulen tot leeraar
in het Grieksch en het Latijn aangenomen, doch spoedig geraakte hij wegens zijne
onrechtzinnige leerstellingen in proces gewikkeld met de Inquisitie. In 1556 werd
de leeraar uit de stad verbannen. Onmiddellijk daarna richtte hij een heftig strijdschrift
tegen de keulsche inquisiteurs, waarop Slotanus het antwoord niet schuldig bleef.
Een smaadschrift van den hartstochtelijken Velsius volgde, doch Slotanus ging
daarop niet in, maar stelde een algemeen verweerschrift der roomsche Kerk samen,
dat hij opdroeg aan George van Egmond, bisschop van Utrecht. Later gaf hij nog
eenige polemische geschriften uit van minder beteekenis, benevens twee bundels
sermones en homiliae.
De titels zijner voornaamste werken zijn: Disputationum adversus haereticos Liber
unus (Colon. 1557); de Retinenda fide orthodoxa et catholica adversus haereses
et sectas et praecipue Lutheranam (Colon. 1555); de Octo beatitudinibus Sermones
XIII (Colon. 1556); Homiliarum ... libri tres (Colon. 1557).
Zie: S e p p , Kerkhist. Studiën (1885) 151; N. P a u l u s , Die deutschen Dominikaner
im Kampfe gegen Luther (Freiburg 1903) 156.
G.A. Meijer

[Smellekamp, Johan Arnold]
SMELLEKAMP (Johan Arnold), geb. te Amsterdam 16 Jan. 1812, overl. te
Bloemfontein 23 Mei 1866, wiens reis naar Natal, in 1841, volgens de voorstelling
van sommige britsche en zuid-afrikaansche geschiedschrijvers (C h a s e , C l o e t e ,
M c T h e a l ) tot bloedige gevechten tusschen de Emigranten-Boeren en de
engelsche troepen aanleiding zou hebben gegeven en die ook daarna in de
geschiedenis der Z.A. Republiek en van den Oranje-Vrijstaat een groote rol speelde,
begon zijn loopbaan in zijn geboortestad als bediende bij de makelaars in
assurantiën, de firma Vos en Zonen en ving later aldaar een grossierderij in
gedistilleerd aan. Na eenigen tijd in Parijs te hebben vertoefd, vertrok hij 6 Jan. 1842
naar de Oostkust van Afrika, als supercargo van het schip ‘Brazilië’, dat op naam
van een amsterdamsch handelshuis, de wed. Klijn & Co., aan welks hoofd de heer
G.G. Ohrig (kol. 1019) stond, uitgerust was, naar het heette om met de
Emigranten-Boeren zaken te doen, doch in werkelijkheid om aan die kust een haven
te vinden voor onze O.-I. handelsvloot, die, na het verlies van de Kaap, nergens
meer een veilige ligplaats zou hebben, indien er tusschen Nederland en
Groot-Brittannië wederom, gelijk in 1832, verwikkelingen mochten uitbreken. Daar
de britsche regeering meermalen verklaard had, op Natal geen aanspraak te maken
en de bezetting, die 24 Dec. 1840 door den toenmaligen Gouverneur der Kaapkolonie
Sir Charles Napier, volgens diens uitdrukkelijke verklaring, daar tijdelijk gelegd was,
ook weer was teruggeroepen, scheen dit volkomen geoorloofd. Maar toen
Smellekamp 28 Mrt. 1842 voor Port-Natal aankwam, vond hij een proclamatie van
dien landvoogd van 2 Dec. 1841, waarbij deze den emigranten aanzegde, dat hij
hen, in overeenstemming met de opvatting der britsche regeering, voortaan als
britsche onderdanen behandelen en, ingevolge de door hem ontvangen bevelen,
het land weder in bezit nemen zou. Of Smellekamp, daar er nog geen troepen
aangekomen waren, heeft geloofd, dat Napier dit plan niet zou uitvoeren, dan wel
dat de Boeren sterk genoeg zouden zijn om aan deze het hoofd te bieden, zooveel
is zeker, dat hij de leiders met het eigenlijk doel zijner reis in kennis stelde en som-
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migen daardoor in den waan geraakten, dat zij, door hun land aan de nederlandsche
regeering af te staan, op haar bescherming zouden kunnen rekenen. De britsche
troep, onder kapitein Smith, die slechts uit 200 man bestond en enkel twee kleine
veldstukken medevoerde, ontmoette dientengevolge, bij hare aankomst op 21 Mei
1842, hevigen tegenstand en verloor bij een nachtelijken aanval op de stelling der
Boeren, vier dagen later, meer dan de helft harer manschappen aan gewonden en
dooden. Eerst nadat de versterking, die onder kolonel Cloete daarop zoo spoedig
mogelijk (11 Juni) uit de Kaap gezonden was, zich na een kort gevecht van de plaats
meester gemaakt had, gelukte het na veel moeite dien bevelhebber, den Boeren
duidelijk te maken, dat zij Smellekamp verkeerd hadden verstaan. Deze, die den
dag vóór de aankomst der troepen onder kapitein Smith over land naar de
Kaapkolonie vertrokken was, werd te Swellendam gevangen genomen en naar
Kaapstad gebracht, maar wegens gebrek aan bewijs eenige dagen later op vrije
voeten gesteld en keerde naar Holland terug. De britsche regeering echter, door
de kaapsche van het gebeurde op de hoogte gesteld, richtte desniettemin dadelijk
tot de nederlandsche vertoogen, waarin zij op onderzoek en bestraffing der
schuldigen aandrong, maar onze regeering gelukte het, ondanks alle moeite die zij
zich gaf, niet om voldoende bewijzen voor een vervolging tegen Smellekamp, Ohrig
of een der overige bij de onderneming betrokken personen te vinden.
In het begin van 1843 zeilde Smeilekamp andermaal met de ‘Brazilië’ naar Natal
uit, waar hem bij zijn aankomst (4 Mei) door den bevelvoerenden officier niet slechts
het landen, maar zelfs alle communicatie met de kust werd verboden, wat echter
niet belette, dat weder onder de emigranten, die zich, toen de komst van het schip
bekend werd, opnieuw met nederlandsche tusschenkomst vleiden, groote opwinding
ontstond, die met veel moeite door den vertegenwoordiger der kaapsche regeering
aldaar, den advocaat H. Cloete, een broeder van den reedsgenoemden kolonel, tot
bedaren gebracht werd. Smellekamp zette daarop naar Delagoabaai koers en liet
van daar aan de emigranten weten, dat zij op hulp uit Holland niet meer moesten
rekenen, maar beter zouden doen om, daar de Engelschen hen vermoedelijk zouden
blijven achtervolgen, zich in het portugeesche gebied te vestigen, welke raad een
verderen ‘trek’ en de stichting van het dorp Lijdenburg, ter herinnering aan de op
dien tocht doorgestane ellende, ten gevolge had. Hij zelf keerde vervolgens naar
Europa terug en vertoefde in 1846 een tijdlang te Lissabon, waarop in het najaar
van 1847 (26 Oct.) te Vlaardingen de Hollandsche Handel- en Reederijmaatschappij
opgericht werd, voor welker rekening hij 21 Jan. 1848, met het schip ‘Animo’, voor
de derde maal als super-cargo naar Afrika uitzeilde. Na een zeer onvoorspoedigen
tocht, keerde hij 11 Aug. over Kaapstad huiswaarts en viel 9 Dec. te Hellevoetsluis
binnen, waarop hij zijn vroeger bedrijf wederom opvatte, doch reeds drie jaren later
(25 Jan. 1850) nogmaals naar Afrika met de ‘Vasco de Gama’ onder zeil ging.
Midden van 1853 vertrok S., die 20 Oct. 1852 van deze laatste reis was te huis
gekomen, voor de vierde maal, met de ‘Admiraal Koopman’, naar Zuid-Afrika, met
het voornemen om zich onder de Boeren aan de Vaal te vestigen, doch geraakte
te Lijdenburg met den predikant D. van der Hoff, met wien hij op verzoek der
commissie voor de behartiging van de godsdienstige belangen der Trans-
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vaalsche Republiek was gaan spreken. in zoo hevigen twist (7 Febr. 1854), dat hij
eerst onder censuur gezet en beboet en daarna, nadat hij zich in een brief aan den
commandant-generaal Pretorius 10 Juli 1854 over van der Hoff had beklaagd, uit
het land gebannen werd. Smellekamp vertrok daarop naar Bloemfontein, waar hij
reeds zeer spoedig (30 Sept. 1854) waarnemend landdrost en twee jaren later,
nadat hij dit ambt nedergelegd en zich als procureur gevestigd had, tot lid van den
volksraad (voor Smithfield) verkozen werd.
Hij gaf in 1854 te Kaapstad uit: Mijn wedervaren in de Zuid- Afrikaansche
Republiek, vooral in betrekking met den predikant D. van der Hoff, bevattende de
aanleiding tot drie over mij in gezegde Republiek gevelde vonnissen van censuur,
boete en bannissement.
Zie: v a n O o r d t , Paul Kruger en de opkomst van de Zuid- Afrikaansche
Republiek 50; L i o n C a c h e t , Worstelstrijd (2e druk) 307; H o f s t e d e ,
Geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat 85; S t u a r t , De Hollandsche Afrikanen en
hunne Republieken 166, 181 en 420; Elpis, Tijdschrift voor Zuid-Afrika, I, 16, 21, 23
en 27; M u l l e r , Oude tijden in den Oranje-Vrijstaat 73, 77, 100 en 103; R o o r d a
S m i t , Het goed recht der Transvaalsche Boeren 18; M a n s v e l t , De betrekkingen
tusschen Nederland en Zuid- Afrika 81; M c . T h e a l , History of the Boers 158;
C h a s e , Natal. A Reprint of all the authentic notices 206; C l o e t e , Five lectures
on the Emigration of the Dutch Farmers from the Cape of Good Hope and their
Settlement in the District of Natal 102 en 115; B i r d , Annals of Natal I, 170; II, 35
en 36.
de Savornin Lohman

[Smissaert, Jan Carel]
SMISSAERT (Jan Carel), heer van Sandenburg, geb. 8 Mei 1684, overl. 8 Aug.
1747, zoon van J o h a n C a r e l en C o n s t a n t i a C o y m a n s . Als krijgsman
nam hij deel aan den slag bij Oudenaarden (1708) het beleg van Gent (1708) en
van Doornik (1709). In den slag bij Malplaquet (1709), waar hij gewond werd,
benoemde de generaal van Nassau-Woudenberg hem tot zijn adjudant-generaal.
Later werd hij eigenaar en kolonel van een regiment infanterie en commandant van
Sas van Gent en het fort St. Antoon. Bij het uitbreken van den oorlog met Frankrijk
(1744) werd hij tot luit.-gen. bevorderd en ontving hij het bevel over de 6000 man
hulptroepen, die de Staten-Generaal naar Engeland zonden. Van daar teruggekeerd
verving hij in den slag bij Rocoux den aldaar gesneuvelden generaal-majoor Veldman
en werd wederom gekwetst. Op vrij hoogen leeftijd werd hij bij den inval der
Franschen in Staats-Vlaanderen benoemd tot opperbevelhebber over de troepen
in Zeeland. Hij overleed echter in het hoofdkwartier te Capelle en werd in het graf
der familie van Tuyll van Serooskerken begraven. Hij was gehuwd met jonkvr.
E l e o n o r a S o p h i a B o r r e v. A m e r o n g e n .
Zie: B o s s c h a , Heldend. te Land II, 557, 565, 586, 592, 601, 602; Ned. Jaarb.
1

v. 1747; B l o k , Gesch. v.h. Nederl. Volk VI, 197, 208.
Eysten

[Smissaert, Marinus Adrianus Perpetuus]
SMISSAERT (Marinus Adrianus Perpetuus), geb. te Utrecht 11 Nov. 1773, vermoord
op het eiland Banka 1 Nov. 1819; zoon van J a n C a r e l en L u c i a G e r a r d a
R o o s ; luitenant bij de garde te paard, officier van de jacht. Op 8 Juli 1808 treffen
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wij hem als intendant van 's Konings paleis te Amsterdam en hij werd toen door
Lodewijk Napoleon belast met de overbrenging van de schilderijen van het kabinet
in den Haag naar Amsterdam, om daar deel uit te maken van het
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geprojecteerde Koninklijke Museum. Hij werd later benoemd tot prefect van het
paleis, kolonel der schutterij van Amsterdam raad van financiën en
inspecteur-generaal der tinmijnen op Banka en Biliton. Op 23 Mrt. 1799 huwde hij
te Amsterdam met M a r i a F e i t a m a , geb. te Amsterdam 2 Jan. 1774, overl. te
Haarlem 16 Oct. 1825, dame du paleis van koningin Hortense.
Zie: E.W. M o e s e n E. v a n B i e m a , De Nationale Konst-Gallery (Amst. 1909)
1.
van Biema

[Smit, Gerbrand]
SMIT (Gerbrand) was in het begin der 17de eeuw lid van de brabantsche
rederijkkamer ‘'t Wit Lavendel’ te Amsterdam. Hij schreef een aan den bijbel ontleend
o

treurspel getiteld: Absaloms Treur-spel, vertoont in Januarius A . 1620 op de
Brabantsche Kamer 't Wit Lavendel ... op 't spreeck-woordt: Hoochmoet komt voor
den val (Amst. 1620), waarin nog de middeleeuwsche ‘duvelrij’ en een sinneken
‘Het Gheweten’ voorkomen. Vondel heeft waarschijnlijk dit spel zien spelen. 's Mans
spreuk was ‘Volcht de Deucht’.
Ruys

[Smit, Joannes Wilhelmus Leonardus]
SMIT (Joannes Wilhelmus Leonardus), geb. te 's Gravenhage 21 Jan. 1826, gest.
te Warmond 3 Dec. 1887. Na twee jaren te hebben doorgebracht op het gymnasium
van zijn geboortestad, waar hij het onderricht genoot van Dr. Beynen, dat steeds
hoog door hem bleef gewaardeerd, vertrok hij in Sept. 1840 naar het kl. seminarie
Hageveld onder Velsen. De bibliofiel van later stak reeds in den jeugdigen seminarist;
alle boekenstalletjes van den Haag werden gedurende de vacantie trouw door hem
bezocht in de hoop daar een zeldzaam werkje aan te treffen of een nog ontbrekende
uitgave van Den oprechten schrifturelijcken Roomsch-Catholycken Mondt-Stopper
meester te worden. In Oct. 1844 kwam hij als theologant op het seminarie te
Warmond en werd reeds 15 Mei 1847, nog voordat hij zijne studies daar had voltooid,
als leeraar te Hageveld benoemd. Gebrek aan leerkrachten maar ook zijn
buitengewone aanleg verklaren deze vroegtijdige aanstelling. De omgang met
Broere, die tot 1851 zijn ambtgenoot bleef te Hageveld, boezemde hem bijzondere
liefde in voor het tooneel. Na het vertrek van dezen naar Warmond kreeg hij de
leiding in handen van de tooneelstukken, welke door de studenten werden uitgevoerd,
en voor hen dichtte hij de Merodates en Guido van Lusignan. Als kundig
boekenminnaar bracht hij een keurverzameling van oude blij- en treurspelen bijeen,
thans in de bibliotheek van Warmond berustende. Reeds gedurende zijn verblijf te
Hageveld trokken hem ook historische studiën aan en vooral de lotgevallen der
katholieken in de 16e eeuw, zooals blijkt uit vele artikelen in de Katholiek. Ten volle
kon hij zich eerst aan dit, zijn lievelingsvak, wijden toen de plaats van hoogleeraar
in de kerkelijke geschiedenis na Broere's dood te Warmond open kwam; 25 Aug.
1861 volgde zijn benoeming voor het Groot Seminarie. Hij was toen juist bezig een
reeks artikelen te publiceeren over Lumey, welke in de Katholiek zijn verschenen
en waarvan Fruin in zijn studie over De Gorcumsche Martelaren veel gebruik heeft
gemaakt onder erkenning ‘doorgaans met het oordeel van den geleerden schrijver
overeen te stemmen’ (Verspr. Gesch. II, 279). Deze en soortgelijke studies als: Het
klooster van de H. Agnes te Gorcum, de Novorum martyrum historia van Estius,
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over Het leven en de werken van Pontus Heuterus waren voorbereidingen tot een
groot werk, dat hij aan de geschiedenis der martelaars van Gorcum wilde wijden,
doch dat helaas nimmer is verschenen. Zooals meer geschiedt, de overdreven
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gestrenge eischen, welke hij bij het navorschen der geschiedkundige feiten aan
zich zelven stelde, hebben zijn productiviteit belemmerd. Op een andere wijze zijn
die studies toch vruchtbaar geweest: om met historische zekerheid de plek vast te
stellen, waar de gorcumsche martelaren hebben geleden en zijn begraven. Door
den bisschop van Haarlem, mgr. Wilmer, werd hem in 1869 opgedragen een
onderzoek naar dit vraagstuk in te stellen, want sinds eenigen tijd meende men die
plaats te kunnen aanwijzen op een bouwhoeve buiten den Briel, het zg. Huis te
Rugge, dat mgr. van Wijckerslooth had aangekocht. Met den wetenschappelijken
ernst hem eigen, toog hij nu aan den arbeid en zette zijn bevindingen uiteen in een
advies dat ook gedrukt is, getiteld: De ware ligging der voormalige kloosterschuur
van St. Elisabeth te Rugge. Zijn conclusie in het breede aldaar gestaafd, luidde
o

aldus: 1 . ‘Op het terrein van het tegenwoordige “Huis te Rugge” lag 9 Juli 1572 het
o

zusterconvent St. Andries. 2 . De geschiedenis leert krachtens onwraakbare
getuigenissen dat op dien dag de Martelaren van Gorkum zijn omgebracht en
o

begraven in een schuur van het mannenconvent St. Elisabeth. 3 . De overlevering,
welke de plaats der marteling en begrafenis in het “Huis te Rugge” wil aanwijzen,
is bijgevolg een blijkbare dwaling’. De bisschop heeft zich in zijn diocesane synode
van 1870 bij dit advies nedergelegd; op de ware martelplaats, reeds sinds 1865
eigendom van het bisdom, verrees nu een kapel en talrijke pelgrims kwamen sinds
daarheen. Ook voor den aankoop van het terrein, voor de opgravingen aldaar
ondernomen en voor het bijeenverzamelen der noodige geldmiddelen heeft prof.
Smit zich velerlei bekommering getroost; te recht herinnert een opschrift, thans
geplaatst in de galerij van het martelveld, aan die groote verdiensten. Mede voor
de vereering van de H. Lidwina stelde hij al zijn gaven beschikbaar. In 1874 wenschte
Mgr. Wilmer tot den H. Stoel het verzoek te richten dat de vereering, aan St. Lidwina
gebracht, uitdrukkelijk door Rome zou bekrachtigd worden. Daaraan moest een
kanoniek proces voorafgaan om te onderzoeken of wetenschappelijk kon vastgesteld
worden, dat de cultus van de beroemde dulderes en gestigmatiseerde uit Schiedam
reeds ‘ab immemoriali tempore’, in dit geval van 1421 af, onafgebroken had
voortbestaan. Aan prof. Smit werd het ambt van ‘notarius actuarius’, een der
gewichtigste bij zulk een proces, opgedragen. De uitspraak luidde ten gunste van
den ‘cultus publicus’; d.i. ten gunste van het verlof om de Gelukzalige Lidwina openlijk
en overal als Heilige te vereeren, met welke uitspraak de Congregatie der Riten
zich bij decreet van 27 Febr. 1890 heeft vereenigd. Scherpzinnig en getuigend van
groote vertrouwdheid met de bronnen is ook een studie over het klooster Mariënhave
te Warmond, dat door dr. Schaepman als een ‘model van historische kritiek’ werd
geprezen. Nog een laatste karaktertrek behoort hier vermeld: zijn groote
bereidvaardigheid om anderen in hun studiën bij te staan. Zijn correspondentie zou
dat ten volle kunnen aantoonen.
30 Jan. 1884 werd hij op voorstel van mgr. Bottemanne door paus Leo XIII tot
buitengewoon kamerheer benoemd. Ofschoon mgr. Smit een krachtig gestel bezat,
heeft te weinig zorg voor zijn gezondheid dat gestel ondermijnd; met den nieuwen
cursus van 1886 achtte hij zich verplicht ontslag aan te vragen en hij stierf ruim een
jaar daarna. Zijn rijke bibliotheek had hij reeds bij zijn leven aan het seminarie te
Warmond geschonken en zijn portret, een kniestuk, door Broere geschilderd, bevindt
zich eveneens in het seminarie aldaar.
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Van hem: artikelen in de Katholiek (zie Alphabetische Registers, 310); De ware
ligging der voormalige kloosterschuur van St. Elisabeth te Rugge ('s Hertogenbosch
1869); De cultu publico Servae Dei Liduinae Apostolica auctoritate approbando
(Schiedami 1873); Bijdragen tot de geschiedenis van het klooster Mariënhoven te
Warmond in Bijdr. bisd. Haarl. I, 140; Getijdenboek van koningin Catharina in Het
Gildenboek II, 13; Het Martelaarsboek van Petrus Opmeer in De Tijd, 2 Dec. 1878).
Zie: Neerlandia Catholica 45 en 79; de Katholiek 1898, I, 180; P e t i t , Repertorium
1515.
Hensen

[Smit, Wilhelmus]
SMIT (Wilhelmus), ook F a b e r genaamd, met de toevoeging: v a n W e s e l ,
dominicaan. Hij was lid van het dominicanenklooster te Leeuwarden, en trad aldaar
op als prior in 1509 en 1512. Door het kapittel, te Utrecht in 1517 vergaderd, werd
hij naar Leuven gezonden om aan de kloosterschool de theologische lessen te
geven. Als prior van Leeuwarden nam hij deel aan het kapittel van Haarlem in 1522,
verwierf 17 Jan. 1524 den doctorsgraad te Leuven, en werd hierin bevestigd door
het generaal-kapittel te Rome in 1525. In 1528 vroeg en verwierf hij zijne aanstelling
tot geesteliik bestuurder van het dominicanessenklooster te Wijk-bij-Duurstede.
Zie: G. S e g u i e r , Laurea Belgica Ord. Praed. (Tornaci 1659) 42.
G.A. Meijer

[Smithuis, Henricus]
SMITHUIS (Henricus), geb. in Lingen, overl. Dec. 1726. Na zijne studiën volbracht
te hebben te Munster, begaf hij zich na zjn priesterwijding in 1680 naar Twente, en
nam op raad der kloosterlingen van Frenswegen het herdersambt over Ootmarsum
op zich. Het klooster schonk hem het erve ‘Konink’ te Halle, om daar de heilige
diensten te verrichten. Van daaruit bearbeidde hij een groot gedeelte van Twente.
Door toedoen van den burgemeester, die in den herfst van 1700 ter jacht zijnde bij
hem verpoosde, verkreeg hij de toestemming om binnen Ootmarsum de
godsdienstoefeningen te verrichten. In 1703 werd hij echter verbannen. In 1705
werd hij aartspriester van Twente. Veel heeft hij gedaan voor het herstel van geloof,
godsdienst en goede zeden, terwijl hem ook mag toegeschreven worden, dat het
Jansenisme in Twente nooit vasten voet heeft gekregen. Toch teekende hij, echter
ter goeder trouw, de suppliek naar Rome ten gunste van Codde.
Zie: G e e r d i n k , Gesch. v. Twente 108, 121, 255-261, 453-456; R ö r i n g , Kerkl.
en Wereldl. Twente 107-120; Arch. Aartsb. Utr. V, 142; XXII, 130, 143, 157, 221.
van der Heyden

[Smorenburg, Antonius Everardus]
SMORENBURG (Antonius Everardus), geb. te Soest 14 Jan. 1827, overl. te Wijk
bij Duurstede 5 Jan. 1904. Hij genoot zijn eerste opleiding bij pastoor Martinus van
Dijk (gest. 1854) te Soest, daarna te Oudenbosch, studeerde aan het seminarie te
Culemborg, en deed zijn hoogere studiën te Warmond. Op 17 Aug. 1851 te
Oegstgeest priester gewijd, werd hij achtereenvolgens op 10 Oct. 1851 kapelaan
te Mijdrecht en op 15 Nov. 1852 kapelaan te Hoogland. Hij trad op 6 Dec. 1852 in
de orde der Lazaristen te Parijs, en ving na een noviciaat op 10 Oct. 1853 de reis
aan als missionaris naar China. Na een reis vol tegenspoed bereikt h j in de lente
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van 1854 zijn bestemming, en kreeg 1 Nov. 1854 zijn zendingsbrieven voor Pé-chili,
de noordelijke provlncie. Later was hij gedurende 5 jaren hoofdleeraar aan het
Keizerlijk College (‘Interpretum’) een fransche school voor den hoogeren stand. Hij
keerde in 1870 naar het vaderland terug, werd benoemd tot provicaris van Mongolië,
verbleef bij zijne familie, tot hij
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in 1871 benoemd werd tot pastoor van Bredevoort, waar hij kerk en pastorie stichtte
met in 't bisdom gezamelde gelden. Op 15 Jan. 1879 benoemd tot pastoor te Wijk
bij Duurstede nair hij zijn ontslag 31 Dec. 1899 en verbleef als emer. pastoor in het
Lambertusgesticht aldaar tot zijn dood. Hij schilderde enkele copieën en heeft, als
beoefenaar der cijfermethode, veel tijd en geld besteed voor den kerkzang. Hij
schreef Cijfermethode in den zang (Wijk b/D. 1895); Neerlands volk zingt niet.
Waarom niet? (1898). Hij heeft muziekwerkjes, lofstukken, missen en Te Deum's
van verschillende componisten bewerkt voor de cijfermethode: Kerkmuziek volgens
Systeem Galin-Paris-Chevé (22 dln. Wijk b/D. 1896-1903).
Zie: Arch. Aartsb. Utr XXXI (1895) 76.
Rientjes

[Snakenburg, Hendrik]
SNAKENBURG (Hendrik), geb. te Leiden 29 Sept. 1674 uit het huwelijk van I s a a k
S. en M a r i a M i s p e l b o l l e , oom van den volgende; leerling van J. Gronovius
en zeer bevriend met dezen en met den uitgever S. Luchtmans; in 1695 praeceptor
‘der leidsche triviale scholen’, in 1710 conrector, in 1740 rector; ongehuwd te Leiden
overl. 16 Jan. 1750. Bekend is: Q. C u r t i u s R u f u s , de Rebus gestis Alex. Magni
libri ... cur. H. S n a k e n b u r g (Delphi et Lugd. Bat. 1724); de Catalogus van de
Mij. der Ned. Letterk. noemt een aantal lofdichten van zijn hand, gedrukt tusschen
1701 en 1748; de Kon. bibl. bevat een tweetal hss. (autogr.?). Na zijn dood zag het
licht zijn Poëzy, uitg. d. F r a n s d e H a e s (Leiden 1753), grootendeels
‘bybelstoffen’ bevattend o.a. een onvoltooid Leven van Jozef; in de Mengeldichten
weet de schrijver zich hier en daar boven het conventioneele te verheffen.
Zijn levensbericht naar aanteekeningen van een ons onbekend gebleven vriend
opgesteld door F. d e H a e s , is opgenomen bij de Poëzy; evenzoo een portret: H.
van der My pinx. 1715, J. Houbraken sculp., waarvan de origineele schilderij in de
Lakenhal te Leiden hangt.
Ebbinge Wubben

[Snakenburg, Theodoor van]
SNAKENBURG (Theodoor v a n ), als student te Leiden ingeschreven 7 Aug. 1704,
daar gevestigd als advocaat: gehuwd in 1719 en 1731, overl. te Leiden 22 Mrt. 1750.
Bekend is de Proeve van dichtoeffening door A.L.F. (= Th.v. Sn.) en A.P.S. (= J.
Elias, I kol. 800) (Leiden 1731). Voor den Holl. Spect. van v a n E f f e n , met wien
hij ‘in zeer gemeenzame vrientschap geleefd had’, leverde hij bijdragen in poëzie;
ook is daarin van hem het gesprek met ‘Leendert den Redenryker’ (Vertoog 108).
Bruiloftsdichten van zijn hand komen voor in een paar bundels van 1719 en 1726
(resp. Kon. en leidsche Bibl.).
Zie: V e r w e r , Leven van Van Effen (Holl. Spect. 2e uitg.).
Ebbinge Wubben

[Sneek, Cornelis van]
SNEEK (Cornelis v a n ), dominicaan, omstreeks 1455 te Indijk bij Sneek geb., overl.
1534. Op ongeveer 15-jarigen leeftijd trad hij te Leeuwarden in de orde, en vertrok
vroegtijdig naar Rostock, om zijne studiën aan de kloosterschool en aan de
universiteit te volgen. In Mei 1483 liet hij zich in de matrikel der hoogeschool
inschrijven. Na het prioraat te Bremen en te Rostock bekleed te hebben, werd hij
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in 1505 te Utrecht tot vicaris-generaal der hollandsche Congregatie gekozen. In
hetzelfde jaar werd hij benoemd tot inquisiteur voor de bisdommen Camin en Cüstrin.
Na het driejarig bestuur werd hem in 1511 wederom het bestuur der Congregatie
opgedragen. In 1514 werd de Congregatie ontbonden, maar p. Cornelis van Sneek
bleef
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aan het hoofd der noord-duitsche kloosters, totdat deze zich in 1517 vereenigden
met de saksische provincie. Van dien tijd af tot het einde zijns levens bleef hij lid
der saksische provincie, prior te Rostock en professor in de theologie. Hij was een
ijveraar voor de strenge kloostertucht, een der slagvaardigste en stoutmoedigste
bestrijders van de opkomende lutherij en een der laatste verdedigers van de
roomsche leer binnen Rostock. Toen hij in 1533 voor het uiterste geweld moest
wijken, was het ook gedaan met den ouden godsdienst. Hij ging in 1534 naar
Leeuwarden terug, waar hij nog in het hetzelfde jaar overleed.
Hij schreef: Sacrosanctae Missae ac Canonis Mysteriorum brevis et compendiosa
dilucidatio (Francof. ad Vadiam 1534); Defensio Ecclesiasticorum quos Spirituales
appellamus (sine l. et a.); Sermoncs XXI super Confraternitate de serto Rosaceo
(Paris. 1514 en Rostock 1517).
Nog meer sermones werden in handschrift in de kloosters te Maastricht en te
Calcar bewaard, doch zijn sinds de fransche revolutie verloren.
Zie: N. P a u l u s , Die deutschen Dominikaner im Kampfe gegen Luther (Freiburg
i.B. 1903) 67-77; G.A. M e i j e r in Archief Aartsb. Utrecht XXXIII (1908) 210-230;
A. H u l s h o f , Verslag van een onderzoek te Rostock ('s Gravenh. 1909) 9-11,
33-38.
G.A. Meijer

[Snellinx, Franciscus, François of Franco]
SNELLINX (Franciscus, François of Franco), geb. 25 Aug. 1627, overl. 24 Febr.
1669 te Haarlem, waar hij gedurende een jaar vóór zijn dood lid van de
rederijkerskamer ‘De Wijngaertrancken’ was. K r a m m 's meening, dat hij schilder
zou geweest zijn, wordt door niets bevestigd. Tot verschillende bekende mannen
van zijn tijd stond hij in min of meer vriendschappelijke betrekking. B l a s i u s wijdde
hem, ‘Konst-IJveraar en gelaurierd Poeët’ eenige gedichten, enkele van zijn eigen
gedichten vindt men weder achter B l a s i u s ' Heilige Gedachten over het
Allerheiligste Avondmaal onzes Heeren (1665), terwijl J a n V o s hem in twee
gedichten eerde en een bijschrift schreef bij zijn door J. V e r s p r o n c k in 1660
geschilderd portret (gegraveerd door R. Persyn). Ook hoorde hij tot den vriendenkring
van den amsterdamschen praeceptor Jacob Heiblocq, getuige zijn bijdrage in diens
Vriendenalbum. Twee zijner gedichten kwamen afzonderlijk uit n.l. Rey-zangk op
de trekvaart tusschen Haarlem ende Leyden, eerstmaal bevaaren den laatsten van
Wijnmaandt 1657 (Haarlem z.j.) en Graf-schrift op den treffel. Lijf- Artz ende Poeet
Dr. P.A. Kodde (z.p. en j.); met J. B l a s i u s gaf hij uit: Bruilofts-sangen voor Ant.
Hoevenaar en Kath. van Oss, gehuwlijkt binnen Amst. XXX v. Somermaand 1665
(Amst. z.j.). Overigens zijn zijne gedichten in liederenbundels te vinden: Klioos
Kraam (Leeuwarden 1656), Hollantsche Parnas (Amst. 1660), Clioos Cytter (Amst.
1669), Apollo's Snaren (Amst. 1664), Het Eerste Deel van de Amsterdamse
Mengel-moez (Amst. 1658), Den Herstelden Apollos Harp (z.p. 1658), Bloemkrans
van verscheiden Gedichten (Amst. 1659), Apollo's Harp (Amst. 1658), en Sparens
Vreughden-Bron (Haerlem 1643) (in dezen laatsten bundel onderteekend: ‘Snel,
spoeyt wel’), bevatten alle talrijke bijdragen van zijn ‘dichttalent’.
Zie: H. G e r l i n g s C z ., De aloude rhetorijkkamer De Wyngaartranken (Haarlem
1874) 10; J a n V o s , Alle de Gedichten (Amst. 1662) 179; J. B l a s i u s , Fidamants
kusjes, Minne-wysen en By-rymen (Amst. 1663) 311, 327; J. H e i b l o c q , Farrago
o

Latino-Belgica (Amst. 1662) 239; T i e l e , Bibliotheek van Pamfletten, n . 7725
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o

K n u t t e l , Catalogus van Pamfletten, n . 7901, C h r . K r a m m , De Levens en
Werken der Holl. en Vlaamsche Kunstschilders, i.v.
Ruys

[Snickers, Petrus Mathias]
SNICKERS (Petrus Mathias), geb. te Rotterdam 11 April 1816, overl. te Utrecht 2
April 1895. Hij begon zijn lagere studiën aan het gymnasium te Megen en voltooide
ze op het kl. seminarie Hageveld, toen nog onder Velzen gelegen. Hij werd na het
beëindigen van zijn theol. studiën te Warmond 27 Maart 1841 tot priester gewijd en
was nu achtereenvolgens kapelaan te Poeldijk, Pijnacker, Amsterdam, Haarlem en
Overveen, om vervolgens 30 Oct. 1848 tot pastoor van Lutjebroek te worden
benoemd en vijf jaren later tot past. van Scheveningen. Hier bouwde hij, grootendeels
uit eigen middelen, een nieuwe kerk. Toen de bouw was voltooid, ondernam hij in
1859 met twee vrienden een pelgrimstocht naar het H. Land. In 1863 verscheen
het verhaal zijner ervaringen op deze pelgrimsreis, dat gretig is gelezen. Onderwijl
was de schrijver regent geworden van het kl. seminarie Hageveld en bleef daar tot
1869, toen hij tot president van het seminarie te Warmond werd benoemd. Tijdens
zijn bestuur werden de voorbereidingen gemaakt tot het stichten van een afzonderlijk
bibliotheek-gebouw, waarvan het eerste gedeelte in 1879 tot stand is gekomen. Hij
was echter tot nog hooger staat geroepen. Reeds 8 Aug. 1874 als vicaris generaal
aangesteld, werd hij bij den dood van Mgr. Wilmer tot vicaris capitulaar benoemd,
om vervolgens tot algemeene voldoening der geestelijkheid zelf op den Stoel van
Haarlem plaats te nemen. Zijn benoemingsbrief dateert van 31 Juli 1877 en op 2
Sept. volgde de bisschoppelijke wijding in de kapel van het seminarie te Warmond.
Ter herinnering aan zijn vroegeren pelgrimstocht voerde hij als bisschoppelijk wapen:
het kruis van Jeruzalem, en tot spreuk: ‘laboris, non honoris’, de opvatting van zijn
gansche levenstaak! 20 Nov. 1877 kregen de statuten van de Sint
Gregorius-vereeniging, ingesteld om den kerkelijken zang te bevorderen, zijn
goedkeuring voor het gansche diocees. Onder dit bestuur kwam ook het kanoniek
proces ten einde betreffende de vereering van Lidwina, dat gevolgd is door een
decreet van Leo XIII, 14 Maart 1890 uitgevaardigd, waarbij die vereering werd
bekrachtigd. Ook verrees er op het martelveld buiten den Briel een houten kapel
met omgang ten dienste der talrijke pelgrims, welk heiligdom door hem is ingezegend
op 9 Juni 1880. Haarlem zou echter zijn beminden bisschop niet lang meer mogen
behouden. Toen 19 Sept. 1882 de aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Schaepman,
was gestorven, benoemde Leo XIII bij breve van 3 April 1883 den bisschop van
Haarlem tot diens opvolger. Bij het scheiden ontving de zoo nederige en milde
kerkvorst van zijn geestelijkheid, welke hem als een vader vereerde, een borstkruis
met bisschopsring ten geschenke. Twaalf jaren heeft hij aan het hoofd der
utrechtsche kerkprovincie gestaan. Toen zijn krachten hem begonnen te begeven,
vroeg en verkreeg hij van den H. Stoel in Henricus van de Wetering een coadjutor.
Zelf was hij niet meer in staat dezen de bisschoppelijke wijding toe te dienen; de
consecratie geschiedde niettemin, te Hilversum op 24 Maart 1895, nog in zijn
tegenwoordigheid; ruim een week later kwam de aartsbisschop reeds te overlijden.
Zijn geschilderd portret, een kniestuk door Canta, in de bisschoppelijke woning
te Haarlem, is geëtst door P.J. Arendzen; een ander is door D.J. Sluyter gegraveerd.
Van hem: Pelgrimsreize naar het H. Land, gedaan
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in 't jaar 1859 door P.M. S[n i c k e r s ], P.J. v a n L[e e u w e n ) e n I.H. v a n G[e n t ]
('s Gravenhage 1863); de Oude overlevering aangaande de Kalvarieheuvel en de
jongste opgravingen te Jeruzalem in de Katholiek 1867, II, 423.
Zie: de Katholiek 1863, II, 62; 1876, I, 258; 1877, II, 133; 197; 1891, I, 209; 1895,
I, 325, 436; Kath. Illustratie XXIX, 18.
Hensen

[Snouck van Loosen, Maria Margaretha]
SNOUCK VAN LOOSEN (Maria Margaretha), geb. 23 Juli 1807 te Enkhuizen, overl.
aldaar 3 Oct. 1885, ongehuwd, dochter van Samuel Snouck en van Cornelia
Petronella v. Loosen (kol. 838). Zij liet een zeer aanzienlijk vermogen na, hetwelk,
ingevolge haar verlangen, bestemd werd tot weldadige doeleinden. Haar
voorvaderlijke woning werd stichting voor vrouwen uit deftigen stand; verder werden
andere voor de gemeente Enkhuizen nuttige instellingen, die grootendeels door de
familie van Loosen reeds in het leven geroepen waren, ruim bedacht. Het ‘Snouck
van Loosenpark’ met doelmatige, fraaie en hygiënische woningen voor den
werkenden stand werd aangelegd. De inboedel der erflaatster, die sedert groote
vermaardheid heeft gekregen door keur van antiquiteiten, kunstvoorwerpen,
schilderijen, penningen en porselein, werd, na in verschillende catalogi beschreven
te zijn, publiek verkocht.
de Vries van Doesburgh

[Snouckaert, Maerten]
SNOUCKAERT (Maerten), paltzgraaf, ridder des Heiligen Roomschen Rijks, heer
van S c h a u b u r g , Somerghem en Binckhorst; geb. 14 Aug. 1514 te Gent, zoon
van M a r t i n en van L i v i n e B e n n i u s , aldaar overl. 27 Aug. 1569. Hij was
edelman van het huis van keizer Karel V, en werd te Leuven licentiaat in de rechten.
In 1538 volgde zijn benoeming als advocaat bij den raad van Vlaanderen en 1542
van schepen van Brugge; daarna raad-pensionaris in dienst der Staten van Zeeland.
In deze betrekking won hij de vriendschap van Adolf van Bourgondië, toen
gouverneur van het gewest te Middelburg. Bij zijn terugkeer naar Gent kreeg hij
vooral door de gunst van Cornelius Scepperus, raadsheer des keizers, een notariaat
en werd 8 Nov. 1544 door den keizer verheven tot paltzgraaf. Met zijn jongeren
broeder Willem, die volgt, richtte hij te Gent een drukkerij op, waaraan een
papiermolen verbonden was; doch de keizer wilde hem geen octrooi verleenen, ‘vu
la défiance contre l'extension de la presse’. Martin S. vestigde zich in 1551 te Brugge
en werd in 1567 belast met een zending naar den gezant van Philips II te Londen.
Hij kocht in 1562 van koning Philips II de heerlijkheid Somerghem, halverwege
Brugge en Gent, met het daarbij gelegen ‘Schaubroeckgoet’, waarover een schoone
legende voorkomt uit de 14e eeuw in de Dichtwerken van K.L. L e d e g a n c k .
o

Maerten erfde (1565) van zijn broeder Willem de ‘Binckhorst’. Hij huwde 1 . in 1547
jonkvrouw J o s s i n e O m m e J a g h e r e , uit een regeerings-familie te Brugge;
o

2 . in 1559, P a s q u e t t e A d a e m s , en won zes kinderen, waarbij drie zoons.
Martin of Maerten Snouckaert en zijn broeder Willem zijn de stamvaders der
tegenwoordige leden van het geslacht. Tegen het einde der 16e eeuw splitste het
geslacht Snouckaert zich in drie takken: die der heeren van Schauburg, van
Somerghem en van Binckhorst. Laatstgenoemde takken zijn in de 18e eeuw
uitgestorven.
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de Bas

[Snouckaert, Willem]
SNOUCKAERT (Willem), paltzgraaf, ridder des H.R. Rijks, heer van Binckhorst,
zoon van M a r t i n en van L i v i n e B e n n i n s , jongere broeder van den voorg.,
Oct. 1518 te Gent geb. en 20 Mei 1565 kinderloos te 's Gravenhage overl. Hij was
edelman van het huis van keizer Karel V.
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studeerde aan de hoogeschool te Douai in de letteren, geschiedenis en
rechtsgeleerdheid en verwierf aldaar den graad van licentiaat of doctor in de beide
rechten. Twee of drie jaren fungeerde hij als secretaris van den gezant Cornelius
Schepperus te Parijs. In Vlaanderen teruggekeerd zijnde, benoemde Karel V hem
tot extra-ordinaris raadsheer in het Hof van Holland (1543), twee jaren later tot
ordinaris raadsheer, Tevens was hij bibliothecaris des keizers en van koning Philips
II (titels staan op straks te noemen werk vermeld). Nog op jeugdigen leeftijd werd
hij bij diplomatieke zendingen medegezonden naar Constantinopel, naar het hof
van Frans I van Frankrijk, naar Spanje, naar den roomsch-koning Ferdinand van
Hongarije en Bohemen. Later vervulde hij vertrouwelijke missiën tusschen den
keizer en diens zuster Margaretha, landvoogdes der Nederlanden.
Na zijn verheffing tot paltzgraaf 8 Nov. 1544 werden hem vele rechten toegekend.
Door zijn huwelijk met J o h a n n a P o u s v a n d e n B i n c k h o r s t e n d e v a n
H o d e n p i j l , gezegd van B a r l a y m o n t vrouwe van den Binckhorst, verkreeg hij
in 1550 het kasteel en de heerlijkheid de Binckhorst, gelegen tusschen 's Gravenhage
en de Geestbrug.
Men schrijft hem buitengewone bedrevenheid toe in de grieksche taal en veel
lust voor oudheidkunde. Volgens het gebruik dier tijden latiniseerde hij zijn naam in
Zenocarius.
Hij schreef: De Republica, vita, moribus, rebus gestis, fama, religione, sanctitate,
Imperatoris Caesaris Augusti Quinti Caroli Maximi Monarchae (Brugis 1559, Gandavi
1560, Antv. 1590 herdr. 1560 en 1596).
Zie: V a l . A n d r e a s , Bibl. Belg. 336; F o p p e n s , Bibl. Belg., I, 426; A n t .
S a n d e r u s , de Brugensibus claris, 36, 37; F. v a n d e r H a e g h e n , Bibl. gantoise
I (Gand. 1858).
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Albert]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Albert), baron van Heeze en Leende en de
Zes Gehuchten, heer van het hof van Laeken, geb. 23 Juni 1637 te 's Gravenhage,
zoon van Maerten (kol. 1339) en Martina Joachimi. Hij was schepen van 's
Hertogenbosch en kapitein der infanterie in staatschen dienst (Maart 1671); overl.
o

22 Oct. 1678 op het kasteel Heeze. Albert huwde: 1 . 27 Aug. 1658 te Haarlem met
o

I s a b e l l a D o u b l e t h v a n S t . A n n a l a n d , overl. 8 Juli 1659; 2 . 20 Juni
1662 te 's Gravenhage met A n n a M a r g r e e t barones v a n R a n d w i j c k , geb.
16 Juli 1641 te 's Hertogenbosch, overl. 3 Sept. 1701. Zij was een dochter van
A r e n d baron v a n R a n d w i j c k , ritmeester van een vendel ruiters, en
C a t h a r i n a barones v a n R e e d e v a n A m e r o n g e n .
[de Bas]

[Snouckaert van Schauburg, Albert Carel (1)]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Albert Carel) (1), baron van Heeze, Leende
en de Zes Gehuchten, geb. 1 Oct. 1668 te 's Hertogenbosch; zoon van den
voorgaande en van Anna Margreet barones van Randwijck. Hij was kolonel der
cavalerie, 13 Dec. 1709 gehuwd met E r m g a r d a G r a t i a n a barones S w e e r t s
d e L a n d a s , en overl. 28 Jan. 1748.
de Bas
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[Snouckaert van Schauburg, Albert Carel baron (2)]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Albert Carel baron) (2), (oudste tak), geb. 22
Oct. 1763 op den huize Overhage bij Cuyk, overl. 6 Mei 1841 te 's Gravenhage;
zoon van Willem Carel (1), en Wilhelmina Jeanne barones van Randwijck. Als page
van den erfstadhouder prins Willem V verkeerde hij in zijn jeugd ten hove, trad in
staatschen dienst en klom tot exempt bij de Gardes du Corps met den rang van
luitenant-kolonel (18 Juli 1793), tot hij bij het vertrek der Stadhouderlijke familie naar
Engeland (18 Jan. 1795) zijn ontslag
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vroeg en verkreeg. Tijdens de Bataafsche Republiek en het koninkrijk Holland werd
hij benoemd tot directeur der militaire archieven (15 Juni 1803), welke functie hij
echter nimmer heeft aanvaard, daarna tot onder-directeur van het depot-generaal
van oorlog, 20 Januari 1808; luitenant-kolonel bij den generalen staf, 17 Maart 1807;
intendant van het Koninklijke Paleis te Utrecht, vervolgens te Amsterdam en directeur
mobilair van de kroon (26 Dec. 1808). Hij vergezelde koning Lodewijk in het laatst
van 1809 en in den aanvang van 1810 als hofmaarschalk ‘eerste prefect van het
paleis’ naar Frankrijk, en was in 1811 gevestigd als onder-prefect van het
arrondissement te Amersfoort. Toen generaal Molitor in November 1813 de
schandelijke troepen van Falba, die Woerden geplunderd en uitgemoord hadden,
naar Amersfoort zond, zochten aanvoerder, officieren en minderen aldaar een
volksbeweging uit te lokken, ten einde onder het voorwendsel, dat de ingezetenen
zich tegen de Franschen verklaarden, het werk van Woerden te herhalen. Doch
Snouckaert wist door omzichtigheid en beleid alle gewelddadigheden af te wenden;
zoodra 28 Nov. 1813 Falba zich op bevel van Molitor naar Naarden begeven had,
liet S. de kozakken door de Kamp-poort binnen.
De Souvereine Vorst, daarna koning Willem I, benoemde S. tot verschillende
hooge betrekkingen, o.a. tot lid van den Hoogen Raad van adel en opperschenker.
Bij S.B. van 27 Aug. 1814 werd hij in den nederlandschen adel erkend met den titel
van baron, overgaande op alle afstammelingen. Ook was hij land-commandeur der
Duitsche orde, Balye van Utrecht, als hoedanig zijn geschilderd portret in het
Ordehuis te Utrecht is.
Hij huwde 12 Juli 1787 J o h a n n a G i j s b e r t a C o r n e l i a B r o u w e r , overl.
12 April 1851 te 's Gravenhage.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Mr. Albert Carel baron (3)]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Mr. Albert Carel baron) (3), (oudste tak), geb.
1 Mei 1803 te Nijmegen, overl. 27 Febr. 1878 te 's Gravenhage. Hij was jongste
zoon van den voorg. en Johanna Gijsberta Cornelia Brouwer, werd student in de
rechten aan de hoogeschool te Utrecht en promoveerde 22 Dec. 1827 in de rechten
op diss. de Legatis rebusque, ab his agendis. Bij het uitbreken van den belgischen
opstand trad hij vrijwillig als schutter in de gelederen van het 1e bataljon der 1e
afdeeling mobiele zuidhollandsche schutterij en werd bij het mobiele leger
gedetacheerd op het bureau van den chef van den generalen staf, den luit.-generaal
baron de Constant Rebecque. In het gevolg van den opperbevelhebber maakte hij
den Tiendaagschen veldtocht mede en bevond zich op het slagveld bij Leuven (12
Aug. 1831). Daarna vervulde hij belangrijke betrekkingen o.a. lid van den Hoogen
Raad van Adel, kamerheerceremonie-meester en referendaris bij het kabinet van
koning Willem II en koning Willem III. (1849-53). Albert Carel bezat veel kunde,
groote belezenheid en liet tal van belangrijke aanteekeningen na. Hij huwde 10 Mei
1839 te Baarn J o h a n n a C a t h a r i n a A d e l a i d e S c h u y t , geb. 27 April 1801
te Amsterdam, overl. te 's Gravenhage 2 April 1869.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Albert Carel baron (4)]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Albert Carel baron) (4), geb. 4 Juli 1841 te 's
Gravenhage, ald. ongehuwd overl. 21 Dec. 1902; zoon van den voorg., cadet Kon.
Mil. Academie 26 Aug. 1856, tweede luitenant bij het 3e regiment dragonders 1 Juli
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1860, gepensionneerd met den rang van majoor 1 Mei 1886. Hij werd benoemd tot
kamerheer (1886) en stalmeester van koning Willem III (1888), tot kamerheer in
buitengewonen dienst (1891), bibliothecaris en directeur van het
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nuisarchief (1893), later ook van het museum der Koningin. Hij had zitting in den
Hoogen Raad van Adel, waar zijne adviezen wegens zijne uitvoerige kennis op
genealogisch en heraldiek gebied op hoogen prijs werden gesteld.
Hij bewerkte o.a. met den franschenluit.-kolonel R o u l i n de geschiedenis van
het 125ste fransch keizerlijke - oud kon. holl. - regiment: Le 125e Régiment d'
o

Infanterie. Historique d. Corps Infanterie ayant porté le N . 125. (Orléans 1890);
met schrijver dezes het geschrift Vaandcls en Standaarden (1e en 2e druk, 's
Gravenhage 1893), dat het uitgangspunt is geworden voor de toekenning op 7 Aug.
1896 door H.M. de Koningin van de opschriften op de vaandels en standaarden der
korpsen infanterie en cavalerie, van de eereblijken aan de regimenten vestingartillerie
en het korps rijdende artillerie ter herinnering aan roemrijke krijgsverrichtingen.
Bovendien liet hij zeer belangrijke aanteekeningen van militair-genealogischen en
heraldischen aard na.
Hij vermaakte zijn boekerij aan het sedert 1890 voorloopig, in 1895 definitief
opgerichte Krijgsgeschiedkundig archief van den Generalen Staf te 's Gravenhage.
Zie: Levensber. Letterk. 1903, 297.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Albert Nicolaas baron]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Albert Nicolaas baron), geb. 27 Aug. 1718 te
's Hertogenbosch, zoon van Albert Carel (1), en Ermgarda Gratiana barones Sweerts
de Landas. Hij was ritmeester effectief met den rang van kolonel bij het regiment
hollandsche gardes te paard, huwde 6 Juli 1760 C o r n e l i a E l i s a b e t h v a n
d e r G o e s en overl. 28 Jan. 1773 te 's Gravenhage.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Frederik baron]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Frederik baron), geb. 13 Aug. 1719 op het
kasteel Heeze, zoon van Albert Carel (1) en Ermgarda Gratiana Sweerts de Landas.
Hij was kapitein in het regiment infanterie van Gideon Salomon Deutz. Gedurende
de verdediging der vesting Bergen-op-Zoom in 1747 tegen de Franschen diende
hij als adjudant van den gouverneur prins Willem Lodewijk van Hessen-Philipsthal,
werd gewond en bij de verovering der vesting op 16 Sept. op zijn bed in den
Markiezenhof vermoord met elf bajonetsteken en uit het raam geworpen.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Godart Theodoor Adriaan baron]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Godart Theodoor Adriaan baron), (jongste
tak), geb. 28 Aug. 1773 op den Duckenburg bij Nijmegen, zoon van Willem Carel
(1) en Wilhelmina Jeanne barones van Randwijck, cadet in het regiment van
Welderen, extra-ordinaris ingenieur in 1789 en in 1795 ten gevolge der omwenteling
afgezet; thesaurier-generaal bij koning Lodewijk (1809), adjunct-houtvester en lid
van de Staten van Holland in 1819, overl. 28 Jan. 1832 te Utrecht. Hij huwde 28
Oct. 1800 M a r i a M a r g a r e t h a C o r v e r H o o f t , dame du Palais van koningin
Hortense, geb. 10 Sept. 1772, overl. 26 Aug. 1847 te Utrecht.
de Bas

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

[Snouckaert van Schauburg, Hendrik Philip baron]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Hendrik Philip baron), geb. 21 Juli 1772, zoon
van Willem Carel (1), trad in 1786 in staatschen dienst als cadet bij de garde te
paard, werd kapitein in het regiment infanterie van den graaf d'Envie en week in
Jan. 1795 uit naar Hessen-Cassel; de keurvorst benoemde hem tot ritmeester. Hij
huwde 11 Mei 1814 J a c o b a S c h u y t , weduwe van A n t o n y J a c o b
S c h u t t e r en overl. kinderloos 12 Nov. 1844 op den huize Blijendaal te Soest.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Maerten]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Maerten), baron, heer van Dornstadt enz.,
geb. in 1602
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te Praag, zoon van N i c o l a s (1568-1635) en S u z a n n a H o e f n a e g h e l . Hij
is 20 Juni 1618 en 18 Apr. 1633 te Leiden als student ingeschreven. Hij huwde 14
Maart 1636 jonkvrouw M a r t i n a J o a c h i m i en vergezelde zijn schoonvader,
den ambassadeur ridder Albert Joachimi, heer van Ostende, naar Engeland, werd
elders ridder en edelman van de privékamer van koning Karel I. Hij overleed 15
Aug. 1641 te Londen en ligt begraven te Goes.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Philip Godart Reyndert baron]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Philip Godart Reyndert baron), (oudste tak),
geb. 13 Sept. 1795 te 's Gravenhage, overl. 23 Juli 1869 te Hees bij Nijmegen, zoon
van Albert Carel (2), page van koning Lodewijk en van keizer Napoleon; ging in Jan.
1814 over in nederlandschen dienst, woonde het beleg bij van Naarden in 1814,
nam als eerste luitenant der dragonders en adjudant van den luitenant-generaal
Stedman deel aan den veldtocht van 1815 in de Z. Nederlanden, aan de inneming
van le Quesnoy, de blokkade van Condé en het bombardement van Valenciennes.
Als ritmeester van het 4de regiment dragonders verrichtte hij in den namiddag van
12 Aug. 1831 op den IJzeren Berg ten westen van Leuven op bevel van den hertog
Bernhard van Saksen Weimar de laatste charges tegen het belgische leger.
Kolonel-commandant van het 1e regiment lansiers en dienstdoend adjudant bij
koning Willem II, enkele maanden ook bij koning Willem III, verliet hij op 27 Sept.
1849 als generaal-majoor den militairen dienst.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Reyndert]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Reyndert), baron, hoofd van den jongsten
tak, zoon van Willem Carel (1), geb. 23 Oct. 1776 op het kasteel Duckenburg, overl.
2 Oct. 1849 op den huize Blijendael te Soest; in Dec. 1793 vaandrig met den rang
van luitenant bij de hollandsche gardes te voet; maakte de veldtochten van 1794
en 95 in Brabant en Holland mede. Hij emigreerde in 1795 naar Duitschland, stond
opvolgend in keurvorstelijk hessen-kasselschen en koninklijk westphaalschen dienst,
nam deel aan de veldtochten van 1809 in Duitschland, van 1814 in Holland en
Brabant en keerde 23 Maart 1814 als luitenant-kolonel terug bij den
kwartiermeester-generaal-staf in Nederland. Als adjudant van den luitenant-generaal
Stedman, commandant der 4de nederl. divisie bij het legerkorps van prins Frederik,
nam hij deel aan den veldtocht van 1815 in Nederland en den vestingoorlog in
Frankrijk, woonde het beleg bij van le Quesnoy, de blokkade van Condé en het
bombardement van Valenciennes. Gepensionneerd als luitenant-generaal en
militair-gouverneur der residentie op 1 Jan. 1841. Hij huwde 3 Mei 1820 te 's
Gravenhage jkvr. C a t h a r i n a H e n r i e t t e A d r i a n a v a n C a t t e n b u r c h ,
geb. 5 Aug. 1792 te Zutphen, overl. 8 Dec. 1880 te 's Gravenhage. Uit dit huwelijk:
J e a n n e W i l h e l m i n a M a r g a r e t h a (1821-1898) gehuwd met E d o u a r d
H e n r i E l p h i n s t o n e graaf van B y l a n d t , zoon van graaf Frederik Willem,
luitenant-generaal en commandant van Brussel in 1830, majoor der cavalerie,
hofmaarschalk van prins Hendrik der Nederlanden; én Willem Carel (4) (kol. 1341).
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Willem Carel baron (1)]
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SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Willem Carel baron) (1), heer van Duckenburg,
geb. op het kasteel Heeze 5 Aug. 1717; zoon van Albert Carel (1). Hij was
luitenant-generaal in staatschen dienst, kamerjonker van den markgraaf van
Brandenburg-Anspach, eigenaar door aankoop van het vermaarde kasteel
Duckenburg bij Nij-
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o

megen, en overl. aldaar d.d. 20 Mei 1790. Hij huwde: 1 : Jan. 1748 S u s a n n a
o

C a t h a r i n a B o u w e n s v a n H o r s s e n ; 2 : 25 Juli 1762 met W i l h e l m i n a
J e a n n e barones v a n R a n d w i j c k . Uit dit huwelijk stammen de beide takken
der tegenwoordige baronnen Snouckaert.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Willem Carel baron (2)]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Willem Carel baron) (2) (oudste tak), geb. 4
Oct. 1790 te 's Gravenhage, zoon van Albert Carel (2) en Johanna Gijsberta Cornelia
Brouwer. In 1804 cadet der artillerie ging hij het volgende jaar over als luitenant bij
het 4e regiment infanterie; nam deeI als luitenant der garde-grenadiers van keizer
Napoleon aan de veldtochten van 1806 en '09 in Duitschland, stond in 1809 in
Zeeland tegenover de Engelschen, nam als kapitein bij den generalen staf en adjoint
van generaal Stedman deel aan den veldtocht van 1815 in Nederland en den
vesting-oorlog in Frankrijk, en overl. 16 Maart 1847 te 's Gravenhage als
oud-luitenant-kolonel van den generalen staf.
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Willem Carel baron (3)]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Willem Carel baron) (3), (jongste tak), geb. 5
Dec. 1809 te Amsterdam, zoon van Godart Theodoor Adriaan. Tijdens de belgische
omwenteling vrijwilliger bij het 10e regiment lansiers, d.d. 6 Maart 1843 als
eerste-luitenant eervol ontslagen. Hij huwde 22 Febr. 1839 te Utrecht met jkvr.
M a r g a r e t h a L a u r e n c e J o h a n n a v a n G h e e l R ö e l l , geb. 11 Nov.
1811 te Amsterdam, gest. 14 Nov. 1840. Hij overl. 10 Maart 1893 te Utrecht en liet
na een dochter M a r g a r e t h a J o h a n n a C a r o l i n a in 1866 gehuwd met jhr.
mr. J a n C a r e l J a c o b , ridder v a n R a p p a r d .
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Willem Carel baron (4)]
SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Willem Carel baron) (4), (jongste tak), geb.
29 Aug. 1823 te Gent, overl. 9 Dec. 1886 te 's Gravenhage, zoon van Reyndert en
Catharina Henriëtte Adriana van Cattenburch. Hij werd 5 Juli 1838 cadet bij de Kon.
Mil. Academie te Breda, op 1 Juli 1842 2de luitenant bij het 1ste regiment lansiers
te Leiden, als eerste luitenant der dragonders (3e regiment) en ordonnans-officier
bij koning Willem III overgeplaatst bij den grooten staf van het leger (1851); ritmeester
1861. Na als adjudant, eerste stalmeester, kamerheer-ceremoniemeester en
hofmaarschalk des konings tal van hooge betrekkingen ten bove te hebben vervuld,
werd hij d.d. 1 Febr. 1881 benoemd tot groot-officier en thesaurier des konings. Hij
was 20 Aug. 1856 aldaar gehuwd met jkvr. H e l e n a A l b e r t i n a S a r a h L o u i s a
C i t a d e l l a d e S c h u l t z , geb. 24 Nov. 1832 te 's Gravenhage, dochter van
K a r l I v a n o v i t s c h des Russischen rijks ridder d e S c h u l t z , staatsraad van
keizer Nicolaas van Rusland, particulier secretaris en thesaurier van Anna Paulowna,
koningin van Nederland, en van G e o r g i n a A n n B o o k e r .
de Bas

[Snouckaert van Schauburg, Willem Frederik baron]

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG (Willem Frederik baron), (oudste tak), geb. 24
Aug. 1799 te Nijmegen, zoon van Albert Carel (2), petekind van den prins van Oranje,
page van den souvereinen vorst, laatstelijk luit.-kolonel bij het 1e regiment
dragonders. Hij nam deel aan den Tiendaagschen veldtocht. Op 11 Juni 1873 te 's
Gravenhage gehuwd met J o h a n n a W i l h e l m i n a d u M é e , overleed hij aldaar
kinderloos 24 Juni 1874.
Zie over het geslacht: Archief van den Hoogen Raad van Adel te 's Gravenhage;
F. v a n d e r H a e g h e n , Bibliographie gantoise I (Gand 1858); E.B.F.F. W i t t e r t
van Hoog-
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l a n d , Het geslacht Snouckaert van Schauburg in Geneal. en Herald. Bladen VI
(1911) 1 vv.
de Bas

[Soer, Franciscus Clemens]
SOER (Franciscus Clemens), geb. 23 Nov. 1825 te Zutphen en overl. 31 Mrt. 1897
te Ginniken. Zijn ouders waren J o h a n n e s F r a n c i s c u s S. en M a r i a
E l i s a b e t h L a n g e . Hij studeerde eerst aan het athenaeum te Deventer,
vervolgens aan de hoogeschool te Utrecht in de letteren, werd in 1850 als
doctorandus rector van het gymnasium te Boxmeer en het volgend jaar rector der
latijnsche school te Oldenzaal, waar o.a. Dr. H.J.A.M. Schaepman tot zijn leerlingen
behoorde. In 1852 promoveerde Soer tot litt. hum. dr. op een Dissertatio exhibens
conspectum comoediae veterum atque origines rei scenicae recentiorum. In 1866
werd hij tot leeraar aan de rijks hoogere burgerschool te Tilburg benoemd.
Soer redigeerde een tijdlang het weekblad De Kath. Nederl. stemmen en zette
met J. W i t z de uitgave voort van het maandwerk De godsdienstvriend (1847 e.v.),
begonnen door J.G. l e S a g e t e n B r o e k . Voorts schreef hij een brochure Het
Nederl. verplegingsgesticht Anima te Rome (1870), feuilletons in de N. Rott. Courant,
o.a. Opmerkingen van een Noord-Brabander, en bezorgde een verbeterde Nederl.
uitgave van J a m a r 's Maria, Moeder van Jezus (1879). Eindelijk schreef hij opstellen
in de serie Uitspanningslectuur, toegewijd aan wetenschap, kunst en smaak
(1850-55), benevens een aantal gelegenheidsgedichten.
Zuidema

[Soetwater, Cornelis Adriaensz.]
SOETWATER (Cornelis Adriaensz.), of Z o e t w a t e r , gest. te Goes 17 Sept. 1619,
studeerde in de medicijnen, verwierf den titel van med. dr. en werd stadsdokter te
Goes. Hij werd daar 25 Apr. 1594 secretaris, 15 Oct. 1595 dijkgraaf van de Breede
watering en burgemeester 24 Juni 1597-99, 1600-1602, 1606-8 en 1610-12. Verdacht
in het geheim met de katholieken te sympathiseeren, werd zijne candidatuur in 1613,
toen hij in de plaats zou treden van burgemeester Willem Mrtz. Driewegen, vooral
door Philips en Pieter Lansbergen tegengewerkt, wat, met het bespreken van
handelingen der magistraat van den kansel, aanleiding werd van hun ontslag als
predikant. Als burgemeester komt S. nog voor 1613-15, 16-18 en 19-20, als weesheer
29 Juni 1599-1600, 1602-3, 5-6, 8-10, 12-13, 15-16 en 18-19. Kinderen van hem
waren wellicht A d r i a a n S. (geb. te Goes omstr. 1592, te Leiden phil. stud. sinds
22 Nov. 1608 en denkelijk de goesche schepen 24 Juni 1619-21, gest. 6 Dec. 1620),
C o r n e l i s S. (geb. te Goes omstr. 1594, te Leiden phil. stud. sinds 19 Mei 1609)
en J o h a n n e s S. (geb. te Goes omstr. 1595, te Leiden stud. iur. sinds 8 Mei 1613).
Zie: F o k k e r in Archief Zeeuwsch genootsch. I:5 (Midd. 1862) 57, 97; v a n d e r
B a a n aldaar VII (1869) 207, 8; d e z . in Kerkhist. archief IV (1866) 344 e.v. en
R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V (Gron. 1896) 114-16, 21-23, 36, 39, 40.
de Waard

[Soggaert, Egidius of Gillis 't]
SOGGAERT (Egidius of Gillis 't), geb. te Middelburg 1558, overl. 25 Aug. 1640. Hij
was de zoon van W i l l e m t'S o g g a e r t , die, door den overgang van Middelburg
tot de staatsche zijde, als katholiek genoodzaakt werd de stad te verlaten, en zich

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

te Gent vestigde. Bij eene bedevaart naar het beroemde Cambron vatte Gillis het
plan op zich in die cistercienserabdij te begeven. Hij werd er aangenomen, legde
in 1591 zijne kloostergeloften af en werd eenige jaren na zijne priesterwijding in
1599 belast met het bestuur der nonnen van
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de abdij La Cambre O. Cist. verblijvend in haar refuge te Brussel. Toen zij in 1600
naar hare gedeeltelijk herstelde abdij weergekeerd waren, nam Gillis T'Soggaert
een werkzaam deel aan het opsporen en aan de verheffing van het gebeente van
den H. Bonifacius van Brussel, begraven onder de bouwvallen der abdijkerk. Hij
maakte hiervan eene nauwkeurige beschrijving, gedeeltelijk in druk uitgegeven door
C h r . H e n r i q u e z , Fasciculus Sanctorum. O. Cist. (Brux. 1623) I 176-384, Aan
S a n d e r u s bezorgde hij de noodige geschiedkundige gegevens voor de
Chorographia sacra Camerae, uitgegeven in de verschillende edities der
Chorographia sacra Brabantiae. Er verscheen van hem in druk eene reeks van
nederlandsche preeken onder den titel: Den gulden sonnenwijser oft horlogie van
de passie ons Heeren Jesu Christi (Brussel 1626). Na 41 jaar in Ter Kameren het
geestelijk bestuur geleid te hebben, overl. hij aldaar en werd in het koor der nonnen
begraven. Zijn medebroeder L e W a i t t e vergelijkt hem met Corn. Musius en prijst
zijne kennis in de geneeskunde. Zijn naam wordt zeer verschillend geschreven:
H e n r i q u e z en (die hem volgen) Acta S.S., K i e c k e n s enz schrijven
‘I s o g a r t u s ; L e W a i t t e ‘S t o s g a r d u s ’; het necrologium van Cambron
S t o g a r t en S t o c q u a r t . Op den titel van zijn werkje vindt men T'S o g g a e r t .
Zie: C. d e V i s c h , Biblioth. Script. O. Cist. (Col. 1656) 8; A. l e W a i t t e ,
Historiae Cameron. pars alt. (Par. 1673) 446; Ann. du cercle arch. de Mons XIV
(1876) 124; XVII (1879), 119; Acta S.S. Febr. III, 151.
Fruytier

[Solms, Johan Albert graaf van]
SOLMS (Johan Albert graaf v a n ), kolonel, later generaal van de artillerie, werd 2
Juni 1599 geb. uit het huwelijk van J o h a n n A l b r e c h t graaf v a n
S o l m s - B r a u n f e l s , met A g n e s E l i s a b e t h , gravin v a n
S a y n - W i t g e n s t e y n ; 6 Oct. 1648 te Maastricht overl. Hij was gehuwd met
A n n a E l i s a b e t h , gravin v a n F a l k e n s t e y n , uit welk huwelijk 2 kinderen.
Door het huwelijk van zijne zuster Amalia (I kol. 103) met Frederik Hendrik stond
hij met dezen in nauwe verwantschap. Aanvankelijk bekleedde hij de betrekking
van gouverneur van Utrecht; toen de hertog van Bouillon in 1641 in ongenade was
gevallen, werd hij benoemd tot gouverneur van Maastricht. 5 Nov. 1641 legde hij
als zoodanig in den Haag den eed af; zijn commissiebrief van den prins-bisschop
van Luik is eerst van 9 Febr. 1643; ingevolge dezen brief legde hij ook aan hem
den eed van getrouwheid af. In de zomermaanden van 1644 en van 1645 trok hij
te velde met Frederik Hendrik.
Zijn portret is door Cr. de Passe gegraveerd.
Zie: Missivenboek N. 158, p. 212 e.v.; Raadsnotulen 19 Oct. 1643, 30 Mei 1644,
23 Febr. en 3 April 1645 en 10, 13 en 15 Juli 1647 (Gemeentearchief Maastricht);
H u b n e r , Geslachtrek. Taf. (1729) 391e tafel.
Dyserinck

[Someren, Everard van]
SOMEREN (Everard v a n ), geb. te Rotterdam 1644, overl. te Alkmaar 1710,
begraven 26 Nov. Hij werd 29 Mei 1664 te Leiden ingeschreven als student in de
godgeleerdheid, maar kreeg, proponent geworden zijnde, vermoedelijk om zijne
afwijkende meeningen, geen beroep, waarom hij zich 30 Oct. 1673 te Rotterdam
aan den schooldienst verbond. 28 Jan. 1674 mocht hij echter een avondbeurt
waarnemen en het gerucht ging, dat hij een buitensporige preek zou houden over
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het koninkrijk van Christus. De predikanten Ridderus en Grebber woonden den
dienst bij om een oog in 't zeil te houden en toen v.S., sprekende naar aanleiding
van Daniël 2, v. 44 en 45, eene letter-
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lijke verklaring van des profeten woorden verdedigde, ontzagen zij zich niet hem
luidkeels in de rede te vallen, hem een kwaker en een lasteraar te noemen en te
vorderen, dat hij den predikstoel verliet, aan welke vordering v.S. eerst voldeed,
nadat een burgemeester daaraan kracht had bijgezet. Predikstoel en Avondmaal
werden hem daarop ontzegd. Op het stadshuis ontboden en wegens zijn boud
optreden gevangen gehouden, teekende hij, op aansporen zijner familie, bij wijze
van boete, 5 door den kerkeraad opgestelde artikelen, maar weinige weken later
herriep hij zijne onderteekening, ten gevolge waarvan hij ook zijne betrekking bij
het onderwijs verloor. 21 Nov. 1675 liet hij zich te Leiden als student, 11 Sept. 1677
te Harderwijk als candidaat in de medicijnen inschrijven; in laatstgenoemde stad
zal hij het doctoraat gehaald hebben. In 1682 weder te Rotterdam wonende,
benoemde de vroedschap van Alkmaar hem 4 April tot conrector. Van S. heeft zich
daarop niet laten afdingen, maar het ten volle genoten. Toen de vroedschap 25
April 1693 den rector Mobach (kol. 927) ontslag verleende, besloot zij voor de
openvallende plaats regard te slaan op v.S., indien zich geen bekwamer sollicitanten
opdeden. De keuze viel 10 Juni op den rector Moqueris te Leeuwarden, mits deze
een aannemelijken kostprijs voor leerlingen zou opgeven, maar M. besloot te
Leeuwarden te blijven, waar hij mede-curator was en geen kostleerlingen behoefde
te houden. Nadat nog Bernardus Zijtsma, rector te Zalt-Bommel, zijn dienst had
aangeboden, werd v.S. 18 Juli benoemd. Hij zou niets genieten voor de tijdelijke
waarneming van het rectoraat, cn tot een redelijken prijs convictores aannemen,
zich geheel aan zijn ambt wijden en de visites als med. doct. ten uiterste tot de
vrienden bepalen, en waar hij zich, behoudens eer en noodzakelijkheid, niet zou
kunnen onthouden. Hij bleef rector tot in 1707, toen hij 11 Mei op zijn verzoek ontslag
bekwam. In zijn laatste levensjaar was hij kerkmeester. Hij is 3 malen gehuwd: in
Maart 1685 te Rotterdam met H e n d r i k j e d e V i s s c h e r , overl. in Jan. 1694;
in Oct. 1694 met G e e r t r u i d a v a n S c h u n d e l e n , weduwe uit Rotterdam, ald.
op reis zijnde, onverwacht overl. in Nov. 1704; en 23 Mei 1706 te Alkmaar met
E l i s a b e t h S e v e n h u y s e n , overl. begin April 1719. Van v.S. heeft het licht
gezien: De vijfde monarchie ofte 't Rijke der Heyligen, Schriftmatig bewesen. Door
Alhart de Raedt, professor in de H. Theologie, in zijn boek genaemt: Verantwoordinge
der Waerheyt Apologia veritatis adversus Maresium. Uyt het Latyn vertaelt en met
een predicatie over de zelve stoffe verrijkt door E v e r a r d v a n S o m e r e n .
Gedruckt op eygen koste [met geldelijken steun van C.v. Beuningen] (Rott. 1674,
o

8 . 380 blz.). De preek verscheen ook afzonderlijk met den titel: Predicatie over de
woorden Daniels, cap. 2: vs. 44, 45, waar in de vyfde monarchie ofte 't ryke des
heyligen, duydelyk en krachtelyk uyt Godts woordt bewesen ende de voors.
eygenschappen derselver uytgehaalt worden, en aangedrongen, geh. den 28 Jan.
1674 (Te Rott. gedr. voor den autheur). Nog verscheen: De predicatie over de vyfde
Monarchie ofte 't Ryke der Heyligen in syn volle kracht herstelt en 't gene tot deszelfs
nadeel ondertekent was 't eenemaal herroepen (Rott. 1674) met een latijnsch vers
van J o h a n n e s T e x e l i u s .
Zie: C.B. H y l k e m a , Reformateurs, 2e stuk, 197; J.B. K a n , Gesch. Erasm.
gymn. (1884) 45; Navorscher LI, 561-63.
Bruinvis

[Someren, Johannes van (1)]
SOMEREN (Johannes v a n ) (1), geb. te Dordrecht 3 Juli 1622 en overl. 22 Dec.
1676, zoon van den geneesheer dr. C o r n e l i s v a n S o -
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m e r e n . Hij studeerde te Leiden in de rechten (ingeschreven aldaar 1 Juni 1639)
en promoveerde er in 1643 tot doctor juris. Zijn leermeesters waren Schotanus,
Dedel, Vinnius en Maestertius. Na zijn promotie was hij advocaat te den Haag,
daarna te Dordrecht, waar hij schepen en veertig werd. In 1655 volgde zijn
benoeming tot syndicus van Nijmegen, in 1666 werd hij secretaris van de
Chambre-mi-partie. Hij had naam als rechtsgeleerde, talenkenner en dichter. Door
hem werd een verzameling Consultatiën, advysen en advertissementen
bijeengebracht. Verder een historisch werk: Herstelde Oudtheyt, ofte Beschrijvinge
van Batavia, wesende een Gedeelte van 't Hertoghdom Gelre Ende Graafschap
Hollandt (Nijm. 1657) en een verzameling gedichten: Uyt-Spanning der Vernuften,
bestaende in Geestelijcke ende Wereltlijcke Poësy (Nijm. 1660), benevens een
treurspel Cajus Julius Caesar (Dordr. 1670).
o

Hij huwde: 1 . C l a r a d e W i t t (een nicht van Johan de Witt in den 4en graad);
o

o

2 . (in 1648) E l i s a b e t h V e r v o o r e n o f V e r v o o r n ; 3 . (in 1661) M a r i a
d e V l a m i n g v a n O u d s h o o r n , weduwe van J o h a n v a n K u y k v a n
M i e r o p . Zijn tweede vrouw maakte gedichten, waarvan een aantal opgenomen
zijn in de Uyt-Spanning der Vernuften van haar man. C o r n e l i s v a n S., de
geschiedschrijver van Gorinchem, was hun zoon.
Zijn portret is gegraveerd door Corn. Bloemoert.
Zie: M. B a l e n , Beschrijv. der stad Dordrecht (Dordr. 1677) 226-8; T h .
J o r i s s e n , Memoriën van Mr. D.v. Bleijswijk (Werken Hist. Gen. n.s. 45) 16; J.E.
E l i a s , De Vroedschap van Amsterdam, I, 280; G. K a l f f , Gesch. der Ned. Letterk.
IV (Gron. 1909) 435.
van Kuyk

[Someren, Johannes van (2)]
SOMEREN (Johannes v a n ) (2), geb. te Utrecht en overl. aldaar in Maart 1706,
zoon van J o h a n n e s v a n S o m e r e n , burgemeester van Utrecht. Hij studeerde
aan de hoogeschool zijner geboorteplaats (ingeschreven in 1650), daarna in Frankrijk
en verwierf te Angers den doctorstitel in de rechten. Na terugkeer in Utrecht, werd
hij advocaat en schepen. In 1662 werd hij ordinaris-raad en in 1669
extraordinaris-raad in het Hof van Utrecht, welk college hij van 1691 tot zijn dood
presideerde. In 1654 werd hij kanunnik en in 1663 deken van het kapittel van St.
Jan en als zoodanig in 1666 geëligeerd raad in de Staten. Van hem bestaan twee
niet onbelangrijke, en meermalen geciteerde verhandelingen: Tractatus de Jure
Novercarum (ed. altera Traj. ad Rhen. 1668) en Tractatus de Repraesentatione
(Traj. ad Rh. 1676), beide herdrukt in 1739.
Zie: v a n d e W a t e r , Utr. Placaatboek, I, 208 en 255; II, 1048 en 1050.
van Kuyk

[Somers, Wilhelmus]
SOMERS (Wilhelmus), dominicaan, ook genaamd v a n S o m e r e n , geb. 1587 te
's Hertogenbosch, ontving het ordekleed in het klooster zijner geboortestad in 1605
en was de laatste prior van 's Hertogenbosch. In 1629 uit den Bosch gebannen,
vestigde hij zich met verschillende ordebroeders eerst te Boxtel, daarna te Stratum
en overleed in Maart 1635.
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Hij schreef: Viridarium seu Paradisus Precum ('s Hertogenbosch 1621),
hoofdzakelijk ontleend aan de werken van L u d . v a n G r a n a d a . Ook vertaalde
hij de Meditationes van denzelfden schrijver, maar dit werkje schijnt te zijn verloren.
Zie: B. d e J o n g h e , Desolata Batavia Dom. 118.
G.A. Meijer

[Sonck, Franciscus]
SONCK (Franciscus), geb. te Delft uit aanzienlijke delftsche familie, overl. 2 Sept.
1546, oud 52 jaar, promoveerde te Leuven tot doctor in de beide rechten, werd 24
Juni 1518 als licentiaat
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in de rechten door zijn oom A r n o l d B o k e l a i r voorgedragen tot de prebende
ten Dom, vaceerende door den dood van Ram, verkreeg 14 Aug. 1523 als J.U. Dr.
het supplementum prebendae en werd 28 Dec. 1523 (kerststijl 1524) tot de kapitulaire
rechten toegelaten.
B r o c k (in hs. rijksarchief Utrecht Dom 1355) noemt hem F r a n c i s c u s B u g g e ,
dictus S o n c k . Dat de Soncks met de delftsche familie Bugge verwant waren, blijkt
uit het huwelijk van H e n d r i k D i r k s z . B u g g e (veertigraad van Delft in 1476)
met G e r r i t j e A g a t h a V i c t o r s d r . S o n c k (Geneal. en Herald. Bladen VII,
248 v.v.). De hier bedoelde komt ook voor als Z o n c k (Oude Vaderl. Rechtsbronnen
II: 14, 387).
2

Zie: V a l . A n d r e a s , Fasti (1650) 186; J. d e W a l , Collectanea (hs.
univ.-bibliotheek Leiden. VII, 303, die zijn sterfdag op 2 Oct. 1546 stelt)
van Kuyk

[Sonmans, Pieter]
SONMANS (Pieter), geb. ± 1588 te Rotterdam, overl. aldaar 22 Oct. 1660, was een
zoon van J a c o b S o n m a n s en A n n e k e n A e r t P e l s d . Bij het veranderen
der regeering door Prins Maurits werd hij in 1618 tot lid der vroedschap verkozen,
wat hij tot zijn dood bleef. In die lange periode heeft hij nog allerlei andere stedelijke
betrekkingen bekleed, o.a. was hij herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart tusschen
1621 en 1660, dikwijls burgemeester tusschen 1636 en 1652 en bewindhebber der
O.-I.C. van de kamer Rotterdam sinds 1631. Hij huwde 30 Sept. 1623 te Delft met
Maria Robbrechts van Schilperoort.
De portretten van Jacob en Pieter Sonmans, geschilderd door P. van der Werff,
bevinden zich in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, waar hij ten onrechte na 1660 nog voorkomt als
o

gedeputeerde ter dagvaart; M o e s , Icon. Bat. n . 7394 en 7395.
Moquette

[Sonnius, Franciscus]
SONNIUS (Franciscus), geb. 12 Aug. 1507 te Son (oudtijds: Sonne, Zonne of Zon)
bij Eindhoven, en overl. te Antwerpen 29 Juni 1576, eerste bisschop van 's
Hertogenbosch, en later eerste bisschop van Antwerpen. In de kathedraal dezer
laatste plaats bevindt zich zijne graftombe, waarop zijne herkomst niet nader dan
met 't woord ‘Brabantenus’ wordt vermeld. Hierom wellicht heeft men zooveel strijd
gevoerd omtrent de plaats van geboorte van Sonnius, alias: van Son of van Zonne
De naam Sonnius, waarmede hij zichzelven aanduidde, is afgeleid van het
bovengenoemde dorp, dat in de voormalige Meierij en wel bepaaldelijk in het Kwartier
van Peelland gelegen was Zijn eigenlijke naam luidde: F r a n c i s c u s v a n d e n
V e l d e of a C a m p o , soms d e C a m p o . Afdoende, zoowel wat zijn naam als
zijn herkomst betreft, is het volgende bewijs, uit de Immatriculatieboeken en de
lijsten der Rectores-Magnifici van de Universiteit te Leuven opgeteekend.
Bij de halfjaarlijksche rectores komt het volgende voor: ‘1543, Februarius:
Franciscus de Campo, vulgo van den Velde, dictus Sonnius, utpote oriundus ex
vico Zon, agri Buscoducensis, S. theologiae D(octor) et P(rofessor), postea episcopus
Antverpiensis. E facultate theologiae [Rector Semestralis]’. Ook de volkstraditie wijst
te Son (ten Westen der kom van de gemeente) een oud huis met trapgevel aan,
dat ‘het geboortehuis van Sonnius’ genoemd wordt. Hij studeerde te 's Hertogenbosch
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te Utrecht en te Leuven. Op 20-jarigen leeftijd behaalde hij den eersten prijs onder
111 medeleerlingen op het Collegium Porci in laatstgenoemde stad. Na een jaar
ge-
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neeskundige studiën gedaan te hebben, legde hij zich op de godgeleerdheid toe
en behaalde het baccalaureaat. Na eerst te Meerbeeck en daarna te Leuven (S.
Jacobus) in 1535 de pastorale bediening te hebben uitgeoefend, verkreeg hij in
1536 het licentiaat en 23 Aug. 1539 het doctoraat in de godgeleerdheid.
In Febr. 1543 werd Sonnius tot rector-magnificus der Universiteit gekozen en kort
daarna tot gewoon hoogleeraar in de godgeleerdheid benoemd. Dit ambt was hem
dierbaarder dan de waardigheid van deken der S. Pancratius of Hooglandsche kerk
te Leiden, welke hem door Karel V in 1551 was aangeboden. Hij nam deze
waardigheid dan ook niet aan. Hij was een der beste theologen, die in 1547 en 1551
aan het Concilie van Trente deelnamen. In 1557 was hij ook te Worms als theoloog
tegen de lutheranen opgetreden (‘Colloquium Wormatiae’). Kort tevoren ontving hij
zijne benoeming tot kanunnik van Utrecht (kathedraal).
Hij nam levendig deel aan de voorbereiding der oprichting van de bisdommen in
de Nederlanden, daar hij door Philips II naar paus Paulus IV afgevaardigd was. 10
Maart 1560 werd hij de eerste bisschop van 's Hertogenbosch, en ontving van
kardinaal Granvelle te Mechelen in 1562 de bisschoppelijke wijding. 16 November
1562 werd hij plechtig geïntroniseerd door zijn procurator.
Twee dagen na zijne intronisatie kwam hij in den Bosch, waar hij zich geen
spaansch-gezinde toonde. Hierin ligt dan ook de reden zijner spoedige overplaatsing
naar Antwerpen, waar hij 1 Mei 1570 zijn intrede hield als eerste bisschop. Sonnius
leefde hier meer onder de oogen van Granvelle dan te 's Hertogenbosch.
Zijn benoemingsbul tot bisschop van Antwerpen voert den datum van 13 Maart
1569 en draagt den naam van paus Paulus V.
In 1571 en later richtte Sonnius te Antwerpen de eerste provinciale
kerkvergaderingen in de Nederlanden in.
Nadat in 1562 zijn beroemd werk: Demonstrationum religionis christianae ex verbo
Dei Lib. III te Antwerpen verschenen was, kondigde hij 23 Oct. 1565 de besluiten
van het Concilie van Trente in zijn bisdom af. Het kapittel van zijne kathedraal in
den Bosch werkte hem hierbij uit alle macht tegen: de priesters en kloosterlingen
echter volgden met trouw de stem van hun bisschop. In 1567 gaf hij te Leuven eene
apologie uit getiteld: Succincta demonstratio errorum confessionis calvinisticae,
recens per has regiones spersas, ten behoeve zijner onderhoorige priesters.
Zijn zinspreuk was: ‘Sine onere nihil’.
In het Museum te Antwerpen hangt zijn in 1575 geschilderd portret. Ook is hij
gebeeldhouwd op het grafmonument in de Kathedraal te Antwerken. Th. Galle heeft
zijn portret gegraveerd voor de Icones van M i r a e u s .
Vgl.: J.A. C o p p e n s , Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch
I ('s Hertogenbosch 1840) 218-23; L.H.C. S c h u t j e s , Kerkelijke Geschiedenis van
het Bisdom 's Hertogenbosch II (den Bosch 1872) 97-105; Analectes pour servir à
l'histoire ecclésiastique de la Belgique 2e Série: II, 106; F o p p e n s , Historia
episcopatus Silvaeducensis (Brux. 1721) 85; d e z . Hist. Antwerpiensis, 58; Annuaire
de l' Université de Louvain 1840, 1851; Bulletin de la Commission Royale d'histoire
XLVI (1850) 117; J.H. v a n H e u r n , Historie der stad en Meyerye van 's
o

Hertogenbosch (1778) II, 13; Chronycke van Antwerpen, A . 1500-1575 (Antwerpen
1843) fol. 219;
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V a l . A n d r é a s , Fasti Academici studii Lovaniensis 113, Documents, 61.
Smits

[Sorgen, Willem George Frederik Adriaan van]
SORGEN (Willem George Frederik Adriaan v a n ), novellist en tooneelschrijver, 29
Mei 1844 te Zuilen geb. en 3 Febr. 1898 te Utrecht overl. Zijn ouders waren D a v i d
A m e l i u s A d r i a n u s v a n S o r g e n , ontvanger bij de directe belastingen, en
J o h a n n a W i l h e l m i n a R ö m e r . Reeds op zijn 15de jaar verloor hij zijn vader;
hij werd toen gehuisvest bij dr. Ekker te Utrecht, waar hij eerst het gymnasium en
toen de hoogeschool bezocht. Al vroeg voelde van Sorgen zich aangetrokken door
de fraaie letteren, tooneel en muziek. Schimmel, van Lennep, Beets en Vondel
waren zijn lievelingsschrijvers; een bijdrage in poëzie of proza voor den
studentenalmanak te schrijven behoorde tot zijn aangename bezigheden. Piano en
orgel bespeelde hij zoo goed, dat de organist der Domkerk hem des zondags zijn
kostbaar instrument toevertrouwde ter begeleiding van het kerkgezang. 17 Maart
1869 promoveerde van Sorgen tot Mr. in de rechten op een diss. De acte van
beschuldiging en dagvaardingen in strafzaken.
Na zijn promotie vestigde van Sorgen zich als advocaat te Utrecht, waar hij een
drietal jaren tevens op de griffie werkzaam was. Doch de rechtsgeleerdheid trok
hem slechts matig aan; muziek en tooneel bleven bij voortduring zijn
lievelingsstudiën. In 1871 was hij in het huwelijk getreden met J o h a n n a
C a t h a r i n a R a g a y , die hem twee zonen schonk, beiden even muzikaal als
hunne ouders. Ook voor het tooneel heeft van Sorgen veel gedaan. Met Schimmel,
Wertheim, Nierstrasz en Browne zat hij in den Raad van Beheer der Vereeniging
‘Het Nederl. Tooneel’, waarvan hij jaren lang de artistieke leider was. Tal van reizen
liet hij zich welgevallen om zelf de opvoeringen der Vereeniging in Amsterdam en
elders bij te wonen, vaak meer dan voor zijn asthmatisch gestel dienstig was. Voorts
was hij geruimen tijd tooneelverslaggever van het Prov. en Sted. Utrechtsch Dagblad.
Een bijzondere voorliefde voelde hij voor de opvoering van classieke stukken: de
vertooning door het Ned. Tooneel van S o p h o c l e s ' Koning Oedipus (naar de
vertaling van v a n H e r w e r d e n ), S h a k e s p e a r e 's Getemde feeks (vert. v.
B u r g e r s d i j k ) en V o n d e l s Gijsbrecht van Amstel was voor een goed deel zijn
werk. Als dramatisch auteur is van Sorgen bekend door zijn tooneelstukken: Een
kop chocolade, Een nieuwe dokter, De van Dalens van Poelwijk en Samuel Coster
te Utrecht, welk laatste stuk in 1882 bij de opening van den nieuwen schouwburg
in de bisschopsstad met veel succes werd opgevoerd. De drie eerstgenoemde
waren een tijdlang bij de rederijkerskamers van dien tijd zeer gezocht. Hij werd 1885
lid van de leidsche Maatsch. der Ned. Letterk. en in 1892 lid van het Prov. Utrechtsch
Gen. v.K. en W. Als schrijver is hij niet het minst bekend door zijn werk De
tooneelspeelkunst te Utrecht en de Utrechtsche schouwburg (1885); verder door
zijn Viertal Novellen in de Guldens-editie v. 1876; Oom George (1879); Klaartje
(1883; 2de dr. 85); Porcelein (1889; 2de dr. 1890, 2 dln.); en Mr. de Breul van
Oosthuyzen 2 dln., zijn laatste en beste roman (1895).
Van Sorgen was medeoprichter en medebestuurder van den ‘Nederl.
Schrijversbond’, aanvankelijk ‘Bond van Nederl. Letterkundigen’ genoemd; met jhr.
A.G.L. Ridder van Rappard redigeerde hij het te Utrecht verschijnende tijdschrift De
Kunstkring, en verder schreef hij nog novellen e.a. belletristische bijdragen in de
tijd-
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schriften Nederland, Europa, het Nederl. Magazijn en Elzevier.
Zie: Levensber. Letterk. 1898, 377.
Zuidema

[Spanje, Hendrikus Adrianus van]
SPANJE (Hendrikus Adrianus v a n ), geb. te Utrecht 15 Nov. 1856, priester gewijd
15 Aug. 1880, behaalde 13 Juli 1884 aan de hoogeschool te Leuven den graad van
licentiaat in het kerkelijk recht. Als kapelaan te Loenersloot (29 Sept. 1885) schreef
hij onder de letters ‘H.A. van S.’ Leven van den H. Bonifacius (Amst 1889). 14 Nov.
1892 werd hij benoemd tot rector van het nieuwe liefdegesticht ‘de Goede Herder’
op Larenstein te Velp, 8 Mei 1896 tot hoogleeraar in de moraal aan het seminarie
Rijsenburg. Te Utrecht overleden 9 Oct. 1899, werd hij begraven op het kerkhof van
het seminarie.
Zie: De Katholiek 1891, I, 132.
Knuif

[Sparre, Karel Willem baron van]
SPARRE (Karel Willem baron v a n ), overl. 11 Sept. 1709, zweed van geboorte. Hij
was een der beste staatsche bevelhebbers. 26 Juni 1703 veroverde hij als generaal
de liniën bij Stekene in Vlaanderen, na een bloedigen strijd van 3 uren, waarbij hij
gekwetst werd. In het jaar 1704 beschoot hij Brugge om de door de Franschen
aldaar aangelegde magazijnen te vernielen; de stad kocht echter de voortzetting
van het bombardement af. Een jaar later deed hij van Staats-Vlaanderen uit een
aanval op de fransche liniën en wel met succes (2 Aug.), want de aandacht van
Villeroy werd hierdoor tijdelijk afgeleid, al moest S. enkele dagen later terugtrekken.
Bij het beleg van Oostende (1706) was Sp. een der drie generaals die, onder
Ouwerkerk, het leger der Bondgenooten commandeerden in de loopgraven voor
die vesting. In den slag bij Malplaquet (11 Sept. 1709) voerde hij het bevel op den
uitersten linkervleugel, waar hij doodelijk gewond werd.
Zie: B o s s c h a , Neerl. Heldend. te Land II, 251, 261, 268, 278, 293, 347, 348;
G o s l i n g a , Mémoires 12.
Eysten

[Speuy, Hendrik Jansz.]
SPEUY (Hendrik Jansz.), organist te Dordrecht, belastte zich in 1604 met de correctie
van een octavo-psalmboek, in dat jaar verschenen bij Canin aldaar (zie L e L o n g ,
Boekzaal der nederd. bijbels 777); in 1610 gaf hij uit De psalmen Davidis gestelt op
het tabulatuer van het orghel ende clavercymmel met twee partyen, dat tot heden
niet nader onderzocht, denkelijk van zeer bijzonder belang is. De eenig bekende
exx. zijn in het Britsch Museum en in de bibliotheek te Glasgow. Geldelijke toelagen
werden hem hiervoor verstrekt door de Staten-Generaal (Bouwsteenen II, 213),
Gouda (Obreen's Archief III, 48) en Middelburg (Archief Zeeuwsch Gen. VIII, 75).
De mededeeling steunende op een ouden veiling-catalogus in Bouwsteenen III, 21,
dat hij ook gegeven zou hebben IV Sonate per il cembalo, apropriate al flauto e
violino lijkt niet geloofwaardig. In de bibliotheek van Frederik Hendrik was nog
Certains pseaumes de David par H e n r y S p u y 1621 (Correspondance et oeuvre
musicales de C o n s t . H u y g e n s publ. par J o n c k b l o e t e t L a n d CCXXVI).
Zie: Bouwsteenen, reg.
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Enschedé

[Spex, Jacob]
SPEX (Jacob), geb. in den Haag 19 Oct. 1704, aldaar ongehuwd overl. 3 Jan. 1775,
verwant met den gouverneur-generaal Jacques Specx. Door zijn rijk met kinderen
gezegenden vader opgeleid, werd hij notaris in den Haag (waarschijnlijk in 1730),
en volgde hij zijn vader in 1724 op als deurwaarder van den Hoogen Raad en het
Hof van Holland; bovendien werd hij in 1747 ‘clercq in de secretarije van ... den
Prinse van Oranje’. Hij was een groot bewonderaar van Vondel, Hooft, Huyghens,
Vollenhove en Jer. de Dekker,
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en vooral van Poot. ‘Door dien trouwen gids in het binnenste heiligdom van taal en
dichtkunde ingeleid’, bezocht hij hem dikwijls te Abtswoude, ‘om met deszelfs wijze
lessen voordeel te doen’. Sedert het uitgeven van zijn Gedichten ('s Grav. 1755),
een verzameling bruiloftsdichten, lofdichten, bijschriften op afbeeldingen, enz.,
geraakte hij bovendien in briefwisseling ‘over de gewigtigste onderwerpen der
oudheid, historie, taal- en dichtkunde’, zoowel met Poot als met P. Boddaert, J.
Elias, L.P. van de Spiegel, N. Hoogvliet, e.a. Behalve de bovengenoemde uitgave
van zijn verzen, bezorgde hij een nieuwen druk van: P o o t , Gedichten, dl. III (Delft,
1747; met een uitvoerig Leven van Poot); J.d. H a e s , Leven van G. Brandt ('s Grav.
1740); V o l l e n h o v e , Kruistriomph en Gezangen ('s Grav. 1750), terwijl hij een
aandeel gehad heeft in de uitgave van H o o f t 's Brieven (Amst. 1738). Zijn
Nagelaaten gedichten, een dergelijke bundel als de bovengenoemde (Leyden,
1779), werden uitgegeven door het haagsche genootschap ‘Kunstliefde spaart geen
vlijt’, waarvan S. sedert 1773 medebestuurder was. Van bizondere waarde zijn zijn
verzen niet; het Leven van Poot is voor ons van meer belang. K a l f f , Gesch. Lett.
V, wijst nog op een paar gedichten ‘Aen de hedendaegsche naturalisten’ (Nag. ged.
139) en ‘Tegen de Godtverzakers’ (Ged. 257) als bewijzen voor het doordringen
van het materialisme van sommige fransche wijsgeeren ten onzent. In de Notulen
van ‘Kunstliefde’ (Gemeentearchief, den Haag) is wellicht nog iets te vinden voor
wie een nader onderzoek naar S. zou willen instellen.
Zijn portret, A. Schouman del., J. Houbraken sculp., vindt men vóór de Gedichten.
Zie: S p e x , Nagel. Ged. (Leyden 1779).
Ebbinge Wubben

[Spieghel, Hendrick Laurenszn.]
SPIEGHEL (Hendrick Laurenszn.), geb. te Amsterdam 11 Mrt. 1549, gest. te Alkmaar
4 Jan. 1612, begraven in de Nieuwe kerk te Amsterdam. Zijn vader was L a u r e n s
P i e t e r s z n . een ‘godvruchtig en wijs’ koopman, die veel invloed op de vorming
van Hendrick schijnt gehad te hebben; zijn moeder A n n a G a e f J a n s d r . (overl.
24 Jan. 1570). Ook Hendrick werd een welvarend koopman. Hij trouwde B r e c h t j e
t e n B e r g . Vóór 1590 had hij van zijn zes kinderen, nog slechts een zoon over.
Deze en Brechtje leven nog in Nov. 1592. Dan brengt hij zijn zoon naar Leiden op
school (Tijdschr. Letterk. XXV, 172). 14 Aug. 1602 werd D i e u w e r t j e v a n
M a r k e n zijn tweede vrouw. De laatste jaren van zijn leven heeft hij te Alkmaar
gewoond. Zijn broer J a n L a u r e n s z n . S p i e g h e l was schepen te Amsterdam;
zijn zuster M a r y L a u r e n s d r . stichtte met Aeltgen Fopse het amsterdamsche
Maagdenhuis; zijn zwager H e r m a n R o d e n b u r g was lid van de vroedschap in
Amsterdam, een andere zwager, Pieter Pauw (kol. 1078) raad en rentmeester te
Alkmaar; zelf was hij niet te bewegen een openbaar ambt te aanvaarden. Als in
1589 de vroedschap van Amsterdam hem wil dwingen een plaats in de admiraliteit
van Hoorn in te nemen, betaalt hij liever een boete ten behoeve van een armenhuis
in den Haag. Uit zijn geslacht zijn aanzienlijke amsterdamsche families
voortgekomen. Hij bleef katholiek, doch, uiterst verdraagzaam, onthield hij zich van
allen strijd. Zijn zeer vrij standpunt blijkt ook uit zijn vertaling van de Querimonia
Jesu Christi (1562) van P e t r u s B l o c c i u s , den Brabander, die te Leiden
schoolmeester werd. Dit boekje is in protestantschen geest geschreven. Spieghel
leefde in het humanistisch wijsgeerig
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denken van zijn tijd; hij was de stoïcijnsche leer toegedaan, geestelijk verwant aan
Socrates, Plato, Cicero, Seneca, Epicurus, Epictetus, Erasmus en Montaigne. Hij
maakte zich verdienstelijk bij de vertooningen te Amsterdam na de inneming van
Groningen. De nederlaag van de spaansche armada vernam hij met ingenomenheid,
maar groot blijkt zijn geestdrift voor den opstand niet. Van Mander noemt hem een
‘const-lievend heer’; hij bezat verschillende schilderijen (G r e v e , Bronnen van van
o

Mander, N . 206 en 268). Buiten de Utrechtsche Poort aan den Amstel had hij een
buitenhuis, ‘Meerhuizen’, waar hij vrienden en kunstminnaars om zich verzamelde
(zie de historische novelle van A. D r o s t in diens Schetsen en Verhalen). Zijn
intieme vrienden waren Roemer Visscher, Coornhert, Jan van Hout (Tijdschr. Letterk.
XXV, 172, 177, 180). Zijn neef, professor Pieter Pauw, was gehuwd met van Houts
dochter. Hij had eenig inzicht in den gang der Renaissance, kende Petrarca, Marot
en iets van de Pléiade, is echter in zijn gedichten toch meer humanist dan
renaissance-dichter. Zijn spreuk was ‘Deugd verheugt’. Zijn hoofdwerk is de
Hert-Spieghel, waarschijnlijk tusschen 1585 en 1595 ontworpen en voor een groot
deel afgemaakt. Slechts 7 van de 9 zangen zijn voltooid. Het verscheen eerst na
zijn dood in 1614, bij Corn. Dirckxz. Cooll te Amsterdam. De hoofdgedachte van dit
werk is: ‘dat deucht verheucht ende haer zelfs loon is’ (zie zijn brief aan zijn neef
Pauw). Om dit te bewijzen, onderwerpt hij het innerlijk leven van den mensch aan
een nauwkeurige beschouwing. De begrippen z o n d e , s c h u l d en v r i j e w i l
worden uitvoerig behandeld. Met Coornhert handhaaft hij de vrijheid van den wil;
de schuld drukt dus op den mensch zelf. Zelfkennis is voor Spieghel en Coornhert,
die op elkaar in hun werk invloed hadden, de grondslag voor zelfontwikkeling, het
ingangspunt naar de deugd.
Van de Hert-spieghel zijn drukken van 1694, 1723, 1730; B i l d e r d i j k gaf in
1828 een uitgaaf, waarin hij de stugge taal van Sp. trachtte te verzachten. Die van
1723 en 30 zijn de beste. Ze bevatten behalve de Hertspieghel de meeste oudere
gedichten van Sp. Spieghel was lid en gedurende eenige jaren leider van de kamer
‘in Liefde bloeiende’, een der voornaamste auteurs der Twe-spraack (1584 Plantijn,
Leiden) (F r u i n Tien jaren (3e dr.) 287, J o n c k b l o e t Gesch. Ned. letterk. III,
345). Zijn portret is o.a. gegraveerd door J. Muller, 1614, en P. van Gunst. Verder
werk van Sp. is te vinden achter de Brabbeling van R. V i s s c h e r , 60 gedichten,
aldaar ook het Lof van Dansen; een tooneelstuk Numa of Amptsweigeringhe in
Tijdschr. Lett. XI, 261; XXI, 156; onuitgegeven gedichten in Tijdschr. Letterk. VI,
309; proza over den handel ald. XX, 200; een Claghe Jesu Christi tot dat
ongehoorsaeme menschelijcke geslachte (vert. van B l o c c i u s ' Querimonia, Delft,
Bruyn Harmansz. Schinckel, 1595); misschien nog twee minneliedjes (zie K a l f f ,
Zestiende-eeuw, II, 328). Over het Tafelspel van een boer en een krijgsman K a l f f ,
t.a.p. II, 73. Sp. werkte mee aan de uitg. der Rijmkroniek van S t o k e door D o u z a
(1591); hij schijnt ook de Thyestes van S e n e c a vertaald te hebben (V o n d e l ,
uitg. U n g e r , 1637-39. 3). Alleen de reizang van het tweede bedrijf is als May-lied
(1588) tot ons gekomen.
Zie: d e V l a m i n g vóór de uitgaven van 1723 en 1730 der Hert-spieghel;
W a g e n a a r , Gesch. van Amsterdam, fo. III, 202; K a l f f , Gesch. der N. Letterk.
III, 471, vooral ook d e z ., Ned. Letterk. in de 16e eeuw, II, 322; J.L.C.A. M e y e r
in Noord en Zuid XV, 250, 290, 473; H.J. A l -
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l a r d , H.L. Spieghel in Jaarb. v. Alberd. Thijm 1901, 64; J.F. B a c k e r , De familie
Spiegel en het RC. Maagdenhuis, ibid. 1901. 110); T h . v a n R y c k e v o r s e l ,
De Gesch. van het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam, 5; D o e d e s in Studiën en
Bijdragen op het gebied der hist. Theologie IV (1878) 388; A.G.C. d e V r i e s , De
Ned. Emblemata No. 240 en 241; J a c o b s e n , Carel van Mander 244.
Prinsen

[Spiering, Lucas]
SPIERING (Lucas), S p i e r i n g s , S p i e r i n c k S p r i n g e r s of S p i r i n g i u s ,
geb. te Kruiningen ± 1585, begr. te Middelburg 26 Mei 1655, zoon van den predikant
N i c o l a a s G i l l e s z . S p . en E v a N.N., werd alumnus der stad Middelburg en
ontving sinds zijne inschrijving te Leiden op 23 Juni 1605 als stud. theol. als zoodanig
toelage tot 1609. Daarna is hij eenigen tijd werkzaam geweest als praeceptor aan
de latijnsche school te Middelburg, proponeerde echter 9 Mrt. 1611 bij de classis
van Schouwen, werd 23 Mrt. daar beroepen als eerste predikant te Serooskerke
en er Apr. of Mei bevestigd door Will. Teelinck. Vandaar beroepen naar Nisse en
Brouwershaven, nam hij 30 Apr. 1614 het laatste aan, 17 Sept. onder bepaling, dat
hij er bevestigd zou worden door zijn aanstaanden ambtgenoot Joh. Tajus; 8 Apr.
1617 ondertrouwde hij te Middelburg met L i j s b e t h H o r e b e k e , jd. uit die stad,
en was als predikant te Brouwershaven een der gedeputeerden ter provinciale
Synode te Goes 14-28 Febr. 1620 en de conventuale vergadering te Middelburg
18-19 Juli 1630. Vervolgens 21 Febr. 1638 beroepen zijnde naar Middelburg, moest
hij blijven tot, ter hulp van zijn ambtgenoot Joh. van Heyst, zijn opvolger werd
benoemd, zoodat hij eerst 10 Dec. 1638 ontslag bekwam en 13 Febr. 1639 te
Middelburg is bevestigd. Daar is hij ook van 3 Juli 1645 tot 1654 curator geweest
der latijnsche school. Uit de classis van Walcheren verscheen hij op den coetus te
Middelburg 19 Juli - Aug. 1651 in zake het beroep van Adr. Bruynvisch te Elkerzee.
Zie: t e W a t e r , Reform. van Zeeland (Midd. 1766) 303; N a g t g l a s , de Algem.
kerkeraad van Middelb. (ald. 1860) 40-41; Algem. Nederl. Familieblad XII (1895)
180, 182-183; V o e g l e r , Gesch. van het Middelb. gymnasium II (Midd. 1894) 373;
K e s t e l o o , Stadsrekeningen van Middelb. V (1899) 83; VI (1900) 55; VII (1901)
49; R e i t s m a e n v a n V e e n , Acta V (Gron. 1906) 159, 188.
de Waard

[Spilbergen, Joris van]
SPILBERGEN (Joris v a n ), gedoopt te Antwerpen 2 Nov. 1568, overl. te
Bergen-op-Zoom in Jan. 1620. Hij was de zoon van J a c q u e s v.S. en huwde te
Middelburg 27 Dec. 1605 (voor de 2e maal) met G e e r t r u i d a v a n D i d e n ,
weduwe van Jhr. H e n d r i k d e K r u m m u s (d e C r e m n i t z ). Nadat hij o.a. als
adelborst op Rammekens of Zeeburg in garnizoen had gelegen, maakte hij als
geëmployeerde in 1596 eene expeditie van Balthasar de Moucheron naar de
Westkust van Afrika mede. In 1598 deed hij den door Cornelis de Moucheron
ondernomen tocht mede naar het Prinseneil. in de bocht van Guinea, met 5 schepen
en 400 soldaten onder den overste Juliaen Cleerhagen, bekend door zijn moed bij
den aanslag op 's Hertogenbosch in 1585. Na den dood van dien stouten, maar
zorgeloozen aanvoerder was Spilbergen met den hoofdleider belast met het bestuur
over den mislukten tocht. In 1600 maakte hij voor rekening van Balthasar d.M. (en
van prins Maurits) een rooftocht naar Brazilië, die eigenlijk te beschouwen is als
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Does. In 1601 werd hem het bevel opgedragen over de drie schepen ‘de Ram’, ‘het
Schaap’ en ‘het Lam’, welke uit Veere naar O.I. stevenden. Hij bezocht de Westkust
van Afrika en na vele wederwaardigheden ook de Zuid- en Oostkust van dat
werelddeel, knoopte handelsbetrekkingen aan met den maharadja van Kandi op
Ceilon en Atjehsche potentaten en deed den Portugeezen, onzen vijanden, niet
weinig afbreuk. Met volgeladen schepen kwam hij in 1604 te Vlissingen binnen en
deed in een vergadering van de Staten van Zeeland als ‘generaal S p e e l b e r g ’
verslag van zijne reis en deze kenden hem een gouden eerepenning en keten toe.
Drie jaren later ging S. met de vloot van Jacob van Heemskerk als commies-generaal
en raad van den admiraal en tevens als kapitein van het zeeuwsche krijgsvolk, in
zee en woonde den slag bij Gibraltar bij. Na terugkeer stond hij tijdelijk aan het hoofd
van een diamantslijperij te Bergen-op-Zoom. In 1614 deed hij een tweeden tocht
met 6 schepen naar O.-I., maar ditmaal door straat Magallaan, bezocht de kusten
van Chili en Peru, waar hij de Spanjaarden, soms na hevigen strijd, o.a. bij Callao,
veel afbreuk deed. Van daar zeilde hij naar Manilla, bezocht Ternate, Bantam en
Malakka en vertrok in Dec. 1616 van Jakatra, met Jacques le Maire en zijne
tochtgenooten als passagiers naar het vaderland. 2 Juli 1617 kwam hij met de twee
overgebleven schepen te Vlissingen binnen met een lading op 22 ton gouds
gewaardeerd. Wederom deed hij verslag in de vergadering der Staten van Zeeland,
en deelde zijn voornemen mede van den tocht een journaal te doen drukken. De
Staten beloofden zijn verzoek, om met een der vaste, compagnieën te worden
begunstigd bij den Prins te zullen aanbevelen, welke benoeming echter niet volgde.
S. vestigde zich wederom te Bergen-op-Zoom en gaf zijne journalen en kaarten,
tegen den zin van de O.-I.C., uit; hij stierf in betrekkelijke armoede aldaar. Van dezen
manhaften en kloeken vlootvoogd bestaat een zeldzaam voorkomend portret. Het
heeft tot omschrift Georgius à Spilbergen, aet. 54 (lees: 51) en is in 1619 gegraveerd
door Andries Jacobsz Stock (Stockius).
Van hem: Copije van den brieff, geschreven door J o r i s v a n S p i l b e r g h
Commys-Generaal onder 't beleydt van Jacob van Heemskerke, tracterende van 't
veroveren der Spaensche Armade. Uit onze armade bij Cape de Sint Vincent, in
o

dato 9 Mey 1607 (Pamflet Knuttel n . 1372, 73); Copije van een brief, van den Heere
Admirael S p i l b e r g e n , inhoudende de voyage bij hem gedaan door de Straten
o
Magelanica enz. (Pamflet Knuttel n . 2320); Waarachtig Verhael van den Slagh oft
scheepsstrijt in de Zuydzee, omtrent de vermaarde Zeehaven Caljoto de Lima enz.
o
(Pamflet Knuttel n . 2321): Oost en West- Indische Spiegel der nieuwe navigatie,
waarin vertoond wordt de eerste reize gedaan door Joris van Spilbergen, admiraal
van deze vloot; in wat manier hij de wereld omgezeild heeft (tot Leiden 1619; herdrukt
Amst. in 1621, 1648 en 1663); het werd vertaald in het Latijn, Fransch, Duitsch en
Engelsch en komt ook voor in: Begin en voortgang der O.I. Comp. (Amst. 1646).
Zie: J.A.J. d e V i l l i e r s , The East and West Indian Mirror (Hakl. Soc. II, 18,
1906); F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen; d e S t o p p e l a a r , Balth.
de Moucheron (1901); T i e l e , Nederl. Bibliogr van Land- en Volkenk. (1884) 225;
A l p h o n s e d e D e c k e r , l'Amiral Georges van Spilbergen et son temps in Revue
générale XLV

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1354
(Bruxelles 1887); A. W i c h m a n n , J.v.S. 1568-1620, (met plaat, voorstellende de
Maharadja van Kandi met J.v.S.) in Tijdschrift Kon. Aardr. Genootsch. XXV: 2 (1908)
513; L e u p e , J.v.S. in Bijdr. t.d.T.L. en V.v.N.I. N.R. II (1859) 381; T i e l e , Mémoire
bibliogr. (Amst. 1867).
Mulert

[Spitzen, Joachim]
SPITZEN (Joachim), geb. 26 Jan. 1794 te Steenwijkerwold, overl. 21 Febr. 1855 te
Raalte. Na het voltooien zijner theologische studiën te 's Heerenberg priester gewijd
te Munster 31 Jul. 1817, werd hij benoemd tot kapelaan te Steenwijkerwold 21 Jun.
1818, te Deventer in 1828, weer te Steenwijkerwold Jun. 1829. Bij de heropening
van het seminarie 's Heerenberg Jan. 1830 trad hij aldaar op als president en als
professor in de wijsbegeerte; als president te zwak en voor het professoraat niet
berekend, verliet hij beide betrekkingen reeds in Aug. van hetzelfde jaar en werd in
Oct. d.a.v. benoemd tot kapelaan te Raalte; later werd hij pastoor: te Kampen 17
Aug. 1832, te Vollenhove 1 Sept. 1835, te Haarle (gem. Hellendoorn) Dec. 1844.
12 Apr. 1854 verkreeg hij zijn emeritaat.
Zie: het oud Archief van het Aartsbisdom Utrecht (in de Aartsb. Curie te Utr.) Nos.
151a, en 313d; het Archief van genoemd Aartsbisdom (terzelfder plaatse): Registrum
Pastorum.
Smeets

[Spyckoort, Joost Jansz.]
SPYCKOORT (Joost Jansz.). Van dezen rotterd. magistraatspersoon is weinig
bekend; hij is de eenige van dit geslacht, die te Rotterdam een rol speelt. In 1518
ontmoeten wij hem daar in de vroedschap, waarin hij tot zijn dood zitting bleef
houden. Sinds 1523 is hij herhaaldelijk burgemeester geweest en van 1526-1542
tevens pensionaris. Hij was gehuwd met K a t r i j n T o e n i s d ., zooals zijn grafzerk
in de Groote kerk vermeldt, en stierf 8 Jan. 1560.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Stael, Mr. Claudius van der]
STAEL (Mr. Claudius v a n d e r ), zoon uit het 1ste huwelijk van den volg., ged. 22
Dec. 1737, overl. Oct. 1796, werd 10 Apr. 1754 student te Leiden en promoveerde
aldaar in de rechten. Van 1772-1795 was hij te Rotterdam lid van de vroedschap
en bekleedde in dien tijd allerlei smalle ambten. Gecommitteerde raad was hij van
1775-1781, burgemeester in 1782, 1783 en 1789, raad van State van 1785-1788,
lid van het college der admiraliteit op de Maas van 1792-1795 en sinds 1781
hoogheemraad van Schieland. Hij was gehuwd met H i l l e g o n d a P i e t e r n e l l a
Meerman.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Stael, Mr. Dirk Cornelis van der]
STAEL (Mr. Dirk Cornelis v a n d e r ), zoon van den volg., geb. 16 Aug. 1705, overl.
6 Oct. 1772; werd in 1726 student te Utrecht en promoveerde aldaar in de rechten.
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Hij werd te Rotterdam commissaris van het waterrecht in 1731, schepen in 1734,
vroedschapslid in 1746, wat hij tot 1772 bleef. Van 1753-1756 was hij lid van de
hollandsche rekenkamer, van 1757-1763 gecommiteerde raad en in 1764, 1765,
1770 en 1771 burgemeester. Ook behoorde hij van 1769-1772 tot de Maecenaten
van het Bat. Genootschap te Rotterdam. Hij huwde 22 Jan. 1734 C a t h a r i n a
E l i s a b e t L o r m i e r (dochter van Claudius I kol. 1282) en 20 Apr. 1746
Engelina Vink.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Stael, Mr. Hendrik van der]
STAEL (Mr. Hendrik v a n d e r ), omstr. 1670 geb. te Schoonhoven en misschien
een zoon van W o l f e r t v a n d e r S t a e l en M a r i a L e M a i r e , overl. 23 Nov.
1746 te Rotterdam, werd 11 Sept. 1694 student te Leiden en promoveerde aldaar
in de rechten. Hij begon zijn loopbaan in de stedelijke regeering te Rotterdam als
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brandmeester in 1701. Van 1707-1746 was hij lid van de vroedschap, van 1715-1718
baljuw, tusschen 1723 en 1746 meermalen burgemeester. Bovendien bekleedde
hij in dien tijd allerlei smalle ambten. Ook was hij van 1724 tot zijn dood ontvanger
van de gemeenelandsmiddelen voor Rotterdam. Hij was ± 1701 gehuwd met
Johanna Maria Hechtermans.
Moquette
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.

[Stafford, Joannes]
STAFFORD (Joannes), overl. 5 Mrt. 1816, was gedurende de jaren 1761-1814
pastoor van de kerk op het Begijnhof te Haarlem en kanunnik van het oud-kapittel
van Haarlem. Ofschoon dit kapittel zich onderwierp aan het verbod van den H. Stoel
in 1703 gegeven om geen jurisdictie uit te oefenen, hield het zich zelve toch in stand
en ging voort zijne vicarissen aan te stellen; zoo werd ook Stafford tot
Vicaris-Generaal van het kapittel in 1771 benoemd. Al heeft hij wat te veel met zijn
kapittel gedweept, hij was toch goed katholiek. Als provisor (curator) van het
holiandsche college ‘Pulcheria’ te Leuven, het seminarie voor jongelingen van het
oude bisdom Haarlem, heeft hij zich in 1784 druk geweerd om de maatregelen af
te wenden, waarmede keizer Joseph II zijn college bedreigde. In 1783 voerde hij
met den nuntius te Brussel, Mgr. Busca een warme briefwisseling over de vraag,
of er voorbehoud van pauselijke gevallen op de hollandsche zending bestond. Hij
was jegens andersgezinden zeer verdraagzaam, gelijk o.a. hieruit blijkt dat hij in
1798 met zijne medepastoors in de uitspraak der commissie van taxatie der
kerkgebouwen te Haarlem, die de groote St. Bavo-kerk verklaarde ‘nietswaardig te
zijn’, berustte, en ten voordeele van het hervormd kerkgenootschap afstand deed
van het aandeel in den prijs van de kerken der stad. Zoo heeft hij ook met de Cleresie
over verzoening met den H. Stoel onderhandeld, hetgeen echter niet belet, dat hij
een geharnast protest aan den aartsbisschop der Cleresie van Utrecht zond toen
deze ‘jure devoluto’ een bisschop of vicaris-generaal voor Haarlem benoemde. Ten
tijde van raadpensionaris R.J. Schimmelpenninck en koning Lodewijk deed hij te
Rome door bemiddeling van kardinaal Londari pogingen tot herstel van het
bisschoppelijk bestuur in ons vaderland. Stafford was een man van gezag en stond
bekend om zijne geleerdheid. Severeijnse heeft het portret van Stafford in
oost-indischen inkt geteekend.
Zie: Arch. aartsbisd. Utr. XXXVI (1910) reg.; Bijdr. Bisd. Haarlem VII, 269; VIII,
7, 256, 338; X, 166; XII, 315 vv.; zie verder registers.
Droog

[Stalpaert, Daniël]
STALPAERT (Daniël), bouwmeester, geb. te Amsterdam in 1615 als zoon van
P i e t e r S t a l p a e r t uit Brussel, schilder, en M a y k e n d e W a l p e r g h e uit
Antwerpen. Hij werd 29 Oct. 1648 tot stads-architect van Amsterdam aangesteld,
als hoedanig hij de uitvoering van het stadhuis, dat door Jacob van Campen
ontworpen was, heeft geleid. Stalpaert, naijverig op den roem van van Campen,
wist, zooals Everard Meyster het zegt ‘door 't lastigh roeren van sijn beck’ dien
kunstenaar ‘de gunst der borgerheeren te ontstelen’, zoodat van Campen zich 1
Dec. 1654 aan het werk heeft onttrokken. Na dien tijd heeft Stalpaert de artistieke
leiding gehad; dat veel afwijkingen van van Campens plannen plaats vonden, is
aan hem toe te schrijven.
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Stalpaert is de ontwerper van de Oosterkerk te Amsterdam (1671), de kerk te 's
Graveland (1665) de kerk te Oudshoorn, (1670) de voormalige Leidsche,
Utrechtsche, Weesper en Muiderpoorten
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te Amsterdam (1663), 's Lands Zeemagazijn te Amsterdam (1656), het Magazijn
der O.I. Compagnie aldaar (1661, in 1822 gesloopt), het Weduwenhof te Amsterdam
(1650) en het gebouw der Admiraliteit op het Prinsenhof dier stad (1661). Men schrijft
hem ook de ontwerpen toe van verschillende andere amsterdamsche gebouwen,
als het Nieuwe Zijds Huiszittenhuis (1649, nu gesloopt), het Oude Zijds Huiszittenhuis
(1654, nu Arsenaal) en het Diaconieweeshuis (1657, nu gesloopt).
In 1663 gaf Stalpaert het plan der uitbreiding van Amsterdam als kopergravure
in het licht. Zijn plannen voor 's Lands Zeemagazijn te Amsterdam zijn in 1656 door
Nicolaas Visscher uitgegeven.
Wanneer Stalpaert gestorven is, bleef tot dusver onbekend. Op een lijst der
stads-ambtenaren, in 1682 opgemaakt, komt zijn naam niet meer voor.
Omtrent de verhouding van Stalpaert tot van Campen zijn bijzonderheden te
vinden in het eerste en tweede deel van Der Goden Land-spel om Amersfoort, van
't nieuw Stad-Huys binnen Amsterdam, gespeelt en vertoont aldaar Anno 1655,
door jonkheer E v e r a r d M e y s t e r .
Weissman

[Stampioen, Gerard]
STAMPIOEN (Gerard), geb. te Rotterdam 10 Apr. 1681, gest. te 's Gravenhage 9
Jan. 1748, zoon vermoedelijk van Nicolaas en Geertruid van Alphen (kol. 1360),
werd als proponent in 1704 tot predikant beroepen te Hulst. waar hij 8 Oct. 1707
ondertrouwde met G e r a r d a J o h a n n a v a n B r o e c k h u y s e n - waaruit 15
Aug. 1708 gedoopt N i c o l a a s (get. de oude Nicolaas en zijn vrouw) (een
naamgenoot werd op 20-jarigen leeftijd 4 Mei 1734 stud. jur. te Leiden) - en na haar
begrafenis op 22 Aug. 1708 op 10 Juli 1709 met J o h a n n a C u y p e r s . In 1710,
werd hij van daar beroepen naar Woudrichem, waar hij 21 jaren den dienst waarnam,
tot lichaamszwakte hem noodzaakte emeritaat te vragen.
Daarna zal hij zich vermoedelijk bij zijn familie te 's Gravenhage hebben gevestigd.
In het laatste tiental jaren van zijn leven leed hij onder beroerten. Een G e r a r d
S t . wordt 1742 als rentenier ook vermeld onder de rijke inwoners van den Haag
o

(Algem. Familieblad 1883-84 n . 56, 2).
Hij schreef: Schriftmatige betoging en verklaringen van de voorbeeldige
geschiedenissen ('s Grav. 1734) met een vervolg, uitgekomen in 1738.
Zie: Boekzaal 1734, II, 639; 1748, I, 461; Navorscher XXXII (1882) 493, ook 350
en 444.
de Waard

[Stampioen, Jan Jansz. (1)]
STAMPIOEN (Jan Jansz.) (1), woonde blijkens de geboorte van zijn gelijknamigen
zoon in 1610 te Rotterdam en was misschien een bloedverwant van F r a n c h o i s
S t ., die in 1612 aan de hollandsche Gemeente te Londen een som vermaakte ter
o

bevordering van de studie van studenten (Algem. Familieblad 1883/84 n . 84, 5).
Wellicht was hij aanvankelijk stuurman, omdat hij wordt vermeld als te hebben
deelgenomen aan een tocht naar het hooge Noorden. Door ervaring hebbende
bevonden, dat de zeelieden zonder eenig instrument zouden kunnen varen en deze
zonder meer de poolshoogte zouden kunnen bepalen, verzocht hij 27 Juli 1617 aan
de Staten-Generaal octrooi om alleen die kunst te mogen onderwijzen, hetzij
mondeling of met gedrukte ‘exempelen’, hetgeen hem, na onderzoek door Stevin,
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29 Juli werd geaccordeerd. Nadat op een nader rekest 29 Dec. 1617 was besloten
door de rotterdamsche admiraliteit eenige personen voor advies te Iaten raadplegen,
waartoe St.'s collega David Davidtsz. en verder de schipper Kunst werden
aangewezen, ontving hij 27 Jan. 1618 alvast eene belooning
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van ƒ 400 voor zijn uitvinding, waaraan nog vier nieuwe manieren om de poolshoogte
te meten gepaard waren. Voor zijn geschrift Nieuwe tafelen der polus-hooghte (Rott.
1618) kreeg hij een 8-jarig octrooi en 10 Apr. 1618 eene vereering van f 150. Op
zijn rekest om octrooi tot uitgave van twee door hem gemaakte zeekaarten werd 16
Febr. 1619 besloten eerst het advies van den Prins in te winnen en 25 Mrt. het in
handen te stellen van Jan Hendrick Jarichs van der Ley. Voor het drukken van een
‘coelestum planum’, waarop de sterren nauwkeurig waren afgebeeld, met een ‘cleyn
boecxken, geintituleert Coelestum planum tot een onderwijsinge van dien’, verkreeg
hij 1 Aug. 1619 octrooi en 8 Oct. voor de aanbieding ƒ 50, in verband met een rekest
van 12 Oct. op 31 d.a.v. verhoogd tot ƒ 75 (de betreffende resolutiën van het
voorgaande bij D o d t , Archief VII (Utr. 1848) 11, 22, 28, 79, 87 en 90). Als
vervaardiger van kaarten komt hij reeds voor in Sept. 1619 (eene van een zandplaat
bij H i n g m a n , Inventaris verzameling kaarten rijks-archief II ('s Grav. 1871) 119),
dus vóór zijne benoeming tot landmeter van Holland op 25 Mei 1621; in 1624 werd
hij tevens aangesteld tot ijkmeester te Rotterdam en kreeg daar 2 Sept. van dat jaar
vrijdom van de burgerwacht en het maandgeld. In de aanteekeningen van Is.
Beeckman komt hij voor niet alleen in verband met zaken van practischen aard,
maar ook met dezen samenwerkende aan de verbetering der thermometers; tevens
blijkt hij bevriend met Balthasar van der Vinne, en, met Dirk Boefie, Jan Weymans,
Abr. Willemsen, Huygh Teunissen en Joh. Fornerius, behoord te hebben tot het in
Aug. 1626 door Beeckman te Rotterdam opgerichte ‘Collegium mechanicum’. Indien
niet zijn gelijknamige zoon (gewoonlijk ‘de jonge’ bijgenaamd) is bedoeld, is hij de
Jan Jansz. St., wien blijkens het Grootboek van de admiraliteit van de Maze op 25
Jan. 1637 tot het einde van dat jaar eene belooning van ƒ 300 is toegekend ‘vandat
hij alle de stuurluyden van dese collegie instrueert naer d'ordre van Jan Henricxz.
Jarich (van der Ley), sullende 't selve tractement sedert den lesten December
voorleden comen te cesseren, ter tyt toe (dat) met gemeen advys naerder mocht
worden verstaen, dat synen dienst voorder diende geëmployeert’. Zijn privilegie van
2 Sept. 1624 werd nog 8 Apr. 1643 vernieuwd. Van een naamgenoot van hem
bestaat een kaart van gorzen bij Charlois van 1624, in het Gifteboeck van het
o

ambacht Cool n . I is 20 Juni 1626 sprake van eene meting, ‘gedaen bij Jan St.’,
terwijl verder kaarten bestaan uit de omstreken van Rotterdam uit de jaren 1633,
1637, 1638 en 1641 (H i n g m a n a.w. 118, 119, 233 en 361). In 1650 wordt hij
genoemd ‘gezworen ordinaris landmeter van Schieland’ en hem als zoodanig de
vervaardiging opgedragen van de later gedrukte groote Kaert van het
Hoogheemraedtschap van Schielandt, geordonneert ende begonnen anno 1650,
gemeten door J a n S t . en in koper gesneden door J. Vingboons in de jaren 1651,
1652, 1653 (Rott. 1660, meermalen herdrukt) (Roterodamum illustratum I (Rott.
1868) 5-10 en bijlagen 14-20). Wellicht daarom is hij (en niet zijn zoon) de Jan Jansz.
St., die 30 Mrt. 1659 in een akte te 's Gravenhage als landmeter wordt vermeld
(Navorscher XXXVIII (1888) 105). Zijn ambt van ijkmeester bekleedde hij 36 jaren
tot hij daaruit 28 Juli 1660 wegens misbruik van vertrouwen met een boete van 1000
£ werd ontslagen (Navorscher VI (1856) 340). In 1659 gaf G e r a r d M i c k een
geschrift uit over het Onvermogen der gelyckgradige paskaert ende ver-
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scheyden hemelklootsche rekeningen, aenwijsende 't verschil der polus-hoochte
tegens Jan Jansz. St., als aanhangsel tot E. d e D e c k e r (St.'s stadgenoot),
Practyck van de groote zeevaert (Rott. 1659). Aan zijn zoon, die volgt, schrijft men
o.a. de uitgave van een Hemel-pleyn (Amst. 1684) toe, misschien wel een herdruk
van bovengenoemd Coelestum planum.
de Waard

[Stampioen, Jan Jansz. (2)]
STAMPIOEN (Jan Jansz.) (2), de jonghe, geb. te Rotterdam in 1610, ontving een
geleerde opvoeding, kende althans grieksch en latijn. In 1632 gaf hij in zijne
geboorteplaats eene nieuwe uitgave der Tabulae sinuum etc. van den ouderen
Frans van Schooten (Rott. z.d.), niets anders dan een nauwkeurigen afdruk met
alle fouten van die van Lansbergen (kol. 776), doch voegde er een Kort byvoeghsel
der sphaerische triangulen (Rott. 1632) aan toe, waarin hij eene merkwaardige
schrijfwijze van functies toepast, gelijkende op die van Girard (1626) (kol. 477), doch
nu reeds de formules geheel in teekens geeft en b.v. de regels voor den
rechthoekigen boldriehoek in vergelijkingen nederschrijft (B r a u n m ü h l in Bibl.
mathematica S. III. T. I (1900) 67 en i d ., Gesch. der Trigonometrie II (Lpz. 1903)
IX). Hetzelfde jaar sloeg hij daar in het openbaar verschillende vraagstukken aan
en zond in 1633 door bemiddeling van Is. Beeckman een tot een
vierdemachtsvergelijking voerend vraagstuk aan Descartes; van wien hij einde 1633
de oplossing ontving (Oeuvres de D e s c a r t e s I (Paris 1897) 275-80, 573-78);
van de eerste gaf St. zelf de oplossing achter zijn Solutie op alle de questien
openbaer aengeslagen ende voorgestelt door Ez. de Decker (zijn concurrent zie I
kol. 690) (Rott. 1634) (vgl. Album der Natuur 1873, 251-56 en B i e r e n s d e H a a n ,
Bouwstoffen I (Amst. 1874) 13-15, 24-25), wien hij op verschillende fouten
opmerkzaam maakt en een nieuw vraagstuk voorstelt. In 1634 voltooide hij ook zijn
eerst later gedrukte Algebra, waarin de worteltrekking behandeld wordt uit twee of
veeltermen, waarin wortelgrootheden voorkomen om daaruit de oplossing van
derdemachtsvergelijkingen af te leiden. Blijkens een aanhangsel tot zijn laatst
uitgegeven geschrift onderwees hij te Rotterdam niet alleen de zuivere wiskunde,
maar ook den sterktebouw, het bosschieten, wijnroeien en italiaansch boekhouden
(zie voorg. art. op 25 Jan. 1637), in 1638 noemde hij zich ‘eertijds professor
matheseos aan de illustre schole te Rotterdam’. Dit jaar woonde St. te 's Gravenhage,
toen vermoedelijk reeds belast met het onderricht in de wiskunde van den jongen
Prins en had op ‘de Marckt in Sphaera mundi naest de remonstrantsche kerck’ een
drukkerij opgericht, waarin hij ook werken van anderen ter perse legde (Navorscher
XXXVI (1886) 650). Onder het pseudoniem J o h . B a p t i s t a deed hij een
Antwerpsch vraagstuk (1638) uitgaan over den aanval op een ‘horenwerck’, waarvan
zoowel St.'s eigene oplossing als Wiskonstige ontbinding (1638) in druk verscheen
als eene van den landmeter Jacob van Wassenaer te Utrecht, de laatste met nog
eene nieuwe kwestie; van zijn kant gaf St. nog een Problema astronomicum et
geometricum over de schaduw van drie ongelijke stokken en noemt in zijne
Openbaringhe (Dec. 1638) de oplossing der vergelijkingen door Wassenaer onjuist.
Descartes, die hiervan kennis kreeg, steunde, na de ook inmiddels gevolgde uitgave
van St.'s Algebra ofte nieuwe stelregel ('s Grav. 1639, opgedragen aan Frederik
Hendrik), Wassenaer in diens Aenmerkingen op den nieuwen stelregel (1639),
waarin alle vroegere werken van St. worden gecritiseerd. Deze zond hem een
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Daghvaerd-brief (begin Oct. 1639) en na antwoord van Wassenaer een Tweeden(5 Nov.) en Derden daghvaerdbrief (15 Nov.), waarna Wassenaer een Tijdraminghe
(begin 1640) deed uitgaan. Nadat St. nog geantwoord heeft met zijn Wiskonstigh
ende redenmatigh bewijs, met Aenhangh en kort daarop Vervolgh, valt 24 Mei 1640
over hunne kwestie van wortelvormen (door 's prinsen Gouverneur Rivet intusschen
ook aan Mersenne te Parijs medegedeeld) de beslissing der mede door Const.
Huygens bepaalde scheidsrechters - na het bedanken van Andr. van Berlicom (I
kol. 317) en Bernard Schotanus - den ouderen van Schooten en Golius, wier oordeel
wordt uitgegeven zoowel door St. in een Verclaringhe (Juni 1640) als, zelfs nog na
de storting door St. in Oct. van de verbeurde som van ƒ 600, door Wassenaer,
geholpen door Descartes, in Den onwissen wiskonstenaer J.J. St. ontdeckt (Nov.
1640) (over dezen geheelen twist: B i e r e n s d e H a a n , Bouwstoffen XXX (Amst.
1887) of in S c h l ö m i l c h 's Zeitschr. für Math. XXXII, hist. Abt. (1887) 151-173;
K o r t e w e g in Archives néerlandaises (1888) 464 ev. en Oeuvres de D e s c a r t e s
II (Paris 1898) 578, 601, 636, 639; III (ib. 1899) 5, 21, 40, 57, 62, 148, 155, 199; IV
(ib. 1901) 26; XII (ib. 1910) 272-77). Tot St.'s leerlingen te 's Gravenhage behoorde
ook (vóór 1643) de dochter van den Winterkoning, prinses Elizabeth van Bohemen,
en Const. Huygens nam hem eveneens als leermeester zijner zonen Constantijn
en Christiaan, waarschijnlijk tot hun vertrek naar Leiden op 11 Mei 1645. Dat hij
gelijke eer door Fred. Hendrik was waardig gekeurd, blijkt ook uit het trouwboek der
Groote kerk, waar 30 Juli 1645 de geboden gingen van ‘Johan St., weduwnaer,
mathematicus van zijn Hoocheyt Prince Willem, woonende alhyer in 's Gravenhage
met C o r n e l i a C a t t e l a e r , woonende tot Gorinchem’. Welke werken St. voor
zijne leerlingen nuttig oordeelde, blijkt uit een stuk opgenomen in de Oeuvres
complètes de C h r . H u y g e n s I (La Haye 1888) 5-10, vgl. ook XI (ib. 1906) 21
e.v.). Nog in het voorjaar van 1648 moet St. andermaal vraagstukken hebben
voorgesteld, waarvan de exx. - zijn eigen drukkerij had hij 7 Sept. 1644 overgedaan
- publiek werden verkocht. Johan de Witt te 's Gravenhage zond er twee aan Ant.
Vivien en deze één ervan aan Descartes (G e d d e s , Leven en bestuur van Joh.
de Witt I (Haarlem 1880) 46). De laatste deed de kwestie over wortelvormen, waarin
hij vroeger was betrokken geweest, op verzoek van fransche mathematici opnemen
in de uitgave zijner Geometria door den jongeren van Schooten; met opmerkingen
van Er. Bartholinus vindt men daar (ed. Lugd. Bat. 1649, 295-318; Amst. 1659,
369-400) ook de oplossing van het vraagstuk der stokken (vg. O l a i W o r m i i Epp.
(Hafniae 1751) 981, 83, 84, 87). De vermelding van een naamgenoot te 's
Gravenhage op 30 Mrt. 1659 als gezworen landmeter (Navorscher XXXVIII (1888)
105) geldt waarschijnlijk zijn vader (zie hiervoor). In de bibliotheek van de Mij. der
nederl. letterk. te Leiden (hs. 967) berust een leercursus van B a l t h . C o r t e n a e r ,
waaraan zijn toegevoegd ‘de tweeëntwintig konstige geometrische regelen van Jan
Jansse St. de jonge 1683’; over de uitgave van het Hemelpleyn (Amst. 1684) zie
het voorg. art. St. zelf komt in 1689 nog voor als expert in de vinding der lengten op
zee door Lieuwen Willem de Graaf en examineerde dezen met B. de Volder en Abr.
de Graaf 22, 23 Apr. en 28 Juni voor de Staten-Generaal (S-c h i j n M a a t s c h o e n , Gesch. der Mennonieten III (Amst. 1745) 453). St.'s portret, anno
1638 aet. 28, door
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Chr. Queborn met een vers van Adr. Cocquius (kol. 308) bevindt zich in zijn Algebra.
de Waard

[Stampioen, Johannes]
STAMPIOEN (Johannes), geb. te Rotterdam omstr. 1664, als hij de 20 Sept. 1684
te Leiden ingeschreven stud. phil. is, kwam 27 Dec. 1691 als predikant te Batavia
en bleef in verschillende streken van Indië werkzaam tot hij Jan. 1710 repatrieerde.
Zie: T r o o s t e n b u r g d e B r u y n , Biogr. woordenboek van O.I. pred. (Nijm.
1893) 411.
de Waard

[Stampioen, Nicolaas]
STAMPIOEN (Nicolaas), geb. in 1639, wellicht te 's Gravenhage, althans niet te
Rotterdam, gest. te Rotterdam in 1731 (Navorscher VI (1856) 285), is wel dezelfde,
die 30 Sept. 1660 een kaart vervaardigde van een polder bij Maassluis en in 1661
een van de generale dijkage in Voorne (H i n g m a n , Inv. verzameling kaarten
Rijks-archief II ('s Grav. 1871) 226, 262). Reeds in 1678 komt hij voor als schout
van Kralingen en was gehuwd met G e e r t r u i d v a n A l p h e n , zijn dochter E v a
20 Apr. 1689 te Rotterdam huwende met den schilder F r a n ç o is B e e l d e m a k e r
(Rott. historiebl. II, 1 (ald. 1876) 94 en III, 1 (ald. 1880) 190-91, 92-93, 200, 560).
Naar zijne berekeningen vervaardigde Steven Thrasi vóór 1703 een planetarium
naar het stelsel van Copernicus, zooals op de gravure daarvan is aangeteekend
(zie I kol. 1498). Met Hendrik Coets examineerde en attesteerde hij 5 en 23 Juli
1715 de cirkelquadratuur van Dan. Waeywel (B i e r e n s d e H a a n Bouwstoffen
XVI (Amst. 1878) 5) en richtte daaromtrent 23 Juli een brief aan den gecommitteerde
van Holland van den Honert, afgedrukt bij d e l a R u e , Geletterd Zeeland (Midd.
1743) 181. Een zoon van hem was wellicht G e r a r d S t a m p i o e n (zie kol. 1356).
de Waard

[Stampioen, W.J.]
STAMPIOEN (W.J.), broeder wellicht van Johan Jz. St. den jonge (kol. 1358),
vervaardigde 27 en 29 Nov. 1638 kaarten van de Zuidhollandsche Waard
(H i n g m a n , Invent. kaarten Rijksarchief II ('s Grav. 1871) 215). In 1640 noemt hij
zich op het titelblad van zijn Ephemeris sive annalis ofte dagelijckx journael op het
jaer 1640 (Amst. 1640) ‘mathematicus in 's Gravenhage’, waar hij woonde in hetzelfde
huis als Jan Jansz. St. ‘op de Marckt aldernaest de Vleeshalle in Sphaera mundi,
in het huys ghenaemt den Raem’. Tevens bevat zijn geschrift ‘de verclaringe van
alle de deelen der matheseos, waarvan dat den Autheur deses professie is doende
om een yegelijck daerin te instrueren ende te onderwijsen’. Op last van
commissarissen van den Prins vervaardigde hij 15 Febr. 1642 met Johannes Dou
en C.M.C. van Innevelt nog een andere kaart van de Zuidhollandsche Waard, terwijl
men nog een kaart van den loop der oude Maas daardoor van hem opgeeft
(H i n g m a n a.w. 216).
de Waard

[Staverden, Everardus van]
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STAVERDEN (Everardus v a n ), jurist van naam, studeerde te Leiden (ingeschreven
8 Maart 1600, volgens het gedrukte Album Studiosorum 21 jaar oud), en voltooide
zijn studie te Orleans, waar hij in 1601 tot de officiarii der germaansche natie
behoorde. Den doctorstitel, dien hij voerde, verwierf hij waarschijnlijk daar. Als
advocaat te Arnhem gevestigd, gaf hij tal van adviezen, welke in gedrukte
verzamelingen zijn opgenomen (zie b.v. Getd. Consultatiën van v a n
o

o

L a m z w e e r d e III n . 62, IV n . 16; Stucken en Documenten bij J. S c h r a s s e r t 's
Codex Gelro- Zutphanicus, 156, 202, 387, 421; Neder-lands Advys-Boek van I. v a n
o

d e n B e r g , IV, n . 89). Hij wordt aangeduid als ‘Amersfortius’; wellicht was hij een
zoon van E g b e r t u s v a n S t a v e r d e n , in
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het laatst der 16e eeuw professor philosophiae te Amersfoort.
Zie: Verslag Kon. Bibliotheek 1911, 38.
van Kuyk

[Stavorinus, Johan Splinter]
STAVORINUS (Johan Splinter), gedoopt 4 Juni 1739 te Middelburg, overl. aldaar
9 Nov. 1788. Hij was de zoon van den kapitein der zeeuwsche admiraliteit J a n S.
en C a t h a r i n a d e n H o l l a n d e r . Reeds zéér vroeg trad hij in zeedienst,
aanvankelijk in dien van genoemde admiraliteit, - hij onderscheidde zich einde 1763
bij de onderdrukking van het slavenoproer in Berbice - vervolgens in dien der O.I.C.,
later wederom bij de zeeuwsche admiraliteit, die hem reeds in 1766 tot
ordinaris-kapitein had benoemd; in dien rang woonde hij als bevelhebber van het
schip ‘Goes’ van 54 stukken den vermaarden tocht bij naar Riouw, Malakka en
Salangore onder Commandeur van Braam in 1784. In Zeeland teruggekomen en
tot schout-bij-nacht bevorderd vestigde hij zich te Middelburg en 's zomers op de
buitenplaats het Park te W. Souburg. Hij huwde te Middelburg in 1756 met
C h r i s t i n a C l a u d o r é en liet 4 kinderen na. Zijn zoon, die eveneens, doch
korten tijd, in zeedienst was, heeft de belangwekkende aanteekeningen van zijn
vader uitgegeven onder de titels: J.S. S t a v o r i n u s , Reize van Zeeland over de
Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen enz., gedaan in de jaaren
1768-1771, 2 dln. en i d . id. naar Samarang, Macassar, Amboina, Suratte enz.,
gedaan in de Jaaren 1774-1778, 2 dln., gedrukt te Leiden resp. in 1793 en 1798.
Behalve de bijzonderheden aangaande deze werken, vermeld in T i e l e 's
Bibliographie (Amst. 1884) 230, kan nog medegedeeld worden, dat ook vertalingen
in het Zweedsch verschenen zijn van deze voor de geschiedenis der O.-I.C.
waardevolle verhalen.
Zie: F. N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen i.v.; J.C. B a a n e , Reis door
een gedeelte van de Ned. Bezittingen in O.I., waarbij gevoegd is een verslag van
de expeditie onder bevel van den kapit. J.P. van Braam enz. (Amst. 1826).; P.M.
N e t s c h e r , Geschiedenis van de Koloniën Essequebo, Demerary en Berbice (den
Haag 1888) 232.
Mulert

[Stechwey, Adolf]
STECHWEY (Adolf), overl. 27 Sept. 1793, 27 Maart 1766 overgeplaatst als organist
van de Nieuwezijdskapel naar de Westerkerk te Amsterdam (Tijdschr. muziekgesch.
I, 46), werd 25 Febr. 1783 in gelijke betrekking overgeplaatst naar de Oude Kerk
aldaar. B u r n e y , (Dagboek vert. d. L u s t i g 406) achtte hem een zeer bekwaam
speler.
Enschedé

[Stechwey, Anthon Christiaan]
STECHWEY (Anthon Christiaan), stadsmuzikant te Zwolle, werd 6 Jan. 1737 definitief
aangesteld tot organist van de Groote kerk aldaar wat hij bleef tot 1775. Volgens
Bouwsteenen II, 60 heeft hij uitgegeven sonaten voor fluit, viool en bas; in 1770
verscheen bij S. Markordt te Amsterdam van hem een psalmorgelboek
(G o o v a e r t s , Hist. et bibl. de la typ. musicale nr. 1207). Sommige drukken van
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dezen muziekuitgever hebben de inscriptie: ‘Gegraveerd by J. Turpin en A. Stechwey,
op de Princegraft het tweede huys van d'Olieberg 's Hagen’.
Enschedé

[Stechwey, Georg W. Aug.]
STECHWEY (Georg W. Aug.), herkomstig uit Hannover, geb. in 1707, werd 10 Febr.
1731 als musicus ingeschreven in het leidsche album studiosorum. Niet
onwaarschijnlijk is hij dezelfde persoon als S t e g w e g , die in 1765 op een concert
van het Wijnverkoopersgilde te Rotterdam de alt bespeelde (Obreen's Archief III,
236) en als S t e c h u y , hofmuzikant van den Prins van
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Oranje, wiens nagelaten boeken 14 Dec. 1767 in publieke veiling waren (Alg. ned.
Familieblad XII (1895) 43).
Enschedé

[Steeghius, Godefridus]
STEEGHIUS (Godefridus), of S t e c h i u s , V e r s t e e g h , geb. te Amersfoort, had
omstreeks 1600 het toppunt van zijn roemvolle loopbaan bereikt. Hij had gestudeerd
in Leuven, Montpellier en Parijs en vestigde zich toen te Nijmegen als
stadsgeneesheer. Spoedig echter gaf hij gehoor aan den bisschop van Würzburg,
Julius Echter von Mespelbrunn en werd diens lijfarts. Ook hier bleef hij niet lang
maar kwam weldra in dezelfde positie aan het hof van keizer Ferdinand I. Diens
opvolgers Maximiliaan II en Rudolf II schonken hem hetzelfde vertrouwen, de laatste
benoemde hem zelfs tot zijn kamerheer en tot comes palatinus.
Hij heeft geschreven: Descriptio fontis medicati Kissegensis; Tractus de peste
(Wirceburgi, 1597); Ars medica (Francoforti 1606).
Zijn portret is in 1608 gegraveerd door Eg. Sadeler.
Zie: H. C o n r i n g , In universam artem medicam singulasque ejus partes
Introductio, etc. (Helmestadie 1687); C.E. D a n i ë l s in Lexikon d. hervorragenden
Aerzte e.i.
A. Geyl

[Steenbach, Jacob van]
STEENBACH (Jacob v a n ), gedoopt te Deventer 4 Maart 1590, overl. aldaar Juli
1624 was zoon van J a c o b u s v a n S t e e n b a c h en van J u d i t h t h e r
B r u g g h e n . Hij was gehuwd met C l a r a d e V o s s , dochter van J a n d e
V o s s . Als zeekapitein heeft hij zich beroemd gemaakt door zijn moedige verdediging
van een koopvaardijvloot, die hij moest begeleiden. Het was in het najaar van 1622,
dat hij van uit den Levant met vier koopvaardijschepen naar het vaderland koers
nam. In de straat van Gibraltar werd hij door windstilte opgehouden, waardoor de
Spanjaarden de schepen bemerkten en een vijftal oorlogsschepen op hem afzonden
onder commando van Don Juan de Tachardo. Er werd krijgsraad gehouden en
besloten, niettegenstaande de groote overmacht, den strijd aan te gaan. Voor het
gevecht ging van Steenbach met een bootje de schepen langs en sprak het krijgsvolk
toe, hen aansporende tot het uiterste vol te houden. Na een verwoeden strijd trokken
de Spanjaarden met groot verlies af en werden, tot de duisternis viel, door van
Steenbach nagezet. Na eerst te Algiers te zijn binnengeloopen, kwam hij eindelijk
in Januari 1723 met de koopvaardijschepen behouden te Texel aan. De reeders
der schepen schonken hem een gouden keten ter waarde van ƒ 600.
Zie: Overijsselsche Almanak 1836, 80; R e v i u s , Daventria illustrata 635;
M o o n e n , Korte Chronijke van Deventer 149; M.E. H o u c k en C h . D i x o n ,
Deventer onder de stadhouders van het Huis van Oranje (1898) 66.
H. Kronenberg

[Steenberg, Herman]
STEENBERG (Herman), geb. 16 Jan. 1823 te Nieuwveen, gest. 11 Mei 1883 te
Amsterdam, studeerde te Leiden en werd in 1845 proponent. Zijn eerste standplaats
was Kapelle bij Goes. Vier jaren later werd hij naar Dirksland, vandaar naar Schiedam
en in 1855 naar Amsterdam beroepen, waar hij 9 April 1882 voor het laatst optrad
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in de Nieuwekerks-beurt, welke door den Koning en de Koningin werd bijgewoond.
Zijne lievelingsstudie was de exegese van den tekst der bijbelboeken. Zijne kracht
lag in het populariseeren van de wetenschap; daarvan heeft hij vele proeven gegeven
in den door Dr. L.S.P. Meyboom geredigeerden Evangeliespiegel, met name in de
jaargangen 1857-1865, waar vooral de inleidingswetenschap behandeld wordt. Ook
aan het Christelijk Maandschrift en andere tijdschriften verleende
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hij zijne medewerking. Tien jaren was hij mederedacteur van het weekblad De
Vrijheid.
Hij was scriba van het Classicaal bestuur, later id van het Provinciaal kerkbestuur,
van de Synode, en van de Alg. Syn. Commissie; ook van het Prov. Coll. van toezicht.
Hij was gehuwd met C o r n e l i a J a c o b a v a n K l i n k e uit Stavenisse, over
welk zeeuwsch dorp eene monografie door hem werd ten papiere gebracht. Deze
is na zijn overlijden ter perse gelegd door zijn oud-leerling C.J.B. v a n d e r D u y s t e
Amsterdam, en uitgegeven als aandenken voor familie en vrienden onder den titel
Stavenisse (Amsterdam 1885, niet in den handel).
Zijn portret is op steen geteekend door C.W. Mieling.
Zie: J.P. S t r i c k e r in Levensb. Letterk. 1883, 173.
Herderscheê

[Steenbergen, I. of J.]
STEENBERGEN (I. of J.), hobo-maker, van wien 18de-eeuwsche hobo's aanwezig
o

waren of zijn in de verz. Snoeck (Cat. (1893) n . 242), het museum van het
conservatorium te Brussel (Cat. II 967), de verz.-Boers (Inv. nr. 115) in het
Rijksmuseum te Amsterdam en verzam. Enschedé, en discant bekfluiten in het
muziek-historische museum te Stockholm (Cat. (1902) 9). Door den conservator
van het museum te Brussel, Mahillon, wordt deze fabrikant in Noord-Nederland
geplaatst.
Enschedé

[Steenberghe, Maximilien Henri]
STEENBERGHE (Maximilien Henri), geb. 13 Sept. 1787 te Charleroi, overl. 24 Juli
1859 te 's Gravenhage. Te Marseille in 1804 in dienst getreden bij een regiment
zee-artillerie werd hij in 1808 bevorderd tot sergeant. Hij deed vele tochten door de
Middellandsche zee en woonde verscheidene gevechten bij. O.a. werd hij, tijdens
de insluiting van Barcelona door het legerkorps van St. Cyr, aan wal gezonden en
had gelegenheid een paar bedreigde stukken te redden. Toen Barcelona later door
de Spanjaarden werd berend, behoorde S. mede tot de bezetting. In November
nam hij deel aan een expeditie tegen Mataro en werd toen vrij ernstig gekwetst,
zoodat hij tot herstel van gezondheid naar Frankrijk moest terugkeeren. Te Toulon
werd hij sergeant-majoor en op 23 Jan. 1812 2e luitenant bij de marine-artillerie.
Met dat regiment vertrok hij naar Mainz en werd ingedeeld bij het tweede
observatieleger aan den Rijn, onder den hertog van Ragusa. 16 April werd hij
overgeplaatst bij de artillerie der landmacht en den 27 d.a.v., op verzoek van
Marmont, tot kapitein-adjudant bij den generalen staf benoemd. Als zoodanig nam
hij deel aan de veldslagen van Lützen en Bautzen, aan de gevechten bij Reichenbach
en Iauer, aan den veldslag van Dresden, de gevechten van Königstein, Altenburg,
Zinnwald en Meissen en eindelijk aan den veldslag bij Leipzig, waar zijn paard
gedood, hij zelf gewond en zelfs enkele oogenblikken krijgsgevangen werd. In 1813
kreeg hij het Legioen van Eer. In 1814 woonde hij achttien der belangrijkste
gevechten bij en o.a. den veldslag bij Parijs waar hij opnieuw een wond ontving.
Met eervol ontslag uit den franschen dienst keerde hij in Nederland terug, waar hij
17 Nov. 1814 tot kapitein der artillerie 1e klasse werd benoemd. Na den slag bij
Waterloo kreeg hij het bevel over de batterij van den kapitein Stevenaer, die
gesneuveld was. Hij nam een werkzaam deel aan het beleg van Valenciennes, waar
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hij twee batterijen bestuurde. In 1823 werd hij, te Gent in garnizoen zijnde, bevorderd
tot majoor der veldartillerie (te Nijmegen). In April 1830 tot commandant der K.
Militaire Academie benoemd werd hij, na het uitbreken der onlusten in Nov. d.a.v.
aangesteld tot tweeden commandant der
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artillerie te Breda en in Augustus 1831 bij het leger te velde geplaatst als
commandant der reserveartillerie. 8 Augustus tot luitenant-kolonel bevorderd woonde
hij den Tiendaagschen Veldtocht bij en verwierf de M. Willemsorde; later kreeg hij
het bevel over de tweede divisie der reserve-batterijen. 1 Jan. 1839 werd hij tot
kolonel, commandant van het 1e bataljon veldartillerie bevorderd. Later stond hij
aan het hoofd van het 1e regiment artillerie te Maastricht tot 21 Dec. 1843 op welken
datum hij bevorderd werd tot generaal-majoor, directeur in de 1e artillerie-directie
te 's Gravenhage. Bij de reorganisatie van 1852 werd St. op 8 Sept. benoemd tot
inspecteur van het wapen met den rang van luitenant-generaal; 30 Sept. d.a.v.
volgde zijn benoeming tot lid van de Commissie van Inspectie voor het militair
onderwijs en 14 Jan. 1853 tot lid van het Comité van Defensie. 18 April 1855 werd
hij op pensioen gesteld. Hij was een zeer bekwaam, wetenschappelijk ontwikkeld
officier, die zich ook voor het personeel en zijne belangen zeer veel moeite gegeven
heeft.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. Artillerie IV, 292-295; Mil. Spectator 1859,
575-589.
Eysten

[Steenlack, Johan]
STEENLACK (Johan), ged. 7 Jan. 1648, overl. 8 Nov. 1718, zoon van G e r r i t
S t e e n l a c k , die van 1671-1693 allerlei kleine stedelijke ambten te Rotterdam
vervulde, en van J a n n e t g e K o c k s . In 1676 ontmoeten wij den jongen Steenlack
daar als vendrig en langzamerhand bracht hij het tot kolonel der schutterij, wat hij
van 1692-1705 geweest is. In 1692 werd hij gekozen tot vroedschapslid, wat hij tot
zijn dood bleef; verschillende malen was hij in dien tijd burgemeester en herhaaldelijk
gedeputeerde ter dagvaart. Bovendien zat hij van 1706-1709 in de Staten-Generaal.
Bij zijn dood verscheen een grafschrift op hem van den dichter J. d e H a e s . Ook
is over hem verschenen bij een uitgever, die zich N e m o I g n o r a n t i u s noemde,
een schimpdicht: Eerkroon voor den Edelen Groot Agtbaren Heer Johannes Klomp
geboren vorst van Gietersburg, vrijheer van Maaszicht, ridder van de ordre van 's
Konings hart, grootmeester der Westfalische Kroitsen, heer tot Kroonekerk enz.
enz. Hij wordt o.a. hierin afgeschilderd als een werktuig van den baljuw van Zuylen
van Nyevelt, want hij had behoord tot de schepenen, die Costerman ter dood
veroordeelden. Ook op zijn derde echtgenoote werd een niet vleiender eerkroon bij
haar afbeeldsel gemaakt. Hij huwde 25 Mei 1671 met M a r i a S t e n d e r , 7 Nov.
1688 met B r i g i t t a C r o e s e n van Amsterdam en 2 Februari 1702 met
Catharina Wilhelmina Waalewijns.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

[Steenwijk, Michael Antonius van]
STEENWIJK (Michael Antonius v a n ), geb. te Haarlem omstr 1784, gest. te
Amsterdam 30 Juli 1853. Hij was een ijverig en kundig verzamelaar van boeken.
Ofschoon niet over een groot vermogen beschikkend, wist hij allengs een keurige
verzameling, vooral op het gebied van theologische literatuur, bijeen te brengen.
Dit was slechts mogelijk door den betrekkelijk geringen prijs, welke toenmaals voor
zulke werken werd betaald en door de buitengewone boekenkennis, welke hij zich
allengs wist te verschaffen. In 1819-1836 pastoor zijnde te Zoetermeer, bezocht hij
geregeld de boekverkoopingen in het naburige Leiden en knoopte er betrekkingen
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aan met kenners van het vak. Na reeds menig kostbaar en zeldzaam boek in de
academiestad te hebben aangekocht, werd hij in 1836 overgeplaatst naar Amsterdam
als pastoor van de statie ‘Het Hert’, gelegen in de Heintjehoeksteeg, thans het
Museum van den
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Amstelkring. De kennismaking in Amsterdam met boekhandelaars als Radink en
Muller verrijkte niet slechts zijn kennis maar tevens zijn bibliotheek. Nog nauwer
relatie ontstond er met den predikant J.J. van Voorst, wiens bibliotheek alle overige
particuliere verzamelingen van Amst. in gehalte en omvang overtrof. Een edele
hartstocht bracht hier twee mannen bijeen, die overigens toch door zoo veel waren
gescheiden, en menig boek hebben zij in vriendschappelijk verkeer met elkander
ter completeering geruild. De catalogus der boekerij van pastoor v. St., welke na
zijn dood door van Cleef en Muller in Mei 1854 werd verkocht, telde 3419 nummers,
waaronder zeer zeldzame boekwerken.
Ontleend aan: Catalogue de la bibliothèque v. Steenwijk (v. Cleef et Fr. Muller,
1854) Avantpropos par T h . B[o r r e t ].
Hensen

[Stege, Christianus de]
STEGE (Christianus de), abt van Kloosterrade (Rolduc) te Kerkrade, Limburg. Na
den dood van abt Cono de Ruve (kol. 1246) koos een gedeelte der monniken hem
en een ander Petrus de Dedechem. Paus Urbanus V belastte nu, 26 Juni 1363, den
bisschop Daniël van Verden om een onderzoek in te stellen. Ten gevolge daarvan
schijnt de keuze van Christianus gehandhaafd te zijn, daar zijn naam in de lijst der
abten voorkomt, terwijl die van zijn mededinger ontbreekt.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg door S.P. E r n s t (Luik 1852) 90; U. B e r l i è r e ,
Suppliques de Clément VI (1342-1352) in de Analecta Vaticano-Belgica (Rome
1906) I, 71.
Goossens

[Stege, Everhard ter]
STEGE (Everhard t e r ), geb. te Steenwijk, werd 13 Nov. 1599 als jur. stud. te
Franeker ingeschreven, studeerde daarna te Orleans, waar hij in 1602 onder de
officiarii der germaansche natie wordt vermeld en werd, na den graad van licentiaat
in de beide rechten verkregen te hebben, als opvolger van Zigher ter Steghe
secretaris van Steenwijk (1605). Waarschijnlijk was hij diens neef, wellicht ook zijn
zoon. Door den raad der stad werd hij met Johan Wolfsen en Paul Buis belast met
het nazien van het door zijn voorganger ontworpen, maar door diens dood
oningevoerd gebleven, stadboek van Steenwijk. Na goedkeuring door den raad
werd dit in 1609 ingevoerd. Onbekend is in hoeverre hij in verband staat met een
E. ter Stege, die op 12 Mei 1626 en 17 Febr. 1660 als secretaris van Steenwijk
teekent.
Zie: A. T e l t i n g , Stadr. van Steenwijk (1891) XI en 258.
van Kuyk

[Steghe, Mr. Zigher ter]
STEGHE (Mr. Zigher t e r ), ook t e r S t e g e , geb. te Steenwijk in 1535 en aldaar
overl. 1605. Als zoon van den burgemeester G h e e r t t e r S t e g e uit een
aanzienlijke steenwijksche familie geboren, werd hij in 1558 secretaris van zijn
geboorteplaats en bekleedde dit ambt, met uitzondering van de jaren der spaansche
bezetting (1583 tot 1592) tot aan zijn dood. Toen het bestuur van Steenwijk in 1576,
met het oog op den verwarden toestand van het recht der stad, besloot een nieuw
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keurboek samen te stellen, werd het ontwerpen daarvan aan ter Steghe opgedragen,
die weldra een strafwetboek in 26 hoofdstukken voltooid had, dat, na op 11 Jan.
1579 door den raad te zijn aangenomen, werd ingevoerd. Het werk is systematisch
bewerkt en voor zijn tijd in vele opzichten voortreffelijk. Een concept burgerlijk
wetboek van zijn hand kwam door de spaansche troebelen niet tot invoering, maar
is - na door Johan Wolfsen, Paul Buis en Everhard ter Stege te zijn nagezien - toch
later wet geworden en in 1609 als stadboek ingevoerd (zie het voorg. artikel). Zijn
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vrouw I d a W u l f f s (W o l f s e n ) schonk hem vier kinderen.
Keurboek en Stadboek uitg. door A. T e l t i n g , Stadr. v. Steenwijk (Zwolle 1891)
(Vereen. Overijs. R. en Gesch.). Zie ook M.E. H o u c k , Meded. betreff. G. ter Borch,
enz. in Versl. dier vereeniging, XX, 431.
van Kuyk

[Stella, Jacobus]
STELLA (Jacobus), dominicaan, overl. in 1519. Geboren te Zwolle, trad hij ook
aldaar in het klooster. In 1490 werd hij praedicator generalis, in 1491 aangewezen
om theologische lessen te geven en in 1493 naar de universiteit van Rostock
gezonden, waar hij zich 6 Juli liet inschrijven. Te Zwolle doceerde hij in 1496 als
baccalaureus, was daar prior in 1499, behaalde later den doctorstitel en zat als
vicaris-generaal voor bij het eerste provinciaal kapittel, dat in 1515 te Gent gehouden
werd.
Zie: d e J o n g h e , Desolata Batavia Dominicana 22; A.J.J. H o o g l a n d in Archief
Aartsb. Utrecht XVIII, 362.
G.A. Meijer

[Stephaen, Jan]
STEPHAEN (Jan), ook genoemd J a n S e r v a e s of J a n v a n O o s t b u r g naar
zijne geboorteplaats, geb. 13e eeuw, overl. 25 Febr. 1296, misschien beter 1298.
Hij werd in 1274 in zijne abdij Ter Doest, O. Cist. waar hij het ambt van cellier
waarnam, tot abt gekozen. Het generaal kapittel der orde belastte hem en den abt
van Duinen met een onderzoek over de verplaatsing van het vrouwenklooster Ter
Kameren of Noorddijk O. Cist. van Noord-Beveland naar het eiland Walcheren,
1274. De roem van zijn oeconomisch bestuur riep hem kort daarna tot den abtszetel
der moederabdij van Duinen. Hij berustte slechts in de keuze (de zaken der abdij
stonden ongunstig) op bevel van den abt van Clairvaux. De kroniek der abten van
Duinen, niet zeer juist op bet punt der jaartallen, zegt, dat hij in 1280 aan het bestuur
kwam, 19 jaar regeerde en in 1296 overleed. De Visch stelt het jaar van zijn dood
in 1299. Omdat zijn opvolger op den abtszetel van Ter Doest reeds voorkomt in een
oorkonde van Juli 1279 is het jaar 1298 waarschijnlijker. Bekend als een geleerd
en welsprekend man, deed hij de wetenschappen en studiën in zijne abdij bloeien,
zoodat verschillende zijner monniken aan het college St. Bernard te Parijs als
professor optraden. Niettegenstaande de zware overstroomingen der abdijgoederen
in Hulsterambacht wist hij deze overgroote Iasten te boven te komen; ja, zijne
monniken slaagden er zelfs in den doorgebroken polder van Ossenisse, groot 1133
gemeten, te bedijken, een werk te vergeefs eerst door de inwoners en vervolgens
door de moermeesters van den graaf van Vlaanderen beproefd (1291).
Zie: Chronique de l'abbaye de Ter Doest (Brug. 1845) 15; L. v a n H o l l e b e k e ,
Lisseweghe son église et son abbaye (Brug. 1863) 98-104; C. d e V i s c h ,
Compendium Chronologicum B.M. de Dunis (Brug. 1660) 67, 68; Cronica et
eartularium monasterit de Dunis (Brug. 1864) 11, 51, 219, 377, 379, 657; M a r t è n e
e t D u r a n d , Thesaurus novus anecdotorum IV, 1446; S a n d e r u s , Fland. Illustr.
(Hag. Com. 1732) II, 96; Gallia Christ. V, 292.
Fruytier

[Stephanus a S. Joan. Evang.]
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STEPHANUS a S. JOAN. EVANG., een pater Carmeliet alleen bekend onder dezen
kloosternaam, was geb. te Utrecht en overleed te Brussel 23 Maart 1653.
Hij schreef: Geschiedenis v.d. Bisschoppen en v. de stad Utrecht, alsmede
Geschiedenis van de Martelaren Dionysius en Redemptus (Brussel 1652).
Zie: Bibl. Carm. Excalc. 560 en L. J a c o b in Scheda addititia 39.
C. de Boer
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[Sterckenburch, Balduinus of Boudewijn, Boutatus, Baltherus van]
STERCKENBURCH (Balduinus of Boudewijn, Boutatus, Baltherus v a n ), geb. op
het einde der 13e of begin der 14e eeuw, overl. te Utrecht 23 Maart 1366, behoorde
waarschijnlijk tot de adellijke familie Sterckenburch (Starkenborgh), waarvan men
nog afstammelingen in ons land aantreft. Monnik der cistercienserabdij Klaarkamp
in Friesland, ontmoet men hem voor het eerst als student aan het college der cist.
orde te Parijs, die in 1337 den gezant van den franschen koning als gids en tolk
vergezelde naar Friesland. Als pauselijk kapelaan komt hij voor 24 Nov. 1342,
wanneer hem eenige voorrechten verleend werden. Andermaal 1 Juli 1344 werd
aan ‘Balduino alias dicto Boutato de Sterckenburch’ eene geestelijke gunst des
Pausen toegestaan en 3 Juli 1345 werd hij door paus Clemens VI tot bisschop
benoemd, met den titel van Tripoli, om als wijbisschop van Utrecht op te treden, 8
Sept. 1365 was bij de eedsaflegging van bisschop Jan van Virneburg tegenwoordig
‘Batherus Dei gratia Tripolensis episcopus’. Dit is zeker één en dezelfde persoon
met Balduinus, omdat het niet aan te nemen is dat twee wijbisschoppen met
denzelfden titel tegelijkertijd in hetzelfde bisdom zouden werkzaam zijn, te meer
daar Balduinus eerst het volgend jaar 1366 overleed, hetgeen blijkt uit de
overeenstemming der jaartallen van zijn dood, vermeld op zijn eerste grafschrift
Hist. ep. Ultraj 17, en in het necroloog der Cistercienserabdij St. Servaas te Utrecht,
waar hij begraven werd. Later werd voor hem als weldoener en voor Willebrand,
bisschop van Utrecht (overl. 1233), als stichter der abdij een gemeenschappelijk
grafmonument met opschrift opgericht. De onnauwkeurige v a n H e u s s e n , door
dit opschrift misleid, doet in zijn Batav. Sac. en Hist. ep. Ultraj. enz. Balduinus
optreden als wijbisschop van Willebrand, hierin nagevolgd door meerdere schrijvers
o.a. C o p p e n s , E u b e l , wellicht steunend op de werken van v. H e u s s e n , en
de Bibliotheca Carmelitana (Aurelianis 1752) II, 896 laat ten onrechte in zijne lijst
derutrechtsche wijbisschoppen Balduinus voorafgaan door Batherus of Boutatus
O. Carm. Tripol. 1345, die niet voorkomt in de rij der bisschoppen van Tripoli en
natuurlijk dezelfde is als Balduinus of Boutatus, Batherus of Baltherus Sterckenburch.
Nog maken de werken van v. Heussen en na hem meer andere schrijvers gewag
van een kruisprediker Balduinus, die als vicaris generaal of als wijbisschop naar
Friesland zou gezonden zijn (I kol. 441). De Vitae et Res gestae abbatum in Sidlum
door S i b r a n d u s L e o , de bron van v. Heussen, maken hiervan melding onder
abt Wibrandus 1369-1384. Zijn de jaartallen van het bestuur van dezen abt juist,
dan kan deze verdere onbekende Balduinus onmogelijk dezelfde persoon zijn als
Balduinus Sterckenborch overl. 1366. Neemt men echter in aanmerking, welk een
onnauwkeurig, weinig betrouwbaar schrijver Sibrandus Leo is, en daarbij het
gebrekkige der uitgave, dan is het niet onmogelijk, dat deze zending eenige jaren
vroeger moet gesteld worden en de gezondene dezelfde persoon is als Balduinus
van Sterckenburch.
Een graftombe met zijn beeltenis is in de kerk te Westbroek (Kron. Hist. Gen.
1851, 111; Ned. Kunstbode II, 379).
Zie: Mith. des Inst. f. Oesterreichische Geschichtsforschung XXXI (1910) 84-87;
G. B r o m , Bullarium Trajectense I 427, 453; C. E u b e l , Hierarchia Catholica I,
526; II, 310; Hist. episc. Ultraj. 17, 23; Bat. Sacra (Brux. 1714) 14, 158;
M a t t h a e u s , Vet. aev. analecta (1738) III, 561, V. 378; Archief aartsbisd. Utrecht
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XXVII, 118; S u f f r i d u s P e t r i , Appendix ad chronicon Bekae, ed. B u c h . (Ultraj.
1643) 145; R o y a a r d s , Gesch. v. de christel. Kerk (Utr. 1853) II, 135, 144; W.
M o l l , Kerkgesch. v. Nederland II, 1e st. 22; C o p p e n s , Algem. overzicht der
kerkgesch. van Noord-Nederland (2e ed.) 249, 574.
Fruytier

[Steuerwald, Ernst]
STEUERWALD (Ernst), geb. te Tilburg 13 Mei 1835, overi. te Delft 2 Apr. 1884,
was de zoon van C.H.G. S t e u e r w a l d , luitenantgeneraal der artillerie en C.G.
S p a k l e r . Hij werd in 1851 student aan de Kon. Academie te Delft, waar hij als
een der beste leerlingen bekend stond, en werd in 1855 civiel ingenieur.
Na eenigen tijd buitengewoon opzichter in rijks dienst geweest te zijn bij
waterpassingen ten behoeve van een plan tot verhooging van den Noorder Lekdijk,
werd hij, na afgelegd examen, met ingang van 1 Juli 1856 surnumerair van den
waterstaat. Hij werd onder den inspecteur van der Kun bij den algemeenen dienst
geplaatst, en was vooral werkzaam aan het overbrengen van het amsterdamsch
peil en aan de samenstelling van registers. Volgens eene door hem bedachte
methode werd genoemd peil door hem en zijnen ambtgenoot Wellan op twee
plaatsen over de Wester-Schelde gebracht. 1 Mei 1860 werd hij bevorderd tot
aspirant-ingenieur en 1 Oct. 1860 werd hij arrondissements-ingenieur in het westelijk
arrondissement 's Hertogenbosch, waar de dienst zeer druk was. 15 Aug. 1863
kreeg Steuerwald tot herstel van gezondheid verlof. 1 Oct. 1863 werd hij tot ingenieur
bevorderd, en 1 Apr. 1864 werd hij toegevoegd aan den inspecteur F.W. Conrad,
en kwam hij weder bij den algemeenen dienst. Hij heeft toen de waterstaatskaart
van Nederland op touw gezet; in 1891 was deze kaart gereed, en sedert heeft men
nog een aantal bladen herzien. De beginselen, door Steuerwald aan de voorstelling
ten grondslag gelegd, zijn zonder belangrijke afwijkingen geheel volgens het door
hem ingevoerde stelsel doorgevoerd. In dezen tijd nam hij tweemaal den dienst van
den ingenieur Dirks te Gorinchem waar. 1 Mrt. 1866 werd hem weder een
arrondissements-dienst opgedragen, en wel het oostelijke van Friesland, ter
standplaats Leeuwarden.
Toen de hoogleeraar in de waterbouwkunde Lebret om gezondheidsredenen
ontslag verzocht, werd Steuerwald 1 Sept. 1868 in zijne plaats als hoogleeraar bij
de Polytechnische school gedetacheerd, terwijl hij ingenieur van den waterstaat
bleef. Men vond het zonderling, dat in de plaats van een ziekelijk hoogleeraar een
ander benoemd werd, wiens gezondheid te wenschen overliet (Steuerwald was
asthmalijder), maar men had zeker geen bekwamer en conscientieuser leeraar
kunnen aanwijzen. Zijn geduld in het met zijne leerlingen bespreken van de
moeilijkheden van het vak der waterbouwkunde was onuitputtelijk, en al was hij in
hoofdzaak theoreticus, zijne wenken waren toch ook dikwijls practisch.
Van 1877 tot 1880 was hij lid van het bestuur van het Kon. Instituut van Ingenieurs.
Toen met ingang van 1 Apr. 1881 een jongere ambtgenoot tot hoofdingenieur
benoemd was, en Steuerwald niet, wendde hij zich hierover tot minister Klerck, die
hem mededeelde, dat de voordracht der inspecteurs aldus geluid had, doch dat hij
de fout zoude herstellen. Enkele dagen later werd Steuerwald tot hoofdingenieur
benoemd.
Hij heeft in 1876 met den hoogleeraar Henket en de ingenieurs van der Toorn en
Stieltjes een handboek der waterbouwkunde op touw gezet,
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doch heeft daaraan wegens zijn gezondheidstoestand weinig kunnen werken.
Steuerwald was gehuwd met A.A. L a n g g u t h , bij wie hij 7 kinderen had.
Men heeft van hem: Waterpassingen over de Wester-Schelde in Verh. K. Inst. v.
Ing. 1860/1 (in samenwerking met J.M.F. W e l l a n ); Watervoorziening voor
Soerabaia ('s Grav. 1878) (in samenwerking met N.H. H e n k e t en P. v a n D i j k );
De Rotterdamsche waterweg ('s Grav. 1881); gedeelten der afdeelingen I
(beschoeiingen en bekleedingsmuren) en VI (polders) van de Waterbouwkunde van
H e n k e t e.a.
In den Delftschen Studentenalm. van 1877 en dien van 1885 staan portretten van
hem.
Ramaer

[Stevens, Matthijs]
STEVENS (Matthijs) was vioolmaker. Zijn weduwe F i j t g e n G a n g e l o f f s testeert
te Delft 25 Aug. 1651. (Alg. ned. Familieblad XII (1895) 43). Een viool uit 1743 van
een G e r . S t e v e n s te Leiden (?) was 30 Mei 1759 in veiling te 's Gravenhage
(Bouwsteenen III, 117).
Enschedé

[Steijnis, Jan Gzn.]
STEIJNIS (Jan) Gzn., directeur der H.B.S. en B.A.S. te Schiedam, geb. 6 Mrt. 1825
te Papendrecht en overl. 9 Febr. 1890 in eerstgenoemde plaats. In 1859 werd hi,
tot leeraar in de wiskunde aan de destijds in Schiedam bestaande latijnsche school
benoemd, die in 1868 vervangen werd door een inrichting van middelbaar onderwijs.
Steijnis schreef een aantal boeken, waarvan wij noemen: Theoretische beschouwing
van de beginselen der rekenkunde. Voor gymnasiën en instituten (1850; 3de dr.
1875); Evangelische opvoedingsleer. Uit het Duitsch van C. P a l m e r (1857-59, 3
dln.); Leerboek voor de beginselen der meetkunde (1864, 3 st.); Leerboek voor de
beginselen der mechanica. Met pl. (1864); Leerboek voor de beginselen der
cosmographie. Met pl. (1866) en Aanteekeningen bij het onderwijs in de natuurkunde
(1872, 3 st.).
Zuidema

[Sticken, Herman]
STICKEN (Herman), overl. vóór 25 Dec. 1389, een aanzienlijk en geëerd burger
van Grol, die tusschen 1380 en 82 door de prediking van G. de Groote is bekeerd.
Om zijn leven te beteren verloochende hij aanstonds zijn voornamen stand, onthield
zich van huwelijksgemeenschap en droeg gedurende zeven jaar een pantser of
maliënhemd op het bloote lichaam en daarover een haren kleed. Aanvankelijk stelde
hij zich tevreden met de zolen uit zijne schoenen te snijden, maar later, toen deze
list van zijn ootmoed was ontdekt, ging hij blootsvoets. Meermalen geeselde hij zich;
zijn jongste dochter Salome deed hij soms in die kastijding deelen. In de
levensbeschrijving van deze laatste wordt van hem gezegd: ‘Hij begant vurichlike
ende volherde zalichlike’. De levensopvatting van Herman Sticken is daarom van
belang, omdat hij als een der typen van de Groote's bekeerlingen beschouwd mag
worden. Als zoodanig is hij geteekend in mijne studie De Prediking van Geert Groote
in Teyler's Theol. Tijdschr. V, 73-77. Zie voorts de kronieken van het klooster te
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Diepenveen (‘Handschrift D’, Groningen 1904, blz. 3 v.v.; HS. DV. - onuitgegeven
o

- fol. 190 v.v. en Ms. N . 8849-8859 van de Koninkl. Bibl. te Brussel, fol. 149).
Kühler

[Sticken, Salome]
STICKEN (Salome), dochter van den voorgaande, geb. te Grol 1369, overl. te
Diepenveen 17 Oct. 1449. In haar vroege jeugd toonde zij denzelfden godsdienstigen
aanleg als haar vader, doch op veertienjarigen leeftijd begon zij een meer wereldsche
gezindheid aan den dag te leggen. Toen zij echter tegen het Kerstfeest van 1389
naar Rome wilde trekken om bij de viering van het jubeljaar den aldaar beloofden
aflaat te halen, wendde zij
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zich tot Johannes de Wael, den prior van het klooster Bethlehem te Zwolle. Deze
bracht haar naar Meester-Geertshuis te Deventer. Na eenige weifeling van den kant
der zusters werd zij daar opgenomen; zij leidde een godvruchtig leven geheel naar
de opvatting der ‘devoten’, zoodat zij spoedig tot moeder van de genoemde stichting
werd gekozen (na Mei 1392). Zij behield deze waardigheid tot het einde van 1408,
toen zij werd overgeplaatst naar Diepenveen. Daar werd zij (20 Jan. 1409) als
koorzuster gekleed en een jaar later geprofest. Van 1410-1412 was zij suppriorin,
en bij de eerste keuze van een priorin in het jonge klooster (27 Dec. 1412) werd zij
als zoodanig benoemd. Zij bleef in deze betrekking werkzaam tot 14 Sept. 1446,
toen zij op haar verzoek wegens ziekte en ouderdom werd ontslagen. Salome
Sticken is de voortreffelijkste priorin van Diepenveen geweest; haar bestuur valt
samen met den bloeitijd van dit beroemde klooster. Wij mogen haar dan ook het
zuiverste type noemen van de devote kloosterzuster harer dagen; anderen hadden
meer of minder trekken van dat beeld, zij had ze alle. Zij was godvruchtig en vol
plichtsbetrachting; streng en tevens liefderijk; krachtig van geest en practisch van
zin. Tot hare kenmerkende eigenschappen behoort verder dat zij een schouwster
(visionaris) was; haar vurig verlangen naar het bovenaardsche bracht haar echter
meermalen in overspannen gemoedstoestand. Zooveel mogelijk oefende zij de
zusters in ootmoed en zelfverloochening; en hoewel het klooster onder haar bestuur
zeer rijk is geworden, was zij toch altijd voorgegaan in de meest onbekrompen
weldadigheid. Hare groote liefde tot Jezus, die zij telkens in hare berijmde kleine
gebeden uitsprak, openbaarde zich niet het minst in de jaren van hare rust na haar
aftreden en bij haar sterven. Verschillende wonderen zouden bij haar graf hebben
plaats gehad.
Zie mijn Johannes Brinckerinck en zijn Klooster te Diepenveen (Rotterdam, 1908)
202-228, waar tevens (203, n. 1) de uitgebreide literatuur over haar is opgegeven.
Ten dienste der zusterhuizen stelde zij een ‘Leefregel’ (‘Vivendi Formula’) op, die
daar als Bijlage III (blz. 360-380) is uitgegeven.
Kühler

[Stieltjes, Dr. Thomas Joannes]
STIELTJES (Dr. Thomas Joannes), geb. te Leuven 19 Mei 1819, overl. te Rotterdam
23 Juni 1878, zoon van H.W. S t i e l t j e s , kapiteinkwartiermeester bij de infanterie
en C. J a n s e n , was de jongste van 11 kinderen, waarvan er bij zijne geboorte 3
overleden waren. Zijn vader was toen reeds gepensionneerd, en ziekte deed hem
van 1820 tot zijn dood bijna voortdurend het bed houden. Ook geldelijke zorgen
drukten het gezin, en bij den opstand was het wegens den toestand van den vader
onmogelijk de zuidelijke Nederlanden te verlaten. Na zijn dood op 2 Sept. 1831
geschiedde dit onmiddellijk, en werd Breda als verblijfplaats gekozen. In 1834 trad
Stieltjes als volontair in dienst bij de artillerie en bij K.B. van 26 Mei 1839 werd hij
bij dat wapen tot 2en luitenant benoemd. Reeds in 1843 gaf hij zijn eerste
pennevrucht uit onder het pseudoniem ‘e e n ' o u d ' s o l d a a t ’; zij bevatte
denkbeelden over een zuiniger en doelmatiger samenstelling van ons veldleger. In
Stieltjes' tweede werk: Is Nederland nog te verdedigen? ontwikkelde hij de
wetenschappelijke beginselen, waarnaar ons leger gereorganiseerd behoorde te
worden, nog nader, en zijne geschriften, welke niet alleen scherp en vlot, maar ook
geestig geschreven waren, werden zooveel gelezen, dat de ‘o u d ' s o l d a a t ’ eene
autoriteit werd, en de minister van oorlog van Spengler
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hem door tusschenkomst van zijn uitgever over verschillende militaire vraagstukken
om advies verzocht. Deze adviezen werden in 1850 door hem in druk gegeven;
men begrijpt, welk een indruk dit in den lande maakte.
De luitenant der artillerie W.C.A. Staring was in 1845 belast met opnemingen en
ontwerpen voor verbeterde scheepvaart en afwatering in Overijsel, en toen dit werk
niet snel genoeg vorderde, werden hem in 1846 op zijn voorstel Stieltjes, alsmede
twee jeugdige voor Nederlandsch Indië bestemde civiel-ingenieurs toegevoegd, en
Stieltjes kreeg hiervoor verlof uit den militairen dienst.
Het gedeelte van het door Staring en Stieltjes opgemaakt verslag, dat over de
afwatering van Twente handelt, is van Stieltjes. Zij ontwierpen eenige
scheepvaartkanalen in Overijsel, en het is zeer merkwaardig, dat in dien tijd, toen
er voor openbare werken nog zoo weinig geld beschikbaar was, hunne denkbeelden
insloegen, zoodat vele der door hen ontworpen kanalen binnen vrij korten tijd tot
stand kwamen. Daarbij is evenwel eene zeer gunstige omstandigheid geweest, dat
de provincie Overijsel een groot waarborgfonds, gestort door eene maatschappij
tot aanleg van spoorwegen in die provinciën, welk fonds verbeurd was wegens niet
nakomen van de voorwaarden, gestort heeft in het kapitaal, dat voor de Overijselsche
Kanaalmaatschappij gevormd is.
Onder zijn eigen naam gaf hij gedurende zijn verlof eene toenmaals zeer
gewaardeerde handleiding omtrent draagbare wapenen in het licht.
Intusschen geschiedde er iets, dat eene algeheele verandering in den levensloop
van Stieltjes bracht. Hij werd namelijk bij K.B. van 20 Apr. 1849 niet eervol ontslagen
als 2e luitenant! De reden hiervan was niet gelegen in zijne wijze van dienstvervulling,
maar uitsluitend in zijne weigering om den eed, dien hij eenmaal aan Willem II
gedaan had, ditmaal (nu deze door zijn zoon was opgevolgd), gelijk geëischt werd,
te doen aan ‘den Koning’. Daar deze eed door verschillende personen verschillend
werd uitgelegd, verzocht hij den minister van oorlog om uitleg, doch deze
beantwoordde die vraag slechts met den eisch om den eed te doen; en dit weigerde
Stieltjes. Deze weigering had iets zonderlings; het was toch geheel iets van formeelen
aard. Hoe dit zij, het was van minister Voet een groote fout, dat hij niet een eervol
ontslag heeft voorgedragen, en merkwaardig is het, dat de drie hem opvolgende
ministers, van Spengler, Forstner van Dambenoy en van Meurs, dit ook niet inzagen
en dat eerst de vierde, de Casembroot, zorgde voor het veranderen van het verleend
ontslag in eervol ontslag.
Men krijgt den indruk, dat Stieltjes een reden zocht om het leger te verlaten; zich
zijne gaven en zijne werkkracht bewust, terwijl het hem bovendien moeilijk viel, te
dienen onder chefs, die wat kunde en karakter betreft, niet in zijne schaduw konden
staan, is hij daartoe gekomen.
Hij zette zich, in afwachting dat hij eene betrekking zou bekomen, aan den arbeid
en nam in zoover het ingenieursvak bij de hand, dat hij de nederlandsche
hoofdrivieren en hunne verbetering beschreef. Dit weik, gedeeltelijk gegrond op de
rapporten der achtereenvolgende riviercommissiën, in het bijzonder op het beroemde
rapport van Ferrand en van der Kun geeft van de rivieren een zeer goed beeld, en
het was vooral toen ter tijd bij de weinige gegevens, die daaromtrent van rijkswege
openbaar gemaakt werden - een zeer moeilijk werk, al is het voor het grootste
gedeelte compilatie. Dit werk zag het licht onder zijn pseudoniem.
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Toen in 1850 de Overijselsche Kanaalmaatschappij werd opgericht, werden de
ingenieur van den waterstaat van de Kasteele tot ingenieurdirecteur en Stieltjes tot
ingenieur dier maatschappij benoemd. Zij aanvaardden hunne taak 1 Apr. 1851, en
begonnen eene reis door Frankrijk te doen tot het bezichtigen van sluizen en stuwen.
Hij bouwde naar de in Frankrijk geziene voorbeelden drie stuwen, waarvan twee
in de Vecht en eene in de Regge. Toen van de Kasteele in 1854 door een zielsziekte
werd aangetast, verving Stieltjes hem als ingenieur-directeur, en hij bracht den
aanleg in 1859 tot een einde. Er zijn, waarschijnlijk doordat Stieltjes geen opleiding
voor ingenieur genoten had, eenige ongevallen aan de door hem gebouwde werken,
in het bijzonder aan het Koevordensch Kanaal, voorgekomen, die waarschijnlijk bij
solider constructie zouden zijn uitgebleven.
Als bewoner en lid van den gemeenteraad van Zwolle (waartoe hij in 1858 gekozen
was) vond hij zich verplicht in het belang van de IJselsteden op te treden naar
aanleiding van de aanhangige spoorwegplannen. Hij had ook hier succes, daar de
lijn Arnhem-Zwolle volgens zijne denkbeelden tot stand is gekomen.
In het laatst van 1859 was zijne taak aan de overijselsche kanalen afgeloopen,
en zocht hij naar een anderen werkkring. Onderhandelingen ten einde in Rusland
van zijne diensten gebruik te maken, mislukten. Vrienden te Amsterdam stelden
hem, toen het Tweede-Kamerlid Godefroi tot minister van Justitie benoemd was, in
de liberale kiesvereeniging Grondwet op 6 Febr. 1860 aldaar candidaat. Kort van
te voren had hij bekend gemaakt, dat de onder het pseudoniem ‘e e n ' o u d '
s o l d a a t ’ uitgegeven werken van hem waren. Dit maakte veel sensatie. Hoe het
mogelijk geweest is, dat Stieltjes enkele dagen voor de verkiezing (die op 20 Mrt.
plaats had), namelijk bij brief, gedateerd 16 Mrt. maar die eerst 18 Mrt. publiek
gemaakt werd, zijne candidatuur introk, is niet opgehelderd, en hij heeft zich hierover
nooit verantwoord, hoezeer daartoe ook aangezocht.
Men meende, dat de reden van het bedanken van Stieltjes was, het aanbod der
regeering om adviseur voor technische zaken aan het departement van koloniën te
worden. Daaraan behoorde vooraf te gaan eene verandering van het vroegere
ontslag in eervol ontslag, die werkelijk bij Kon. besl. van 19 Apr. 1860 geschiedde,
terwijl de benoeming op 11 Juni plaats had. Uit schriftelijke bescheiden is gebleken,
dat het plan voor het eervol ontslag reeds lang bij minister de Casembroot bestond,
en dat eerst na afloop der verkiezing van Poolman de minister van koloniën
Rochussen het bovengenoemde aanbod aan Stieltjes deed.
Wilde men hem te Amsterdam bij de periodieke verkiezingen wegens de intrekking
zijner candidatuur niet opnieuw candidaat stellen, te Zwolle, waar door het verzoek
van Sloet tot Olthuis om niet meer in aanmerking te komen eene vacature was,
stelde men hem candidaat; maar zijn conservatieve tegencandidaat werd bij
herstemming met 11 stemmen meerderheid gekozen.
In verband met zijne nieuwe betrekking van adviseur werd aan Stieltjes
opgedragen, op Java een onderzoek in te stellen omtrent de middelen van vervoer
en voorstellen te doen tot aanleg en exploitatie van spoorwegen. Hij vertrok in bet
laatst van 1860 naar Indië en kwam daar in Febr. 1861 aan, vergezeld van Henket
en J.G. van Gendt Jr., beiden ongediplomeerd doch uitmuntend in ijver, zoodat hij
het goed met hen
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heeft getroffen. Hij ging wonen te Salatiga ten einde geen last van officieele
plichtplegingen te hebben. Hij wist tal van gegevens te verkrijgen, niet alleen over
de economische zijde van het hem voorgelegde vraagstuk, maar ook over de
technische zijde. Zoo nam hij met den barometer zelf de hoogten van toppen en
passen op, bepaalde den waterafvoer van rivieren, hield zich bezig met de te
gebruiken bouwstoffen enz., en hoewel hij bijna altijd op reis was, wist hij den
noodigen tijd te vinden om omvangrijke verslagen over zijn onderzoek op te maken.
Intusschen ondervond hij veel tegenwerking in Indië, niet het minst van den
gouverneurgeneraal Sloet van de Beele, die hem kwalijk nam, dat hij de
spoorwegplannen, die hij eenige jaren geleden, toen griffler van Gelderland, met
Waldorp en Reuchlin had op touw gezet, door zijne scherpe kritische brochures had
tegengewerkt.
In Apr. 1863 zond Stieljes een adres aan de Tweede Kamer, met verzoek, de
door de regeering in overleg met den gouverneur-generaal gedane voorstellen voor
spoorwegen op Java niet aan te nemen alvorens een grondig onderzoek gedaan
te hebben naar de plannen in verband met zijne rapporten. Uit de inzending van dit
adres bleek wel, dat Stieltjes niet voor ambtenaar geschikt was. De minister van
Koloniën Fransen van de Putte droeg hem voor niet eervol ontslag voor en dit werd
hem bij Kon. besl. van 20 Juni 1863 met ingang van 1 Aug. d.a.v. gegeven. Zonder
betrekking zijnde, keerde hij naar het vaderland terug, en vestigde zich eerst te
Maastricht en in 1864 met het oog op het onderwijs zijner kinderen te Delft. Hij
schreef in 1863 en 1864 verscheidene brochures, waarin hij zoowel den minister
van koloniën als het indische bestuur fel aanviel en zelfs van kwade trouw en
vervalsching van stukken en kaarten beschuldigde. Er zijn zeker zonderlinge fouten
in de kaarten, die aan de Tweede Kamer overgelegd werden. Zoo werden in
verscheidene districten van Java de oppervlakten bosch veel (tot 13 maal) te groot
geteekend, volgens Stieltjes om aan de rentabiliteit van een spoorweg in eene
zekere richting te doen gelooven. Het is evenwel twijfelachtig, of niet zeker officieel
optimisme, de oorzaak dier verkeerde voorstellingen geweest is.
Daar Stieltjes een vrij groot gezin had, is zijn moed in het trotseeren van alle
moeilijkheden bewonderenswaardig. Maar hij wist, welk een man hij was, en anderen
wisten het ook. Dit blijkt daaruit, dat hij in Juni 1865 voor 3 jaren tot lid van het
bestuur van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs gekozen werd. In Juni 1871 viel
hem opnieuw eene keuze voor 3 jaren te beurt.
Van verschillende zijden werd hem het geven van adviezen opgedragen, ook
door een kanaalcomité in Denemarken voor een Noord-Oostzeekanaal, en met
Conrad en Reuvens over den waterstaat van Rijnland. In 1866 werd hem het
professoraat in wegen- en bruggenbouw aan de Polytechnische School te Delft
aangeboden, doch hij weigerde eene benoeming.
De Maatschappij van grondcrediet belastte den hoofdingenieur Beijerinck met
het maken van een avant-projet voor de droogmaking der Zuiderzee, dat in 1866
het licht zag, en onderwijl had zij aan Stieltjes opgedragen om een onderzoek van
den bodem van het in te dijken gedeelte uit een geologisch en landbouwkundig
oogpunt en eenige andere noodige opnemingen te doen. Beijerinck kreeg in het
begin van 1866 de drukke betrekking van inspecteur van den waterstaat, en daardoor
bleef Stieltjes de eenige adviseur
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der maatschappij en hij heeft als zoodanig een groot aantal stukken geschreven.
De provincie Overijsel droeg in Nov. 1868 aan Stieltjes het doen van opnemingen
en het maken van ontwerpen voor de verbetering van den waterafvoer in het oosten
en zuiden dier provincie op. Hij voldeed hieraan en schreef een werk, dat vele
gegevens bevat maar een groote fout heeft, namelijk dat hij uit eenige (betrekkelijk
weinige) metingen een grootsten waterafvoer heeft afgeleid, die slechts ongeveer
een vijfde deel is van den werkelijken grootsten afvoer. Hiermede heeft hij aan latere
ontwerpen van verbeteringen, ook in Gelderland, veel last bezorgd, daar de direct
belanghebbenden meenden, dat die ontwerpen, welke goed doch veel duurder dan
die van Stieltjes waren, veel meer fondsen zouden verslinden dan noodig was.
Te Zwolle, de stad zijner vroegere inwoning, was men Stieltjes nog niet vergeten.
Men stelde hem daar bij de verkiezing in Juni 1866, ter vervanging van den tot
minister van koloniën benoemden hr. Mijer, candidaat voor de Tweede Kamer; bij
herstemming werd de conservatieve kampensche burgemeester Stoetwegen
gekozen. Onmiddellijk na het optreden van het Ministerie-Heemskerk Az. werd door
den premier werk gemaakt van het veranderen van het laatste niet eervol in eervol
ontslag, en dit geschiedde bij Kon. Besl. van 25 Juni 1866.
In Oct. 1866 werd de Kamer door genoemd ministerie na de motie-Keuchenius
ontbonden. Daar Stoetwegen even te voren overleden was, was er weder eene
open plaats, en merkwaardig is het, dat nu zoowel liberalen als conservatieven
hunne stemmen op Stieltjes vereenigden, zoodat hij met groote meerderheid werd
gekozen. Hij had wel altijd gezegd, dat hij zich bij geene partij wenschte aan te
sluiten, maar hij was toch liberaal, en dit is nooit door hem verloochend. Waarschijnlijk
meenden de conservatieven, dat hij, ‘slachtoffer’ van de liberalen Sloet en van de
Putte, in hun schuitje zou komen. Bij de tweede ontbinding in Jan. 1868 werd
Stieltjes, daar de conservatieven ditmaal wegens zijne stem voor de motie-Blussé
niet op hem stemden, vervangen door den anti-revolutionnair Gefken. Ook te
Amsterdam stelden de liberalen hem candidaat, maar hij verkreeg van de 6 liberalen
het geringst aantal stemmen, waarschijnlijk omdat hij door sommigen nog van
conservatieve gevoelens verdacht werd. Bij de periodieke verkiezing in Juni 1869
werd hij door de liberalen te Amsterdam candidaat gesteld, en verkreeg hij zeer
groote meerderheid. Sedert bleef hij lid der Kamer voor de hoofdstad, zonder dat
zijne candidatuur meer ernstige bestrijding vond.
In de Kamer werd zijn invloed op militair en technisch gebied onmiddellijk
overwegend, in het bijzonder was hij een criticus op eerstgenoemd gebied. Als men
bedenkt, dat er van 1869 tot 1878 negen ministers van oorlog zijn versleten, dan
kan men de gevolgtrekking, dat Stieltjes, hoewel daarin sterk overtroffen door zijn
partijgenoot de Roo van Alderwerelt, door hypercritiek verscheidenen opvolgenden
ministers het werken onmogelijk maakte, moeilijk van zich afzetten.
Dat hij nog veel voelde voor de streek der kleine rivieren, bewees Stieltjes, door
op 10 Dec. 1875 met den afgevaardigde uit Zutfen, Tak van Poortvliet, een artikel
op de staatsbegrooting voor te stellen voor verbetering van den Ouden IJsel. Een
dergelijk artikel voor verbetering der Berkel werd met ééne stem meerderheid verwor-
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pen, doch het volgend jaar, 11 Dec. 1876, werd een door hem voorgesteld artikel
voor verbetering van de Berkel en de Regge aangenomen. Intusschen hadden deze
vota geen effect, daar men het niet gewenscht achtte, dat de verbetering dezer
rivieren van rijkswege zou geschieden. Later is zij tot stand gekomen door uitvoering
der werken vanwege de onderwijl opgerichte waterschappen, met financieele hulp
van rijk en provincie.
In de Kamerzitting van 10 Dec. 1875 werd door hem ook een artikel voorgesteld
tot aanleg van een kanaal van Amsterdam naar de Boven-Waal. Dit werd met 38
tegen 22 stemmen verworpen. Op 11 Dec. 1876 werd dit weder opgenomen, maar
nu was het woord Boven-Waal in Waal veranderd. Ook dit voorstel werd door de
Kamer verworpen met 36 tegen 34 stemmen. In 1873 had er in het Kon. Inst. v. Ing.
eene discussie over breed of smal spoor op Java plaats, waarin Stieltjes het smal
spoor op zuinigheidsgronden verdedigde (Zie Tijdschrift K. Inst. v.I. 1901-2, 105)
In 1868 werd Stieltjes benoemd tot lid der Koninklijke Akademie van
Wetenschappen. Hij deed daar een paar malen eene mededeeling in verband met
de voorgenomen droogmaking van het zuidelijk deel der Zuiderzee.
In 1872 benoemde de Rotterdamsche Handelsvereeniging, aan wier hoofd Pincoffs
stond, Stieltjes tot technisch adviseur, en hij verhuisde dientenbehoeve van Delft
naar Rotterdam. Hij was van meening, dat de toekomst van Rotterdam aan de
overzijde lag, en de Handelsvereeniging kocht in 1874 een complex gronden op
Fijenoord, en legde alzoo den grondslag voor de nieuwe stad. De kaaimuren, die
Stieltjes hier bouwde en die door hem en den onder hem werkzamen ingenieur
Mees zijn beschreven, waren licht en zijn dan ook ingevallen, hoewel waarschijnlijk
buiten zijne schuld.
In 1874 bij het 300-jarig jubileum der leidsche universiteit werd hij tot doctor honoris
causa in de wis- en natuurkunde benoemd. Hij had met Henket en eenige anderen
het schrijven van een handboek voor waterbouwkunde ter vervanging van het
verouderde van Storm Buysing op zich genomen, doch werd door zijn plotseling
overlijden verhinderd, hieraan te arbeiden.
Stieltjes was in den omgang een allerbeminnelijkst man, maar iemand, die op het
gebied van zaken, welke ook, van geen transigeeren wist; hij was ook gaarne in
tegenspraak met algemeen gangbare meeningen. Men heeft hem, ook in verband
met het uit den rijks dienst treden van hen beiden, wel met Douwes Dekker
vergeleken.
Stieltjes had een stalen geheugen, in het bijzonder voor getallen. Hij zeide wel
eens, dat hij zou wenschen, dat alle menschen een getal als naam hadden, dan
kon hij hen beter rangschikken en hunne bijzonderheden onthouden. Hij was
verwonderlijk vlug bij het behandelen van vragen, waarbij cijfers te pas komen.
Stieltjes huwde te Zwolle 6 Oct. 1851 E.H. H e y m , geb. te Suhl in Thüringen 16
Nov. 1827, overl. 19 Juli 1892, bij wie hij 7 kinderen had, van welke 3 nog in leven
zijn. Van zijne beide zonen is de oudste, E.H. Stieltjes, geb. 1853, civiel ingenieur
en lid van den Raad van toezicht op de Spoorwegdiensten; de tweede, Dr. T.J.
Stieltjes Jr., geb. 1856, is te Toulouse als hoogleeraar in de wiskunde 31 Dec. 1894
overleden.
Het belangrijkste, dat hij geschreven heeft, is: Denkbeelden over een zuiniger en
doelmatiger zamenstelling van het Nederlandsche leger (Nijmegen
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1843); Is Nederland nog te verdedigen, toestemmend beantwoord (Nijmegen 1845);
Proeve eener handleiding over de draagbare wapenen (Zutfen 1847); Adviezen,
door den Minister van Oorlog gevraagd aan een oud' soldaat (Nijmegen 1850); De
Nederlandsche hoofdrivieren en har verbetering (Nijmegen 1850-1); De
Overijsselsche waterwegen (Zwolle 1855); Beschouwingen over land- en
waterwegen, ook uit het oogpunt der verdediging (Arnhem 1859); Beschouwingen
over spoorwegbruggen in Nederland (Arnhem 1860); Overzicht van hetgeen met
de spoorwegen op Midden-Java is voorgevallen (Haag 1864); Kanal zur Verbindung
der Nordsee mit der Ostsee (Haag 1866); Verslagen en adviezen, ingediend aan
de Nederlandsche maatschappij van grondcrediet betreffende het plan tot
droogmaking van een gedeelte der Zuiderzee (Haag 1868); Toestand der afwatering
in Twente (Zwolle 1872); Spoorwegrichtingen tusschen Arnhem en Nijmegen
(Rotterd. 1875).
Behalve de werken, die werden uitgegeven onder het pseudoniem ‘E e n ' o u d '
s o l d a a t ’, schreef hij nog brochures onder de namen ‘l o t e l i n g v a n d e r
S n u i f ’, ‘N.T.L.’ en ‘J.d.L.’.
Zijn portret in houtsnede staat in Eigen Haard 1878.
Zie: J.G. v a n G e n d t J r . in de Opmerker van 6 Juli 1878; M.T h . G o u d s m i t
in Nieuwe Rotterdamsche Courant van 24 Juli 1878; G. v a n D i e s e n in Jaarboek
Kon. Akad. Wet. 1878. Hierin komt eene volledige opsomming van zijne werken
voor.
Ramaer

[Stilting, Joannes]
STILTING (Joannes), geb. 24 Febr. 1703 te Wijk-bij-Duurstede, gest. 28 Febr. 1762
te Antwerpen. Zijn latijnsche studiën begon hij te Megen bij de Franciscanen en
voltooide ze bij de Jezuïeten te Antwerpen, waarna hij 30 Sept. 1722 in de orde van
deze laatsten trad. Na de voltooiing der wijsbegeerte, waarin hij een actus publicus
hield, trad hij gedurende 6 jaar als leeraar aan de Jezuïeten-colleges op. Den tijd,
dien hij overhield, besteedde hij aan de studie van het grieksch en van de kerkelijke
geschiedenis, zooals de Bollandisten, die hem onder de hunnen wilden opnemen,
hem hadden aangeraden. Van 1733-1737 studeerde hij te Leuven de godgeleerdheid,
verbleef daarna eenige maanden te Mechelen als socius van den novicenmeester
en vertrok nog in hetzelfde jaar 1737 naar Antwerpen om er 25 jaren lang als
Bollandist te werken. In 1752-1753 bezocht hij met p. Const. Suyskens de
bibliotheken in Frankrijk, Duitschland en Hongarije. Door Maria Theresia werd hij in
audiëntie ontvangen, evenzoo door paus Benedictus XIV, die op eigen kosten een
aantal handschriften uit de vaticaansche bibliotheek voor de Bollandisten deed
overschrijven. Om de geruchten te logenstraffen, alsof Benedictus XIV het werk der
Bollandisten wantrouwde, bood St. den Paus het zoo juist verschenen derde deel
der Acta Sanctorum van Sept. aan, waarop de Paus hem een vleienden brief van
dankbetuiging zond, waarin ‘de fabel’ over 's Pausen achterdocht voorgoed de kop
werd ingedrukt.
St.'s bijdragen in de Acta Sanctorum zijn ongeveer 250 in getal en liggen over 11
deelen verspreid: n.l. van het 5de deel van Aug. tot het 1ste van October.
Tegen Mabillon hield hij staande, dat Gregorius, bisschop van Utrecht, geen
Benedictijn was; met Tillemont verschilde hij over het geboortejaar van Gregorius
van Nazianze.
Verschillende zijner bijdragen verschenen nog eens afzonderlijk, zooals: Acta S.
Aur. Augustini, S. Januarii, S. Rosaliae, Vita S. Stephani Regis,
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Quaestio an verisimile sit S. Paphnutium se in Concilio Nicaeno opposuisse legi de
continentia sacerdotum et diaconorum.
Zijn portret is gegraveerd door L. Fruytiers.
Zie: Acta Sanctorum Oct. I (Paris. 1866); C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque d.l.
Comp. de Jésus (Brux. 1890-98) VII, 1581.
Derks

[Stöcker, Friedrich]
STÖCKER (Friedrich), geb. 28 Sept. 1777 te Sachsenhausen (Waldeck), overl. 3
Nov. 1837, trad in Jan. 1795 in hollandschen dienst hij het regiment Waldeck. Van
dit oogenblik was hij bijna voortdurend te velde tot 1815. In 1794 werd hij als
cadet-sergeant door de Franschen in Brabant krijgsgevangen gemaakt en bleef dit
tot Juni 1795. Aug. 1800 werd S. tot officier benoemd. In 1802 vertrok hij onder den
generaal Janssen naar Kaap de Goede Hoop en bleef daar tot 1806; 10 Jan. werd
hij door de Engelschen krijgsgevangen gemaakt en bleef dit tot 5 Sept. 1806. 1 Oct.
op pensioen gesteld werd hij 2 Maart 1807 weer actief, maakte den veldtocht in
Duitschland (1808) mede, kampeerde bij Goedereede en vertrok daarna onder
Chassé naar Spanje, waar hij bij Talavera gewond werd. 6 Sept. 1809 werd hij tot
kapitein bevorderd. Na in franschen dienst te zijn overgegaan, maakte hij als
bataljons-commandant den veldtocht van 1813 in Saksen mede. Op 19 Oct. werd
hij bij Leipzig ernstig gewond en door de Pruisen krijgsgevangen gemaakt. Na zijn
vrijlating in Dec. ging hij in dienst van Nederland over, werd majoor op 30 Jan. 1814
en maakte het beleg van Grave mee. Als luitenant-kolonel woonde hij den veldtocht
van 1815 bij met het 5e bat. O.-I. infanterie. In 1826 werd hij bevorderd tot
kolonel-commandant der 12e afdeeling infanterie. Bij de uitbarsting der belgische
onlusten bevond S. zich te Namen en vertrok van daar met enkele weinige
hollandsche troepen naar het mobiele leger. Op 16 April 1831 werd hij bevorderd
tot commandant der 1e brigade, 3e divisie van het leger te velde - in welken rang
hij op 7 Aug. '31 met enkele bataillons het geheele leger van de Maas onder Daine
bij Kermpt terugsloeg - en in Febr. 1834 tot generaal-majoor. S. was ridder M.W.O.
Zie: Mil. Spectator 1838, 152 en 206.
Eysten

[Stoffel, Cornelis]
STOFFEL (Cornelis), 4 Sept. 1845 te Deventer geb. en 22 Oct. 1908 te Nijmegen
overl., was de oudste zoon uit een gezin van acht kinderen; de ouders, van
noordhollandsche afkomst, waren P i e t e r S t o f f e l , houthandelaar, en L i j s b e t h
v a n S a a n e . Hij bezocht de handelsklasse van het deventer gymnasium, waar
hij het onderwijs in de nieuwe talen ontving van J.H. Meijer, den lateren directeur
van het Blindeninstituut te Amsterdam. Op zijn 17de jaar ging hij als kweekeling
naar 's Hertogenbosch; 1½ jaar later werd hij onderwijzer aan de fransche school
van H.M. Levenkamp te Deventer, en in Maart 1866 vertrok hij op raad van Joh.
van Vloten, hoogleeraar aan het athenaeum, voor eenige maanden naar Londen,
om daar zijn studie van het engelsch te voltooien. Op al de door hem bezochte
scholen had Stoffel blijk gegeven van een bijzonderen aanleg en van buitengewonen
zin voor taalstudie. Met opoffering van zijn gezondheid placht hij reeds als knaap
al zijn vrije uren daaraan te geven. In Aug. 1866 legde hij met goed gevolg het
examen M.O. in de engelsche taal- en letterk. af en werd kort daarna tot leeraar
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betrekking met die van leeraar a.d. Openbare Handelsschool te Amsterdam, waaraan
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hij weldra behalve engelsch ook de deensche taal doceerde. 18 jaar bleef S. hier
werkzaam; in 1887 zag hij zich genoopt om redenen van gezondheid ontslag te
vragen. Hij begaf zich metterwoon naar Nijmegen, waar hij voortaan als ambteloos
burger leefde en zich geheel ging wijden aan zijn geliefde studie. Op welke wijze
hij dit deed, bewijst de benoeming, hem in 1900 te beurt gevallen tot hoogleeraar
in de eng. taal- en letterk. aan de universiteit te Groningen, als opvolger van den
toen overleden J. Beckering Vinckers. Reeds vroeger had hij de aanbieding
ontvangen van een leerstoel voor het engelsch aan een duitsche universiteit. Beide
onderscheidingen wees hij om gezondheidsreden van de hand. 19 Dec. 1900
benoemde de letterk. faculteit der groningsche hoogeschool hem honoris causa tot
dr. in de letteren. ‘Het was de welverdiende kroon op degelijke studiën’; want S.
stond alom bekend als ‘de grootste kenner van het engelsch op heel het vasteland’.
Bij herhaling was hij lid of voorzitter eener examen-commissie voor akten lager en
middelb. onderwijs Engelsch.
Sedert Juli 1872 was hij gehuwd met J o h a n n a M a r g a r e t h a D u n l o p , die
hem een drietal dochters schonk en in 1904 overleed.
Als de voornaamste geschriften van Stoffel dienen vermeld: Romeo and Juliet.
A tragedy by W i l l i a m S h a k e s p e a r e ; with explanatory notes and an introduction
(1869); Handleiding bij het onderwijs in het Engelsch. Naar aanleiding van P l a t e 's
Vollständiger Lehrgang, 50ste Auflage, 3 dln. (1879; bij herhaling herdrukt); J a m e s '
Engl.-German and Germ.-Engl. Dictionary (1890); Studies in English written and
spoken. For the use of continental students (1894). Verder schreef hij een Engelsch
leesboek, 2 dln. (1890; 2de dr. 1897); Schetsen uit de schoolwereld en het
jongensleven. Naar het Eng. van P. F i t z g e r a l d (1874); een vertaling van Abel
Tasmans journaal van zijne ontdekking van Van Diemensland en Nieuw-Zeeland
in 1642 (1898) en voltooide hij het groote woordenboek M u r e - S a n d e r s ,
Eng.-Duitsch en Duitsch-Eng Ook schreef hij een aantal opstellen in verschillende
binnen- en buitenlandsche tijdschriften aan taal en letteren gewijd, in den
Volksalmanak der Maatsch. tot Nut v. 't Alg. (1873-1882), in Eigen Haard, de
Zondagsbode enz. In 1879 richtte hij met twee zijner amsterdamsche collega's, F.J.
R o d e en F.H. d e B o e r , het tijdschr. Taalstudie op, waarvan hij de vijf eerste
jaren redacteur en de zes volgende een der ijverigste medewerkers was.
Zie: Levensber. Letterk. 1910, 169; Eigen Haard 1900, 815 (met portr.), en
Zondagsbode van 20 Nov. en 13 Dec. 1908.
Zuidema

[Stok, Theodoor Nicolaas van der]
STOK (Theodoor Nicolaas v a n d e r ), 14 Mei 1834 te Fort Bath, waar zijn vader
in garnizoen lag, geb. en 23 Jan. 1904 te 's Gravenhage overl. Zijn eerste opleiding
ontving hij op de scholen te Naarden en Weesp (bij Lagerwey); later kwam hij op 't
gymnasium te Zutphen. Maar reeds op zijn 17de jaar verloor hij zijn vader, waardoor
zijn verdere opleiding een andere richting nam. 1 Apr. 1853 ging hij in de leer bij
den ontvanger van registratie van Meurs te Zwolle, om zich te bekwamen voor 't
examen van surnumerair in dat vak. Hij sloot hier vriendschap met den jeugdigen
J.A.F.L. baron van Heeckeren, evenals hij een geestdriftig beoefenaar der letteren;
een vriendschap die van blijvenden invloed op zijn leven is geweest. Als surnumerair
werd van der Stok op verschillende registratiekantoren geplaatst, o.a. op dat te
Groenlo. In 1861 werd hij benoemd tot ontvanger van registratie te Oirschot, later
te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1379
Beetsterzwaag, Vianen en Zuidbroek, in welke laatste plaats hij in 1873 in 't huwelijk
trad met E l i z a b . W i l h . A n n a A l e i d a v a n H e r w e r d e n , dochter van den
predikant te Beetsterzwaag. In 1881 werd hij tot hypotheekbewaarder te Heerenveen
benoemd en tien jaar later ging hij in gelijke betrekking over naar Zwolle, van waar
hij in 1900, eervol ontslagen en gepensionneerd, naar den Haag vertrok. Van zijn
smaakvolle letterkundige verpoozingen getuigen vooral zijn vertalingen van
S h a k e s p e a r e 's Merchant of Venice, van R a c i n e 's Phèdre en van V o l t a i r e 's
Henriade. Bekend is v.d. S. ook als penningmeester van de protestantsche
Leprozeninrichting ‘Bethesda’ in Suriname.
Zijn portret staat in het Jaarboek voor het notarisambt van 1883.
Zie: Levensber. Letterk. 1906, 6.
Zuidema

[Stol, Simon?]
STOL (Simon?). Met zijn naam verscheen een Klagte van Minerva aan Jupiter,
tegens onwetenheid, hekeldigt. Waar agter gevoegt is, Jan Pook verwelkomt in de
Elizeese velden, van Joost van den Vondel (Amst. z.j.), klaarblijkelijk een overdruk
uit een grooter werk. Voorts: De gewaande kraamvrouw, blyspel (Amst. 1712); De
ontrouwe weduw, kluchtspel (Amst. 1712) en De bekeerde tooneelspelhaater, blyspel
(Amst. 1713). Wat dit laatste aangaat, misschien bestaat er een ander stuk met
ongeveer denzelfden inhoud. S. toch klaagt in de voorrede, dat hem kopij ontstolen
is, ‘soodat, wilde ik een ander met deeze eer niet laate pronken, ik genootzaakt was
mijn handen aan 't werk te slaan, en zoo veel mijn geheugen toe liet op 't papier te
stellen’. Hij schijnt nog al moeite gehad te hebben om zijn stukken vertoond te
krijgen: ‘gy weet een gunst'lings spel gaat voor, schoon hoe erbarm'lyk 't saam
geklonken’. Hoewel de Bek. tooneelspelhaater een ‘eyge vinding’ is, bewondert S.
de vele vertalingen die ‘Nil volentibus arduum’ bezorgde.
Ebbinge Wubben

[Stolberg en Wernigerode, Hendrik graaf van]
STOLBERG EN WERNIGERODE (Hendrik graaf v a n ), bijgenaamd ‘de jongere’,
geb. op het voorvaderlijk slot, 4 Jan. 1467, gest. te Keulen, 16 Dec. 1508, zoon van
graaf H e n d r i k ‘d e o u d e r e ’ en M e c h t i l t , gravin van M a n s f e l d t en
tweelingbroeder van B o t h o , (zie art. v. Schaumburg (kol. 1271), en Fox (I kol.
892). Hendrik was, evenals zijn broeder, aan het hof der saksische hertogen
opgevoed, die hij op verschillende reizen vergezelde, o.a. bij een bezoek aan
Maastricht (1499); daardoor werd hij eveneens in hunne friesche aangelegenheden
betrokken, evenwel om er eene belangrijker en langduriger rol te spelen. Reeds
kort na den dood van den ouden Albrecht, wiens begrafenis ook door hem werd
bijgewoond, trad hij, in 1501, op als getuige bij de schenking van een voorrechtsbrief,
door de saksische hertogen uitgereikt aan de stad Franeker, wegens de goede
diensten, hun vader bewezen. Dat de jonge graaf zich al drie jaar vroeger in Friesland
zou hebben bevonden, is slechts een door niets gestaafd vermoeden van E e k h o f f ,
die echter, met het oog op het bovenstaande, op betere gronden dus, ook gedacht
heeft aan 1501 als tijd van aankomst van dezen Stolberg; doch vast staat slechts,
dat hij in 1504 in ons land geweest is, het jaar, waarin hij hertog George naar
Friesland zou vergezellen. 20 Juli bevond hij zich met den stadhouder v. Leisnig en
maarschalk Schleinitz voor Appingedam. Daarop keerde hij met den hertog weer
naar Saksen terug, waar hij in Sept. 1505 zwaar ziek werd. In 1506, toen in Friesland
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het bestuur der Regenten verviel, werd hij als stadhouder aangewezen (14 April),
tegen een jaargeld van 800
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florijnen; nog in het voorjaar of tegen den zomer kwam hij in zijn stadhouderschap
aan.
Al spoedig had hij de moeilijke kwestie met Edzard, graaf v. Oostfriesland (zie
kol. 421) te regelen, die zijne positie in Groningen zoowel als in de Ommelanden
gevestigd had. Stolberg trad voorzichtig op en, bij accoord van 25 Juni, werd Edzard
daarin voorloopig erkend. Op de reis naar Groningen was graaf Hendrik vergezeld
geworden door bovengenoemden maarschalk, die hem ook naar Friesland had
geleid bij zijne komst.
Op den door de Regenten, op diens verzoek, uitgeschreven Landdag (6 Juli 1506)
werden deze afgezet en, na voorlezing van den commissiebrief van den nieuwen
stadhouder, door dezen vervangen. Reeds aanstonds betoonde hij verschillenden
personen zijne welwillendheid, door hun vergoeding toe te kennen voor de in den
laatsten oorlog met Groningen geleden schade. In den nu volgenden tijd van vrede
wijdde Stolberg al zijne zorgen aan de bevordering van de welvaart van het
geschokte land. Sommige plaatsen, als de Lemmer, werden met eene waag begiftigd;
het Charterboek van Friesland bevat tal van nuttige ordonnantiën, door en onder
zijn bestuur uitgevaardigd, op het zout, op de toepassing van het recht, op het
verkeer bovenal betrekking hebbend. Daar dit in hoofdzaak te water plaats had,
legde hij er zich ernstig op toe te doen wat al voor eene halve eeuw was
voorgenomen, doch in die onrustige tijden steeds was uitgesteld: het verbeteren
der waterwegen.
In allerlei geschillen, die er telkens verrezen over de kwestie van het onderhoud
en wie zich daarmee te belasten hadden, deed hij onpartijdig uitspraak; zoo bij dat
over het graven der Ee van Leeuwarden naar Dokkum (15 Sept. 1506), zoowel als
bij den aanleg van de vaart van de eerste stad naar Franeker (14 Febr. 1508). Een
paar maanden later drong hij er bij den abt van het Gerkesklooster en de grietmannen
van Kollumerland en Achtkarspelen ernstig op aan, om de vaart, waarmede men
te Kollum reeds was aangevangen, van daar voort te zetten tot aan het
Bergumermeer; ook om het diep van beide zijden van Gerkesbrugge, de Lauwers,
‘op te schoonen’.
Ook hierover ontstonden moeilijkheden, waarover 30 Mei uitspraak werd gedaan.
Eveneens werd de vaart van Leeuwarden naar Bolsward verbeterd, doch een plan
om de hoofdstad met de Kuinre te verbinden, kon niet worden uitgevoerd. Het
dijkwezen had niet minder de aandacht van den stadhouder. Ook nog in zijn tijd
hebben vier Hollanders het Bildt doen bedijken, waarop het hun voor tien jaar ter
kolonisatie werd afgestaan. Uit allerlei feiten blijkt ook Stolbergs belangstelling
zoowel voor de geestelijke belangen als goederen, van welke laatste hij registers
heeft willen aanleggen.
Allerlei nuttige bepalingen en voorschriften zijn van graaf Hendrik bekend, die
doen zien, hoezeer hij er op uit was gelijk recht te laten gelden voor rijken en armen,
die hij daarbij niet door noodelooze lasten en kosten bezwaarde, hoe hij onmondigen
en hunne bezittingen beschermde; hoe geestelijke prebenden, bij vacature, zoodra
mogelijk moesten worden voorzien; hoe de accijnsen geregeld dienden te worden
ingevorderd. Men vindt er van allerlei onder, zoowel wat betrekking had op herstel
van bruggen, vaarten en wegen als op het redden van drenkelingen, waartoe ieder
bevoegd was.
Vestigen we ten slotte de aandacht op het muntwezen, waarbij hij had op te treden
tegen den (Sept. 1505) te Leeuwarden aangestelden
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Hero Voydes, een Oostfries, evenals zijn voorganger Nykamer; deze zou munten
van te weinig gehalte hebben vervaardigd. Wel bleek zijne schuld niet onmiddellijk
op eene voor het bestuur overtuigende wijze, doch dezelfde Voydes is later van zijn
post gevlucht.
In April 1508 begaf hij zich uit Friesland eerst naar Meiszen, daarna naar Freiburg,
waarschijnlijk in verband met eene ziekte, waarvoor hij vervolgens te Ems en te
Keulen genezing zocht. Te vergeefs. In laatstgenoemde stad is hij 16 Dec. 1508
overleden. Zijn lijk werd over Ems naar Stolberg gevoerd, waar 4 Jan. 1509 de
begrafenis plaats had. Daar werd, overeenkomstig het verlangen van den overledene,
het stoffelijk overschot bijgezet in de voorvaderlijke grafstede in de St. Ursulakapel.
Hoezeer Hendrik van Stolberg in Friesland betreurd werd, blijkt uit de klachten
van Jancko Douwama, Kempe Martena, Worp van Thabor en landgenooten, voor
wien hij ‘al te vroech’ ‘de scult der naturen had betaelt’. Te Leeuwarden werd in de
Jacobijnerkerk een plechtige lijkdienst gehouden, die door Eekhoff blijkbaar verward
is met de begrafenis zelve.
Ondanks verschillende ‘Brautschau-expeditionen’ is de graaf ongehuwd gebleven.
Zie: behalve de algemeene schrijvers van den tijd en de hedendaagsche o.a.P.J.
l

B l o k , Gesch. van het Nederl. Volk II, 365-366 en de daar aangehaalde studiën;
het artikel van E. J a c o b s in de Allgem. D. Biogr. met de daar vermelde: B o t h o
v. S t o l b e r g , Gesch. des Hauses Stolberg vom Jahre 1210 bis zum Jahre 1511
(Magdeb. 1883) 503-537 en verder de Regesten des Hauses Stolberg (berustend
op het slot aldaar), vooral ook: A.J. A n d r e a e , Heinrich, Graf zu
Stolberg-Wernigerode (Kollum zonder jaartal); zie verder diens: Het klooster
Jerusalem of Het Gerkesklooster (Kollum 1890) 40-41; ook nog: W. E e k h o f f ,
Bekn. Gesch. v. Friesland (Leeuw. 1851) 133-134, 493; en diens Inventaris v.h.
Archief der stad Leeuwarden 108-109; W. E e k h o f f , Gesch. Beschr. v. Leeuwarden
(Leeuw. 1846), vooral I, 116.
Kooperberg

[Stolwijck, Jasper Pietersz.]
STOLWIJCK (Jasper Pietersz.), ook wel, maar verkeerdelijk, S t o l c k w i j c k , aldus
genoemd naar zijn geboorteplaats Stolwijk bij Gouda; geb., naar vermoed wordt,
omstreeks 1534, stierf te Haarlem 26 Mei 1601. Hij promoveerde in 1558 aan de
hoogeschool te Keulen, waarschijnlijk als licentiaat in de beide rechten, en werd in
hetzelfde jaar priester gewijd. Sinds 2 Sept. 1563 was hij een van de vier kapelaans
aan de kathedraal van Haarlem met de zielenzorg belast, en bekleedde bovendien
het ambt van notaris apostoliek. Hij beschreef als ooggetuige de ‘Haarlemsche
Noon’, d.i. de heiligschennis en plundering, waaraan de kathedraal van Haarlem
op 29 Mei 1578 - het feest van H. Sakramentsdag - van de zijde der soldaten heeft
bloot gestaan, welk tumult begon op het vastgestelde uur van half elf, juist toen men
in het koorgebed was gekomen aan het vers uit de Noon: ‘Gerechtig zijt Gij, Heer,
en rechtvaardig is uw oordeel’ (Ps. CXVIII, 137). Uitvoerig wordt daar ook de moord
beschreven bij deze gelegenheid gepleegd op een voortreffelijken priester van
Haarlem, Petrus Balling, den biechtvader van het Sinte Margarieten convent. 30
Juli 1582 werd St. benoemd tot pastoor van het Groote Begijnhof te Haarlem. 4
Nov. 1588 stelde hij als notaris apostoliek een oorkonde op, waarbij Joannes Noems
door het kapittel van Haarlem onder de gegradueerde kanunniken werd opgenomen
en
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19 Febr. 1592 onderteekende hij met anderen een notarieele akte, waarbij relieken,
welke eertijds aan de abdij van Egmond hadden toebehoord, voor den
vicaris-capitulaar, Willem Coopal, in ontvangst werden genomen. Daar hij weigerde
koning Philips af te zweren, werd hem op 8 Oct. 1592 door de Staten van Holland
verboden het ambt van notaris in wereldlijke aangelegenheden verder uit te oefenen.
Toen Coopal in 1599 door een ongeval om het leven kwam, gaf St. aanstonds
daarvan bericht aan den vicaris apostoliek, Sasbout Vosmeer. Op 9 Jan. 1601
hooren wij voor het laatst van hem; hij kwam toen in zijn qualiteit van kerkelijk notaris
bij vier kapittelheeren te Haarlem de verheffing aankondigen van Adelbertus Eggius
tot vicaris-capitulaar bij het ledigstaan van den haarlemschen stoel, vertoonende
twee brieven, waarbij Sasbout Vosmeer krachtens pauselijke volmacht tot deze
benoeming overging, wijl de haarlemsche kapittelheeren nalatig waren geweest om
binnen de acht dagen, zooals het kerkelijk recht dat voorschreef, een opvolger voor
Coopal aan te stellen.
Van hem: Vita rev. ac pii patris D. Ballingi ab Harlemo, presb. et confessoris
virginum S. Margaretae, ibidem in ecclesia cathedrali caesi, in qua Harlemiana Nona
cum circumstantiis describitur (Coloniae 1596) (een exemplaar van dit hoogst
zeldzame werkje in de boekerij der St. Josephskerk te Haarlem; opnieuw afgedr. in
de Bijdr. bisd. Haarl. VI, 408-416); Pastorale van Heer I.P. S t o l w i j c k , h.s.
eveneens in voornoemde bibliotheek berustende en voor de geschiedenis van het
Groot Begijnhof zeer belangrijk.
Zie: Bat. Sacra II, 318, 330; De Katholiek 1854, I, 237; Bijdr. Bisd. Haarlem (zie:
algemeene registers, in voce); Bijdr. v.d. geschiedenis van de R.K. kerk in Nederland
(Rotterdam 1888) 31; F r . D u s s e l d o r p i i Annales door R. F r u i n ('s Gravenhage
1893) 277.
Hensen

[Stook, Johannes]
STOOK (Johannes), rotterdamsch geneeskundige, geb. te Kralingen, in 1721 of
1722, gest. 1789 en 2 Oct. van dat jaar te Rotterdam begraven.
Stook werd in 1742 (volgens Alb. studios. op 20 jar. leeftijd) te Leiden als student
ingeschreven, en promoveerde 5 Aug. 1746 op een proefschrift de Febri Lactea tot
Med. Dr.; hij vestigde zich na zijn promotie te Rotterdam, waar hij omstreeks 1746
op de Hoogstraat woonde, en huwde in 1748 met C a t h a r i n a B a k k e r s . Stook
was een voorstander van de inenting tegen de kinderpokken. Hij was lid van het
Rotterdamsche Gezelschap van Genees- en Heelkundigen, dat in 1757 een
belangrijk werk: de Inenting der kinderpokjes uitgaf.
Zie het art. L e e m p o e l (I kol. 1260).
van Leersum

[Stoppelaar, Frans de]
STOPPELAAR (Frans d e ), geb. 27 febr. 1841 te Varsel, onder Hengelo (Gelderl.),
en overl. te Amsterdam 8 Juni 1906. Zijn vader had een kostschool en ook hij werd
voor 't onderwijs opgeleid, werd secondant eerst bij Lant te Hilversum, later bij
Roodhuyzen te Amsterdam, kwam vervolgens als gouverneur bij de familie Ferf te
Bergum en werd in 1866, na de akte M.O. ned. taal- en letterkunde behaald te
hebben, leeraar aan de H.B.S. te Deventer. Hier bleef hij tot Juni 1872 en werd toen
compagnon van A.P.M. van Oordt in de uitgeversfirma E.J. Brill te Leiden, in welke
zaak de eerstgenoemde vooral met de leiding der administratie belast was en de
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Stoppelaar de firma meer speciaal naar buiten vertegenwoordigde. Op de
Oriëntalistencongressen was de S. een bekend persoon. Nog in het voorjaar van
1905 woonde hij het
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Oriëntalistencongres te Algiers bij, doch reeds het volgend jaar stierf hij, na te
Amsterdam een ernstige maagoperatie te hebben ondergaan. In 't bezit van een
buitengewone werkkracht en altijd dienstvaardig, nam de S. ook buiten zijn eigenlijke
zaak nog velerlei betrekkingen waar; hij was o.a. medebestuurder van de leidsche
Kweekschool voor bewaarschoolhouderessen, lid van den kerkeraad der
doopsgezinde Gemeente te Leiden en bestuurslid van de Internationale vereeniging
voor Ethnographie.
Met G.J. D o z y schreef hij een letterkundig leesboek, get. Proza en poëzie (1868;
11de dr. 1911); met P. v a n B e m m e l e n redigeerde hij het Sociaal en politisch
tijdschrift Metis (1873-75); verder bewerkte hij, naar 't hoogduitsch van L a u c k h a r d .
opvoedkundige schetsen, get. Voor school en huis (1872).
Hij was gehuwd, sedert 1868, met C l a r a C h r i s t i n a M a r g a r e t h a L u l o f s ,
die hem twee zoons en eene dochter schonk.
Zie: Levensber. Letterkunde 1906, 187.
Zuidema

[Stoppelaar, Mr. Gerardus Nicolaas de]
STOPPELAAR (Mr. Gerardus Nicolaas d e ), geschied- en oudheidkundige, 27 Febr.
1825 te Middelburg geb. en 18 Mrt. 1899 te Nizza overl., zoon van mr. P i e t e r d e
S. en diens tweede echtgen. J u d i n a A d r i a n a L e o n a r d a d e H a a n . Zijn
vader, advocaat en wijnkooper te Middelburg, tevens wethouder der gemeente en
lid der Prov. Staten van Zeeland, liet hem de scholen bezoeken eerst van Canne
te Beverwijk en toen van Schreuders te Noordwijk, vanwaar hij in 1842 naar de
leidsche hoogeschool vertrok. Hier promoveerde hij 1848 tot Mr. in de rechten, op
een dissertatie de Civitate Medioburgensi ejusque procurandae ratione, welk
proefschrift door deskundigen zeer gunstig werd beoordeeld. Na een uitstapje naar
Londen gemaakt te hebben, vestigde de Stoppelaar zich als advocaat te Middelburg,
waar hij weldra griffier ter gemeente-secretarie en in 1856 secretaris der gemeente
werd. In 84 legde hij die betrekking neer en was sedert lid van den ge meenteraad
zijner geboorteplaats; tevens was hij er voorzitter van de Kamer van koophandel
en van verscheiden andere vereenigingen. Bij den dood zijns vaders in 1853 had
hij diens handelszaak overgenomen en voor eigen rekening voortgezet; weldra nam
hij echter als deelgenoot daarin op H.J. Dronkers, gelijk later diens zoon, die na de
Stoppelaar's dood de zaak als eigenaar beheeren zou. Bezield met lust voor studie
en onderzoek, werkte de St. veel op het gemeente-archief, waar zijn broeder (die
volgt) archivaris was, want vooral de plaatselijke geschiedenis van Middelburg ging
hem zeer ter harte. In 1854 werd hij lid van het Zeeuwsch Genootsch. v.
Wetenschappen.
Instellingen van kunsten en wetenschappen, museums van oudheden enz. konden
ten allen tijde op zijn ondersteuning rekenen en voor de verfraaiing zijner vaderstad
had hij alles over. Milde bijdragen schonk hij ook aan verschillende philanthropische
instellingen. Want de St. beschikte over een groot vermogen. In 1857 was hij
getrouwd met jkvr. C a r o l i n a H e n r i e t t e A n t o n i a v a n E y s uit Amsterdam,
met wie hij 40 jaar een gelukkigen echt doorleefde en die hem op zijn vele reizen
naar het buitenland veelal vergezelde; zoo bezochten zij samen Moskou,
Constantinopel en de watervallen van den Nijl (meer dan eens bezocht hij ook om
gezondheidsreden Egypte). Ook naar Amerika strekten zich zijn reizen uit.
Van de geschriften, door hem nagelaten, noemen wij: Een bladzijde uit Middelburgs
geschiedenis in 1501 (1853); Graaf Philips de Schoone in het Schut-
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tershof van den Edelen Handboog (1853); Verslag van het verhandelde op het 17de
Nederl. landbouwkundig Congres te Middelburg (1862); Kort overzicht van de
geschiedenis van den Zeeuwschen spoorweg en de daarbij behoorende werken
(1866); Inventaris der archieven van de Confrérie van St. Sebastiaan te Middelburg
(1867); De Vlissingsche poort, 1639-1866 (1868); Catalogus der tentoonstelling van
Zeeuwsche oud- en merkwaardigheden in de prov. Zeeland of elders voorhanden
(1870); Catalogus der oud- en zeldzaamheden, schilderijen, teekeningen en
portretten aanwezig in de Oudheidkamer ten Raadhuize van Middelburg (1870);
Het Schuttersgilde van den Edelen Handboog-Confrérie van St. Sebastiaan te
Middelburg, als handschrift gedrukt (1889). 's Mans belangrijke bouwstoffen voor
een uit te geven Geschiedenis van Middelburg werden in 1870, door de vlammen
vernield, toen zijn rijke woning en bibliotheek in de Langedelft bijna geheel afbrandde;
alleen het zooeven genoemde handschrift van het Schuttersgilde ontkwam aan de
verwoesting.
Zie: Levensber. Letterk. 1900, 84, en Tijdschr. Muntk. 1899, 214; N a g t g l a s ,
Levensb. van Zeeuwen II, 714.
Zuidema

[Stoppelaar, Mr. Johannes Hermanus de]
STOPPELAAR (Mr. Johannes Hermanus d e ), geb. te Middelburg 29 Nov. 1826,
overl. te 's Gravenhage 31 Dec. 1908, broeder van den voorg. Hij bezocht het
gymnasium in zijn vaderstad en studeerde te Leiden, waar hij 21 Nov. 1851 in de
rechten promoveerde op een proefschrift: de Zelandica gente de Huybert ejusque
meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis Belgii foederati
rebus curandis egit Petrus de Huybert.
Hij vestigde zich als advocaat in zijn geboortestad, werd in 1853 burgemeester
van Veere, in 1855 substituut-griffier van de arrondissementsrechtbank te Middelburg,
in 1857 rechter aldaar, in 1861 tevens archivaris der gemeente Middelburg, in 1863
secretaris van het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen. 4 Dec. 1874 werd
hij van wege Nederland aangewezen om zitting te nemen in de Gemengde
Rechtbank te Kaïro, welke hem tot haar president aanwees; in 1899 keerde hij naar
het vaderland terug. Zijn historische werkzaamheid is natuurlijk bepaald gebleven
tot de jaren vóór en na zijn verblijf in Egypte. Zijn Inventaris van het oud-archief der
stad Middelburg, 1217-1581 (Middelb. 1883), reeds in 1875 voltooid naar de
toenmaals geldende chronologische methode, is eigenlijk een zeer bruikbare
regestenlijst. Daarnaast gaf hij op geheel ander gebied een baanbrekenden arbeid
in zijn boek Het papier in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen, inzonderheid
in Zeeland (Archief v.h. Zeeuwsch Genootschap; ook afzonderl. Midd. 1869), dat
wel door nieuwere onderzoekingen is aangevuld, maar nog niet door een werk op
deze schaal is vervangen. Eerst na zijn verblijf in Egypte gaf de Stoppelaar nog uit
Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis
tijdens den tachtigjarigen oorlog ('s Grav. 1901), zeer solide naar de zeer verspreide
bronnen bewerkt, maar minder een levensbeschrijving dan een stuk
handelsgeschiedenis; ook is het boek onvoltooid gebleven. De Stoppelaar was in
1856 gehuwd met H e n r i e t t e I s a b e l l a C a t h a r i n a d e L a n g ' s
Graeuwen.
Zie: W. P o l m a n K r u s e m a n in Levensber. Letterk. 1909, 350 vlg.
Brugmans

[Stork, Charles Theodorus]
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STORK (Charles Theodorus), geb. te Oldenzaal 9 Febr. 1822, overl. aldaar 19 Juli
1895. Lid van de 1ste Kamer der Stat. Gener. van 1866 af tot kort voor zijn dood,
waar hij speciaal op den
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voorgrond trad tot verkrijging van de afschaffing der differentieele rechten in Indië
en tot verdediging van het vrijhandelsysteem.
In 1836 was hij voor eigen rekening te Oldenzaal zaken begonnen met eene
kleine weverij. In 1853 richtte hij te Hengelo cene bontweverij op, onder de firma
C.T. Stork en Co., met de nieuwigheid van een eigen fabrieksgebouw, kantoor en
magazijn. Zonder kapitaal begonnen, wist hij door spaarzaamheid, werkkracht en
goede koopmanschap een groote uitbreiding aan de hengelosche nijverheid te
geven. Voorts was hij ruim 40 jaren lid der firma-Gebr. Stork & Co., eigenaren der
Machinelabriek te Hengelo, en is als een der oprichters daarvan aan te merken.
Van zijne hand: De Twentsche katoennijverheid, hare vestiging en uitbreiding
(Enschede 1888).
Zie: H. S m i s s a e r t , Bijdragen t.d. geschied. der Twentsche katoennijverheid
(den Haag 1906) 113; R.E. H a t t i n k , Het geslacht Stork in Twenthe (Zwolle z.j.,
niet in den handel).
Zijn portret, een houtsnede door Smeeton Tilly staat in Eigen Haard, 1883.
ter Kuile

[Stoter, Hendrik]
STOTER (Hendrik), S t o e t e r , studeerde te Keulen in de rechten en werd aldaar
in 1459 doctor decretorum. Zijn naam ontbreekt evenwel in het keulsche
matrikelboek. Hij werd secretaris van Groningen, vanwaar hij, blijkens zijn meermaal
voorkomende aanduiding als Stoter van Groningen, waarschijnlijk afkomstig was.
Als secretaris was hij in 1469 namens de stad ter dagvaart te 's Gravenhage. In
1473 en 1474 vervulde hij met Johan Rengers ten Post en Unico Ripperda een
zending naar keizer Frederik. Een rechtsgeleerd advies over een erfrechtelijke
kwestie van Henr. Stoeter op het gemeentearchief van Kampen is waarschijnlijk
van zijn hand.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 569; Register charters
o

en bescheiden Oud- Archief Kampen n . 685; De Kroniek van S i c k e B e n n i n g h e
(Werken Hist. Gen. N.S. 48) 138 en 147; Codex Dipl. Hist. Gen. II: 5 (1860) 754.
van Kuyk

[Strabbe, Arnoldus Bastiaan]
STRABBE (Arnoldus Bastiaan), bekend wiskundige, 20 Juni 1741 te Zwolle geb.,
uit het huwelijk van J a n S t r a b b e en A n t o n i a W y t e n , en 26 Mrt. 1805 te
Amsterd. overl. Hij was hier als boekhouder op meer dan één kantoor werkzaam
en gaf in zijn vri'e uren les in 't koopmansrekenen; de laatste jaren van zijn leven
was hij er tevens stadswijnroeier. Als ondermeester te Langeraar begonnen, wist
hij zich op te werken in de wis-, sterreen zeevaartkunde, en was lid van het
‘Kunstrekeningslievend en oefenend genootschap tot aanmoediging en voortplanting
der mathematische wetenschappen te Hamburg’. Van de vele door hem geschreven
boeken noemen wij alleen: Eerste beginselen der Arithmetica of rekenkunst (5de
dr. 1829); Het vernieuwde licht des koophandels, of grondig onderwijs in de
koopmansrekenkunst; vermeerderd door C. W e r t z (8ste dr. 1827; 9de dr. 1846);
Mathematische uitspanningen (1790); Verzameling van rekenkunstige
vermakelijkheden (1815) en Verhandeling over de kwadraten van den cirkel, voor
rekening van het Wisk. Gen. ‘Een onvermoeide arbeid komt alles te boven’, waarvan
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S. secretaris was. Verder vertaalde hij versch. wis- en sterrekundige werken uit het
Fransch.
Zie: v a n K a m p e n , Beknopte gesch. der kunsten en wetensch. III, 374;
Navorscher IX, 265; XI, 10, 166, 240; XII, 215; XVI, 120, en J. K u i p e r , Gesch.
Chr. Lag. onderwijs in Nederland, 24. Volledige bibliografie bij B i e r e n s d e
H a a n , Bibl. néerl. (Rome 1884) 269-70.
Zuidema
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[Stratemeijer, Jan Hendrik]
STRATEMEIJER (Jan Hendrik), 16 Nov. 1824 te Groningen geb. en 31 Dec. 1864
te Bolsward overl. Hij ontving zijn opleiding aan de school van B. Brugsma, was
achtereenvolgens werkzaam te Scharmer (gem. Slochteren) en Bafloo en werd in
1854 hoofdonderwijzer aan de stadsburgerschool te Bolsward, waar hij den ‘eersten
rang’ behaalde en verscheiden jongelui voor het hulp- en hoofdonderwijzersexamen
opleidde. Hij schreef: Korte schetsen uit de geschiedenis der opvoeding (1856; 4de
dr. bew. door R.R. R i j k e n s 1895); Handleiding bij het onderwijs in de vormleer
op de Lagere school (1858; 2de dr. 1860); Het plantenrijk als voorwerp van
aanschouwing. Handleiding voor onderwijzers en kweekelingen (1862; 3de dr. herz.
door H. B o u m a n , 1872).
Zuidema

[Strelitskie, David Isaac]
STRELITSKIE (David Isaac), geb. 16 Nov. 1821, overl. te Amsterdam 28 Mrt. 1908;
tooneelspeler, behoorende tot de uitgebreide familie Strelitskie, die uit Rusland
afkomstig is en waarvan men den naam ook wel S t r e l i t s k i , S t r e l i t z k i en
S t r e l e t s k i gespeld vindt. Verscheiden leden van deze familie zijn musici geweest
of zijn het nog; zoo o.a. een volle neef van David, nl. J o s e p h , die getrouwd is
geweest met Caroline Orgelist (I kol. 1391) en jaren lang orkestmeester was aan
den Koninklijken Schouwburg te 's Gravenhage. David Strelitskie zelf heeft
hoofdzakelijk tooneelgespeeld bij het gezelschap van Boas en Judels te Amsterdam
en muntte er vooral uit in het emplooi van niais en petit maître of fat. Hans Styx, in
‘Orpheus in de Onderwereld’, en Bobinet, in ‘Het leven te Parijs’, waren zijn meest
bekende rollen; hij had namelijk een niet kwade stem en had dus ook veel aandeel
in het succes van de opera-bouffe's van Offenbach. In 1879 heeft hij het tooneel
vaarwel gezegd en zich aan den wijnhandel gewijd.
Hij huwde 8 Jun. 1851 met G r i e t j e R o e g , geb. 20 Jan. 1829, eenigen tijd
tooneelspeelster bij Boas en Judels, zuster van J a c q u e s R o e g , schoonzoon
van Nathan Judels (I kol. 1231).
Mendes da Costa

[Stricker, Johannes Paulus]
STRICKER (Johannes Paulus), geb. 18 Oct. 1816 te 's Gravenhage, gest. 27 Aug.
1886 te Amsterdam, bezocht de latijnsche school in zijne geboorteplaats, werd op
achttienjarigen leeftijd student te Leiden, en legde er, behalve zijn examens voor
de theol. fac., ook het candidaats in de letteren af. 9 Jan. 1842 werd hij predikant
te Driehuizen, vanwaar hij in 1845 naar Hoorn vertrok, om twee jaren later naar
Dordrecht en zeven jaren daarna naar Amsterdam te gaan. Tijdens zijn verblijf in
zijne eerste gemeente promoveerde hij na verdediging eener dissertatie: de
Mutatione homini, secundum Jesu et apostolorum doctrinam, subeunda (9 Jan.
1845). Steeds bleef hij aan de studie zich wijden, waarvan de bijdragen in het
Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijk gezin en andere geschriften getuigenis
afleggen, welke vooral ten doel hadden populariseering van de wetenschap.
Geruimen tijd was hij scriba van het Classicaal Bestuur. Voorts redigeerde hij het
weekblad de Vrijheid en de Volksbibliotheek, ter behartiging van de belangen der
modern-godsdienstige richting. Ook na zijn emeritaat in 1884 bleef hij voor haar
werkzaam.
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Hij was gehuwd met W i l l e m i n a C a t h a r i n a G e r a r d i n a C a r b e n t u s .
Zie: H.P. B e r l a g e in Levensb. Letterk. 1887, 27, met bibliografie.
Herderscheê

[Stroomburg, Hendrik]
STROOMBURG (Hendrik). Bij resolutie van de Staten-Generaal van 28 Juli 1617
werd aan H e n r i c u s F o n t o m o n t i u s S t r o m b e r g h 18 guldens toegekend
voor de opdracht van zijn Bella.
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victoriae et triumphi piorum in veteri instrumento adversus impios; een gelijk bedrag
ontving hij in 1618 van de stad Dordrecht voor de ‘presentatie van een musyckdicht’.
In de bibliotheek van Prins Hendrik was: Entechma musica continuarum fugarum
in simplo, duplo etc. par H e n r i S t r o m b e r g (Franek. 1611).
Zie: Bouwsteenen reg.; Correspondance et oeuvre musicales de C o n s t .
H u y g e n s , publ. p. J o n c k b l o e t e t L a n d , CCXXV.
Enschedé

[Stroomburg, Hendrik Coenraad van]
STROOMBURG (Hendrik Coenraad v a n ), begraven te Delft 11 April 1687, wordt
19 April 1639 genoemd als organist van de Nieuwe kerk aldaar. Mogelijk was hij in
tegenstelling met Cornelis Schoonhoven, die vroeger geweest was organist van de
Oude zoowel als van de Nieuwe kerk aldaar, geen organist van de Oude kerk.
Blijkens een verklaring 10 Nov. 1649 afgelegd, hield hij zich ook bezig met
niet-officieele uitoefening der geneeskunde.
Zie: Bouwsteenen reg.; Obreen's Archief VI, 13, 23; Alg. ned. Familieblad XII
(1895) 43, 44.
Enschedé

[Strumphler, Johannes]
STRUMPHLER (Johannes), orgelmaker te Amsterdam en aldaar overl. in 1810
volgens G r e g o i r , heeft op gezag van denzelfde in het geheel 36 nieuwe
instrumenten gebouwd. Zijn in de beschikbare gegevens gedateerde orgels zijn:
Weesp, Luthersche kerk 1769; Amsterdam, Doopsgezinde Kerk (Lam) 1777;
Spanbroek, Hervormde kerk 1779; Amsterdam, Doopsgezinde kerk (Zon) 1786;
Leksmond, Hervormde kerk 1791; Amsterdam, Hersteld Evangelisch Luthersche
kerk, contract 14 Maart 1793, met front naar ontwerp van B.W.H. Ziesenis afgebeeld
in Gedenkboek (teg. titel); Weesp, Roomsch Katholieke kerk, 1794 (met
gebruikmaking van oud materiaal). Verder nog te Purmerend, Enkhuizen, de Rijp,
Warmenhuizen, Velsen, Wormer, Sloterdijk en Alkmaar (Remonstrantsche kerk).
In diezelfde plaats verbeterde hij in 1781 met onvoldoenden uitslag een principieele
fout in het orgel der hervormde Sint Laurenskerk. Zijn meesterknecht was J.
T e e v e n s , geb. 1773, overl. te Amsterdam 1836.
Zie: H e s s , Dispositien 76; vervolg 32; K n o c k , Dispositien 42; G r e g o i r ,
Historique de la facture et des facteurs d'orgue 172, 173, 294; Het Orgel I (1886)
3; V (1891) 12; VIII (1893) 7; Gedenkboek uitg. bij het 100-jarig bestaan der Hersteld
Evang. Luth. Gem. te Amsterdam 1891, 141; E n s c h e d é , Gerardus Havingha 56.
Enschedé

[Stuart, Jacobus]
STUART (Jacobus), geb. te Amsterdam 9 Febr. 1803, overl. te Winburg, Oranje
Vrijstaat, 18 Sept. 1878, die het eerst het land over de Vaalrivier, de latere Zuid-Afr.
Republiek, beschreef en in kaart bracht en zich veel moeite gegeven heeft om
Nederland met de Emigranten-Boeren in betrekking te brengen, was een zoon van
den bekenden predikant bij de remonstrantsche broederschap te Amsterdam,
M a r t i n u s S t u a r t (4 Oct. 1764-22 Nov. 1826) en T h e o d o r a M a g d a l e n a
R o b b é (7 Febr. 1768-18 Nov. 1806). Hij werd opgeleid voor de registratie, maar
nam, toen hij het tot verificateur had gebracht, 22 Febr. 1836 zijn ontslag, om te
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Velzerend bij Haarlem een landbouwonderneming te beginnen en de ontginning
voort te zetten van de Breesaap, de duinvallei tusschen Haarlem, Beverwijk en
Velzen, waarmede ongeveer honderd jaar vroeger een aanvang was gemaakt.
Langen tijd was hij in die onderneming zeer voorspoedig. Reeds vier jaren na zijne
vestiging vonden twaalf huisgezinnen, tezamen ongeveer honderd en dertig
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zielen tellend, er een bestaan; later had hij de voldoening, dat zijn daar gewonnen
winterkoolzaad als het beste, dat in Nederland op schralen zandgrond geteeld was,
met een gouden medaille bekroond en zijn onderwijs zoo gezocht werd, dat zijn
hoeve ‘de Breesaperhof’ die hij in 1846 had laten bouwen, een landbouwschool op
kleine schaal geleek. Zijn moeilijk en eigenzinnig karakter echter bracht hem
voortdurend met zijn omgeving en ten slotte ook met zijn deelgenoot, den bekenden
amsterdamschen bankier Adriaan van der Hoop, die destijds het huis Hope leidde,
in botsing. Ten gevolge daarvan trok deze zich uit de maatschap terug, waarop
Stuart, die toen niet meer over voldoende kasmiddelen beschikken kon, twee jaren
later zich genoodzaakt zag de onderneming op te geven. Onder den indruk der
voorstellingen, die prof. Lauts, destijds hoogleeraar aan het Instituut voor de Marine
te Medemblik, van de toestanden onder de Emigranten-Boeren in diens bekend
boekje over de kaapsche landverhuizers in 1848 gegeven had, besloot hij toen
daarheen te vertrekken en scheepte zich nog in datzelfde jaar (Dec.) in op de ‘Vasco
de Gama’, een schip, dat voor Delagoabaai bestemd was en aan het Nieuwe Diep
zeilree lag. Toen hij aan boord echter vernam, dat hij beter deed om de reis over
Natal te doen, stak hij, daar hier voor die haven geen scheepsgelegenheid was,
naar Londen over, en ging van daar in de ‘John Bright’, 12 Febr. 1851, naar
Zuid-Afrika in zee. Hij kwam 8 Mei te Durban aan en vestigde zich, na een kort
verblijf aan de haven, te Pieter Maritzburg, van waar hij 4 Dec. zijn reis naar het
binnenland aanving. Op oudejaarsdag ontmoette hij bij de Megaliesbergen den
commandant-generaal Pretorius, die hem zeer spoedig in het vertrouwen nam en
wien hij, op zijne beurt, in het bijleggen der geschillen, die er tusschen de Boeren
over het, met de kaapsche regeering te sluiten tractaat, (later 20 Januari 1852 te
Zandrivier tot stand gekomen) ontstaan waren, gewichtige diensten bewees. Na
zijn terugkeer in Pieter Maritzburg (Juni 1852) kwam hij op het denkbeeld om naar
Zuid-Afrika landverhuizers uit Nederland over te brengen en keerde hij, om daarover
met de regeering te raadplegen, andermaal naar de Zuid-Afr. Rep. terug. Na lange
onderhandelingen en nadat met veel moeite de tegenstand van Pretorius, die van
het plan niet wilde weten, overwonnen was, gaf men hem een stuk grond, de Comaté
genaamd, dat omstreeks 300.000 morgen groot en zeer gunstig gelegen was, in
handen, onder voorwaarde, dat de door hem op te richten maatschappij dit in kleinere
perceelen aan landverhuizers verkoopen en van de opbrengst een landsbank
oprichten zou. Op die wijze hoopte hij den jongen staat niet slechts aan allerlei
arbeidskrachten, maar ook aan circulatie-middelen te helpen, aan welke deze
dringend behoefte had om daarmede aan den ruilhandel een einde te maken, die
voor de Boeren uiterst nadeelig was.
4 Mei 1853 vertrok hij vervolgens van Kaapstad en vandaar 6 Juni naar Nederland,
waar hij 21 Augustus aankwam maar, ondanks alle inspanning en hulp van zeer
invloedrijke en hooggeplaatste vrienden, niets kon tot stand brengen. Zeer
teleurgesteld keerde hij in het najaar van datzelfde jaar weder naar Zuid-Afrika terug,
waar hij zich bij den zoon van zijn overleden vriend, den lateren staatspresident
Marthinus Wessel Pretorius aansloot, en dezen evenals vroeger den vader, trouw
ter zijde stond. In de moeilijkheden waarmede deze vooral in de eerste jaren van
zijn bestuur te kam-
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pen had, was Stuart zijn raadsman, die o.a. in de totstandkoming der 3 Febr. 1858
te Rustenburg aangenomen grondwet groot aandeel had en onvermoeid ijverde om
de twee Boeren-Republieken, den Oranje-Vrijstaat en de Zuid-Afrikaansche
Republiek, onder één staatshoofd te brengen. In 1857 kwam hij bovendien nog
eenmaal op het plan, om de emigratie uit Europa naar Zuid-Afrika te leiden, terug.
Van de regeering der kolonie Natal verkreeg hij toen de toezegging dat, zoo het
hem binnen twaalf maanden gelukte om hier eene maatschappij te vormen, die
landverhuizers uit Groot-Brittanje, Nederland of Zwitserland daarheen zouden willen
overbrengen, hem een stuk grond van ongeveer honderd duizend bunder
noordoostelijk van de Umzinkulu en den Indischen Oceaan zou worden afgestaan,
doch ook van dit plan kwam evenals van het vorige niets.
Stuart komt de eer toe de onjuistheid der van de Emigranten-Boeren destijds nog
algemeen gangbare verhalen aangetoond en de lasterlijke en dwaze verzinsels van
Barrow, La Vaillant, en dergelijke, afdoende weerlegd te hebben. Hij zag en beschreef
nuchter en onbevooroordeeld, zoodat het verhaal van zijn reis naar het
Transvaalsche, zooals men toen nog de Zuid-Afrikaansche Republiek noemde, een
der belangrijkste bronnen geworden is, voor de kennis der toestanden onder de
Emigranten-Boeren, onmiddellijk na hunne vestiging over de Vaalrivier. Ook over
den bodem bevat zijn boek vele merkwaardige uitspraken. Hij vermoedde bijv. reeds
toen de aanwezigheid van goud.
Behalve in dit verhaal, dat in zijn in 1854 te Amsterdam uitgegeven werk De
Hollandsche Afrikaners en hunne Republiek in Zuid- Afrika voorkomt, poogde Stuart
de Boeren beter bekend te maken in zijn Open brief aan Mr. J.H. Koenen, den
bekenden amsterdamschen dichter, die in een vers De Christen Zendeling hevig
tegen hen was te velde getrokken en den dood van den aartsvijand der Boeren,
den zendeling J.Th. v.d. Kemp (kol. 654), had toegeschreven aan het leed, dat deze
zou hebben gevoeld over de behandeling, die de Boeren hunnen zwarten naburen
aandeden.
Bovendien schreef hij: Gedachten over de voorziening in de behoefte van den
Staal en diverse daartoe gebezigde belastingstelsels (1840); Aanmerkingen op de
Staatsbegrooting (1844-1845); Over bevordering van landbouw in Nederland en
verschaffing van arbeid aan Nederlanders (1848).
Zie: M c T h e a l , History of South- Africa (1834-1854); R o o r d a S m i t , Het
goed recht der Transvaalsche Boeren 39; L i o n C a c h e t , Vijftien jaren in ZuidAfrika I, 36 en 147; II, 101; d e z ., de Worstelstrijd der Transvalers (2e druk) 244
noot 1; v. O o r d t , Paul Kruger en de opkomst der Z.A. Republiek 73, 85, 86, 92;
M a n s v e l d t , Betrekkingen 82-91; J o r i s s e n , Transvaalsche Herinneringen 12;
W.H. d e S a v o r n i n L o h m a n in Nijhoff's Bijdragen 4e Reeks X (1912) 261.
de Savornin Lohman

[Stucki, Andries Conradus]
STUCKI (Andries Conradus), geb. te Utrecht 11 Febr. 1807, overl. op reis van
Kaapstad naar Natal 26 Jan. 1847, genoot zijne opleiding aan de Hieronymusschool,
gelijk het utrechtsch gymnasium toen nog heette, en studeerde daar vervolgens in
de theologie (19 Dec. 1826). Nadat hij tot de evangeliebediening was toegelaten
(1833) was hij hulpprediker te Zwolle (1834) en te Maassluis (1836), waarop hij,
daar het hem moeilijk viel een beroep te krijgen, zich te Utrecht als student in de
letteren weder deed inschrijven (24 Mei 1837), ten einde als onderwijzer zijn brood
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te verdienen. Op aandrang van den predikant te Wellington in de Kaapkolonie, du
Toit, met wien hij te Utrecht gestudeerd had, vertrok hij echter 22 Juni 1846 naar
Zuid-Afrika. Kort na zijne aankomst te Kaapstad (13 Oct.) ontving hij daar een beroep
naar de Hervormde Gemeente te Pieter Maritzburg (31 Dec.) doch stierf op de reis
daarheen geheel onverwacht, in den nacht van den 25 op den 26 Jan. 1847, aan
boord van den schoener Rosebud. Zijne vrouw, M a r i a d e V o o g h t , die hij 27
Mei 1846 gehuwd had, keerde naar Nederland terug.
Zijn portret is op steen geteekend door P.W. v.d. Weyer.
de Savornin Lohman

[Stuers, Jhr. François Vincent Henri Antoine ridder de]
STUERS (Jhr. François Vincent Henri Antoine ridder d e ), geb. 29 Nov. 1792 te
Roermond, overl. 29 Dec. 1881 te 's Gravenhage, zoon van P i e r r e J e a n
J o s e p h B e r n a r d ridder d e S t u e r s en P e t r o n i l l e J e a n n e A l o y s e
d e l a C o u r t , trad in 1815 in dienst bij de cav., werd in 1816 benoemd tot 2en
luit. der inf., ging in 1820 naar Indië, werd 1e luit. in 1821, bij keuze kapt. in 1824,
bij keuze maj. in 1829; vertrok in 1830 als adj. van zijn schoonvader, generaal H.M.
de Kock, naar Nederland en deed hier ook na zijne bevordering tot luit.-kol. in 1833
dienst tot 1836, toen hij op verzoek naar Indië terugkeerde. Hier werd hij benoemd
tot wd.-gouverneur der Molukken; op zijne reis derwaarts leed hij schipbreuk met
het s.s. Willem I op het koraalrif van Lucipara, waar hij met 140 zielen gedurende
37 dagen veel ellende had te doorstaan (hier beviel zijne echtgenoote van eene
dochter, de latere echtgenoote van den gouv.-gen. Mr. J a m e s L o u d o n ). Na in
1838 bij keuze tot kol. te zijn bevorderd, vertrok hij in 1842 met verlof naar Nederland,
waar hij het volgend jaar benoemd werd tot wd. administrateur der kol. bestellingen
bij het min. van koloniën. Hij vervulde deze betrekking gedurende 10 jaren (sedert
1849 in den rang van gen. maj. tit.) en werd toen benoemd tot luit.-gen., comm. van
het indisch leger. In 1858 werd hij op verzoek gepens. en keerde naar Nederland
terug; hier benoemde de Koning hem tot zijn adjudant-generaal. Zijn naam is blijven
voortbestaan in de - kort voor zijn dood - door hem opgerichte ‘Vereeniging de
Stuers’, tot het verstrekken van kunstledematen aan behoeftige verminkten.
Hij was Ridder 4e kl. (voor zijne deelneming aan de Palembangsche exp. in 1821),
Ridder 3e kl. (voor zijn aandeel in den Java oorlog, in 1825-1829) der M.W.O.
Geschriften: Prins Diepo Negoro, hoofd der muitelingen op Java, Kiay goerae
van Modjo, hoofd-priester, Radeen Pacha Prawiro Dirdjo, opperbevelhebber (met
portretten z pl. 1830) (nederl. en fr. tekst); Mémoires sur la guerre de l'ile de Java
de 1825 à 1830. Avec portraits, cartes et atlas séparé (Leyden 1833). Hiervan
verscheen (Amst. 1847) eene ned. vertaling door H.M. L a n g e getiteld:
Gedenkschrift van den oorlog op Java van 1825 tot 1830, met portretten en kaart.
Hij huwde 20 Jan. 1828 Jkvr. A d r i a n a J a c q u e l i n e d e K o c k , dochter ven
H.W. baron de Kock (kol. 692).
Zijn portret is op steen geteekend door Demoussy, en op ouderen leeftijd in hout
gesneden in Eigen Haard 1882.
Kielstra

[Stuers, Hubert Joseph Jean Lambert ridder de]
STUERS (Hubert Joseph Jean Lambert ridder d e ) geb. te Roermond 16 Nov. 1788,
overl. te Maastricht 13 April 1861, broeder van den voorg., trad in 1805 in mil. dienst,
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werd in 1806 benoemd tot 2en luit., in 1809 tot 1en lult. der inf., tijdens de fransche
veldtochten van 1812-15 tot adj.-majoor. In 1815 kwam hij als luit.-ko
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der cav. in ned. dienst, doch weldra werd hij op nonact. gesteld; in 1817 overgepl.
bij het leger in Indië, doch afgekeurd en eervol ontslagen. In 1820, in zijn rang
hersteld, vertrok hij naar Batavia; in 1824 bij keuze benoemd tot kolonel, vertrok hij
in 1830 naar Ned., werd daar benoemd tot gen.-maj., comm. van het leger, trad in
1835 af en werd toen gepensionneerd.
Behalve de krijgsverrichtingen in franschen dienst (1806-15) heeft de Stuers er
eenige medegemaakt in Indië in 1822-23 ter Westerafdeeling van Borneo, in 1824
in Zuid-West Celebes. In dit jaar werd hij henoemd tot hoofd van het burgerlijk en
militair bestuur ter Sumatra's Westkust, waar hij - ten gevolge van den Java-oorlog
weldra bijna geheel van mil. steun ontbloot - zich met veel beleid wist te handhaven,
maar niet voorkomen kon, dat de macht der vijandige partij (de Padri's) zich ten
koste van de onze uitbreidde. Na afloop van den Java-oorlog - en na de Stuers'
altreden - bleek het dan ook dringend noodig, weder krachtiger op te treden dan in
de laatste jaren mogelijk was geweest.
De Stuers werd in 1823 benoemd tot Ridder M.W.O. 3e kl.
Geschriften: De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter W.K. van Sumatra,
uitgegeven door P.J. V e t h (Amst. 1859-50). De in zijn bezit zijnde stukken over
de W.A. van Borneo, dien geleerde ter hand gesteld, gaven dezen aanleiding tot
de samenstelling van Borneo's Westerafdeeling (Z.-Bommel 1854-56). Over de exp.
op Zuid-Gelebes schreef de Stuers in Tijds. v.N.I. 1854.
o

Hij huwde: 1 . 15 Oct. 1830 jkvr. C o r n e l i e C a t h e r i n e A n t o i n e t t e
o

P a u l i n e d e l a C o u r t ; 2 . 28 Aug. 1838 H o r t e n s e J o s e p h i n e
Constance Beyens.
Zijn portret is op steen geteekend door J.A. Daiwaille.
Zie over zijn bestuur ter Sum. W.K.: E.B. K i e l s t r a , Sum. Westkust van 1826-35
in Bijdr. Kon. Inst. v.d. T.L. en Vk. van N.I. 5e vlg., II-IV; over den invloed, dien hij
later op den gang van zaken ter S.-W.K. trachtte uit te oefenen - en ook, in 1841,
uitoefende - id. van 1841-49 in Bijdr. 5e vlg. VI.
Kielstra

[Stuffken, Jan Hendrik]
STUFFKEN (Jan Hendrik), geh. 14 Mei 1801 te Amsterdam, zoon van R u t g e r
S t u f f k e n en D i r k j e v a n H u l s h e r g e n , gest. te Arnhem 9 Mei 1881. Hij
studeerde aan het amsterdamsche athenaeum en zette later zijne theologische
studiën te Leiden voort, waar hij 24 Juni 1828 tot doctor werd bevorderd op
proefschrift de Theodosii Magni in rem Christianam meritis. 14 Sept. aanvaardde
hij het predikambt te Haaften, vanwaar hij in 1846 naar Leiden vertrok, om er, 16
Maart het professoraat in de philosophie te aanvaarden. Voor een leerstoel in de
theologie kwam hij, wegens zijne van de destijds geldende meeningen te zeer
afwijkende denkwijze, niet in aanmerking. Deze bleek vooral uit zijne door Teylers
Genootschap in 1840 bekroonde verhandeling over de Kerkelijke overlevering.
Als ouderling der ned. herv. Gem. te Leiden ontwierp hij eene betere regeling
tusschen kerkeraad en kerkelijke administratie. Ook verzette hij zich in eene brochure
tegen art. 86 al. 2 der gewijzigde grondwet (1848), behelzende ‘dat geestelijken niet
benoembaar zijn tot leden der Staten-Generaal.’
Hij huwde 14 Mei 1830 met C l a s i n a J a c o b a C a r l i e r , overl. 1849. Als
rustend
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hoogleeraar sinds 1871 bleef hij werkzaam, leerde zichzelf nog Italiaansch.
Zijn portret is op steen geteekend door J.H. Hoffmeister.
Zie: J.H. S c h o l t e n in Levensb. Letterk. 1881, 203, met bibliografie.
Herderscheê

[Stuuc, Nicolaas]
STUUC (Nicolaas), van Dordrecht, magister en licenciatus in legibus, was in 1335
en 1336 secretaris van graaf Willem III en komt als ‘maistre C l a i s S t u c ’ in 1336
voor onder de dienaren van den graaf. Na diens dood bleef hij onder Willem IV in
gelijke functie werkzaam. De laatst bekende grafelijke brief door hem onderteekend,
dateert van 28 Sept. 1344. Inmiddels had hij 7 Maart 1336 een kanonikaat ten Dom
te Utrecht gekregen met voorbehoud eener prebende. Hooger steeg hij doordat
hem ook verleend werd de proosdij van St. Odiliënberg (Roern ond). Bovendien
bezat hij een prebende in het kapittel van St. Waudru te Mons. In 1345 werd hij uit
Dordrecht verbannen. B r o c k noemt hem N i c o l a u s S t u y c k en stelt zijn dood
op 18 Febr. 1360.
Zie: T h . v a n R i e m s d i j k , De tresorie en kanselarij v.d. graven van Holland
en Zeeland ('s Grav. 1908) 64-5, 390, die tal van andere bronnen vermeldt, doch
o

zijn sterfdag niet opgeeft; Bullarium Trajectense I n . 935; W. B r o c k (Hs. rijksarchief
Utrecht D. 1355)
van Kuyk

[Suerman, Alexander Karel Willem]
SUERMAN (Alexander Karel Willem) geb. te Utrecht 3 Mei 1809 en aldaar overl.
10 Fehr. 1840. Hij was de zoon van B e r n a r d u s F r a n c i s c u s S u e r m a n ,
hoogleeraar in de geneeskunde aan de utrechtsche hoogeschool. Suerman bracht
zijne jeugd door in Harderwijk, waar zijn vader tot 1811 hoogleeraar was en na de
opheffing der academie in dat jaar nog tot 1816 als geneeskundige werkzaam bleef.
Gelijktijdig met zijnen ouderen broeder H e r m a n werd Alexander in 1825 te Utrecht
als student ingeschreven. In 1830 werd hij te Leiden met goud bekroond voor een
beantwoording der prijsvraag over het bepalen der hoeveelheid waterdamp in lucht
en gassoorten (Ann. Acad. L.B. 1829/30); daarna trok hij als fourier met de
utrechtsche compagnie vrijwillige jagers uit. Van het oorlogsterrein teruggekeerd,
ging hij in 1832 naar Scheveningen om cholera-lijders te behandelen, daarna deed
hij hetzelfde te Utrecht. In 1834 maakt hij met zijnen vader eene reis in Duitschland
en bezocht daarbij Göttingen. In Utrecht teruggekeerd, hervatte hij zijne studiën en
hield zich bezig met de geschiedenis der cholera, hetgeen hem bracht tot eene
disseratie de Cholerae asiaticae itinere per Belgium Septentrionale, waarop hij 19
Dec. 1835 promoveerde. Bij gelegenheid van het 2de eeuwfeest der utrechtsche
hoogeschool werd hem de eere-promotie in de wis- en natuurkunde toegewezen,
waarhij hij op 9 Juni 1836 een proefschrift verdedigde de Calore fluidorum elasticorum
specifico. Na afloop daarvan sprak hij al de ‘cappati’ toe met eene rede de Methodo
philosophica qua doctrinae physicae et medicae tractandae sunt.
Van Aug. 1836 - Febr. 1837 bracht hij in Parijs door. 17 Febr. 1837 keerde hij in
Utrecht terug en vestigde zich daar als geneeskundige. 3 Dec. 1838 werd hij
bevorderd tot dr. art. ohstetr. en 22 Dec. d.a.v. tot chirurgiae dr.; 10 Juni 1839 volgde
hij Wolterbeek als prof. te Utrecht op om onderwijs te geven in de heel- en
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verloskunde en hield een oratie de Medicina doctrinarum physicorum ope, nostra
imprimis aetate perficienda (Traj. ad Rh. 1839). Slechts zeer korten tijd mocht hij
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als zoodanig werkzaam zijn, want reeds in het volgende jaar overleed hij aan typhus.
Zijn portret is gegraveerd door W.F. Wehmeyer naar een schilderij van B. de
Poorter en komt voor in B.J. K o u w e r en H.J. L a m é r i s , Iets uit de Geschiedenis
der Klinieken voor Heelen Verloskunde der Rijks- Universiteit te Utrecht met eene
beschrijving der nieuwe inrichting (Kampen 1908).
Simon Thomas

[Suggerode, Gerardus]
SUGGERODE (Gerardus), ook S u g e r o d e , d e S u g g e r o d e , S u c k e r o d e ,
overl. 1 Febr. 1533, rechtsgeleerde, bekleedde onder de hooge geestelijken een
zeer invloedrijke plaats. Hij werd geb. te Deventer en genoot een zeer zorgvuldige
opleiding, bekroond met de verwerving van den titel doctor utriusque juris.
Ongetwijfeld genoot hij het hooger onderwijs hoofdzakelijk te Bologna, waar hij in
1491 het eerst als student voorkomt. in 1496 tot procurator der germaansche natio
gekozen werd en 16 Juni 1497 iuris pontificii licenciatus werd. Dat hij niet al deze
jaren uit zijn vaderland verwijderd bleef, blijkt uit de omstandigheid, dat hij in 1495
als m e i s t e r G e r d t Z u g g e r a d e optrad als arbiter in een geschil. Hij was toen
kanunnik van St. Lebuinus te Deventer. Vervolgens ontmoeten wij hem sinds de
eerste jaren der 16e eeuw als kanunnik van St. Salvator te Utrecht. Bovendien was
hij officiaal van den utrechtschen bisschop, als hoedanig wij hem in 1522 te 's
Gravenhage vinden en in 1525 weder bij de executie van Jan de Bakker. Dit aatste
staat in verband met zijne werkzaamheid als ketter-inquisiteur in Holland gedurende
1525. In Sept. van hetzelfde jaar was hij een der afgevaardigden van wege den
bisschop en den aartsdiaken ten Dom ter bespreking met de keizerlijke
afgevaardigden van de wederzijdsche klachten over inbreuken op de wereldlijke en
kerkelijke jurisdictie. In 1527 volgde hij Herman van Lochorst op als decanus van
het St. Salvatorkapittel. Hij wordt als weldoener daarvan genoemd. Van 20 Dec.
1529 - 4 Aug. 1530 was hij sede vacante vicaris-generaal. Hij werd begraven te
Montfoort.
Zijn naam wordt op zeer verschillende wijzen geschreven; behalve de reeds
genoemde ook S u c k e r o y . S. M u l l e r F z ., Regesten v.h. archief der stad Utrecht
o

(Utr. 1896) n . 970 vermeldt een akte van 1480 waarin voorkomt de rechtsgeleerde
G e r a r d u s d e Z u k e r o y ; R. F r u i n , Archief der O.L.V. Abdij te Middelburg
o

(1902) n . 1305 vermeldt hem als G h e e r t S u g g e r o r d e ; A. M a t t h a e u s ,
Analecta III, 477 v.v. als executeur van het testament van den proost van St. Salvator
Willem van Montfoort.
Zie verder: F r i e d l a n d e r e t M a l a g o l a , Acta nationis German. Univ.
Bononiensis (Berol. 1887), 240, 248, 339; Archief Aartsb. Utrecht I, 350-51; VI, 467;
VII, 14, 36, 179; X, 293; XXVI, 322; XXVII, 385-87; Register oud Archief Kampen,
o

n . 1030, 1430, 1751; J. P r i n s e n , Collectanea van Geldenhauer (Werken Hist.
Gen. III: 16), 58, 79; F r e d e r i c q , Corpus Docum. Inquis. IV, 497; V, 21-22, 72,
75; J.G.C. J o o s t i n g , Bronnen geschiedenis der kerkelijke rechtspraak III (Oude
Vaderl. Rechtsbr. II: 11), 513-14; D o d t , Archief I, 3 v.v.; II, 44; IV, 50 vv.
van Kuyk

[Suringa, Jan]
SURINGA (Jan), 3 Juli 1821 te Groningen geb. en 18 Oct. 1902 ald. overl. Hij ontving
zijn opleiding aan hulplessen der Departem. Kweekschool voor onderwijzers in zijn
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geboorteplaats, behaalde op 16-jar. leeftijd den vierden rang, vervolgens den derden
en den tweeden rang en werd in 1846 tot hoofdonderwijzer aan het Groene Weeshuis
en tot voorzanger in de Nieuwe kerk te
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Gron. benoemd. Acht jaar later werd hij hoofd van de bijzondere school voor jongens
en meisjes uit den deftigen stand in de Oude Ebbingestraat, die kort na de invoering
der nieuwe wet op 't L.O. (1857) aan de gemeente kwam en in een openbare school
veranderd werd. Suringa bleef aan 't hoofd dezer inrichting, ook toen zij in 1860
naar een nieuw gebouw in de Jacobijnestraat werd overgebracht. In 1891 legde de
werkzame man zijn betrekking neer, na 54 jaar met veel vrucht het onderwijs gediend
te hebben. Van zijn geschriften noemen wij: Feestgeschenk bij de 300-jarige
herdenking van de Reductie van Groningen (1894) en Groningen in zijn verleden
en zijn heden geschetst (1900). Als bevorderaar van het zangonderwijs schreef hij
Twee- en driestemmige volksliederen (1883) en een Volkszangboekje (5de dr.
1893).
Zuidema

[Suringar, Gerard Tjaard Nicolaas]
SURINGAR (Gerard Tjaard Nicolaas), zoon van P e t r u s J a c o b u s S., eerst
ambtenaar, later wijnkooper, en B a u k j e B u y s i n g ; 1 Juni 1804 te Leeuwarden
geb. en 13 Mei 1884 ald. overl. Reeds op zijn 10de jaar wees geworden, had hij
zijn opvoeding en opleiding voor een goed deel te danken aan zijn broeder, Willem
Hendrik Suringar, destijds te Leeuwarden, later in Amsterdam woonachtig en bekend
geworden door zijn stichting ‘Ned. Mettray’. Door bemiddeling van dezen werd hij
in 1822 eigenaar van een kleine boekhandelszaak op de Kelders te Leeuwarden,
vroeger door de wed. Altena gedreven. Door bekwaamheid, vlijt en ijver breidde hij
deze zaak al spoedig uit, en, zijn oog evenzeer op 't uitgeven als op 't verkoopen
van boeken gericht houdende, schafte hij zich reeds het volgend jaar een ijzeren
drukpers aan, de eerste van heel Friesland. Na verloop van weinige jaren mocht
de naam van Suringar als uitgever vrijwel gevestigd heeten. Door eigen studie en
door onderlinge oefeningen in het letterkundig genootschap ‘Constanter’ breidde
hij zijn kennis voortdurend uit, terwijl hij als jeugdig uitgever zich door veelzijdige
lectuur ter dege op de hoogte van het maatschappelijk en geestelijk leven van zijn
tijd stelde. Populaire uitgaven op letterkundig en stichtelijk godsdienstig gebied
lachten hem aanvankelijk het meest aan. Zoo stelde hij zich bij voorkeur in verbinding
met B i l d e r d i j k , v a n d e r P a l m , d e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n ,
B o r g e r , B o s s c h a , T o l l e n s enz. Eerst later, na 1850, toen de smaak van het
lezend publiek zich gewijzigd had en lectuur over natuurkundige onderwerpen en
maatschappelijke aangelegenheden méér gevraagd werd dan dikke bundels preeken
en verzen, wendde ook de leeuwarder uitgever het over een anderen boeg en
stuurde op mannen aan als K a i s e r (sterrekunde), M a t t h e s (verschijnselen in
den dampkring), v a n d e r H o e v e n (dierkunde), v a n H a l l en M i q u e l
(plantkunde), B e i m a (geologie) enz. Wij laten hier de titels van slechts enkele
zijner uitgaven volgen: Neerlands heldendaden te land van J. B o s s c h a (1832-56),
Al de leerredenen van v a n d e r P a l m , 16 dln. (1842-45), de Leerredenen van
B o r g e r , waarvan S u r i n g a r het kopijrecht van de wed. Allart had gekocht, de
Leerredenen van A b r a h a m d e s A m o r i e v a n d e r H o e v e n (1850) en De
gezamenlijke dichtwerken van T o l l e n s , 12 dln. (1855-57), waarvan in vroeger
jaren reeds afzonderlijke gedichten door hem waren uitgegeven (Tollens stierf in
1856); verder M u n t i n g h e 's Geschiedenis der menschheid, S c h r ö d e r
S t e i n m e t z ' Grondbeginselen der Aardrijkskunde, U i l k e n s ' Volmaaktheden
van den Schepper, geheel omgewerkt
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en naar de eischen van den tijd gewijzigd door K a i s e r e.a. (3de uitgave 1859-68),
Blikken in het leven der natuur, door verschillende natuurkundigen, enz. Ook de
Bibliotheek van het huisgezin, de Zegen des ouderdoms, het Evangelie aan de
armen, M a s i u s ' Natuurstudiën, vertaald door W i n k l e r P r i n s , en tal van
schoolboeken werden door Suringar uitgegeven. Zijn fonds groeide jaarlijks aan,
ook door aankoop van de uitgaven van Immerzeel, Oomkens e.a.
Bij herhaling werd S. in 't bestuur van de ‘Vereeniging ter bevordering van de
belangen des boekhandels’ gekozen en meer dan eens was hij voorzitter van dat
bestuur. Een grief had men tegen den leeuwarder uitgever, n.l. dat hij zoo uiterst
zuinig was met 't geven van toestemming voor de opneming van fragmenten uit zijn
uitgaven ten behoeve van bloemlezingen enz. En al bestond er reden voor die
uitsluiting, het was toch niet ten onrechte dat v a n V l o t e n de benaming
‘stokbewaarder van Tollens’ voor Suringar uitdacht. Ook met zijn auteurs stond de
uitgever gedurende zijn 50-jarige loopbaan steeds op een aangenamen voet. Doch
zijn laatste levensjaren leed hij aan een maagkwaal, zoodat hij gaandeweg den loop
der zaak aan zijn zoon H u g o S u r i n g a r moest overlaten. Tegen 't eind van 1874
nam de 70-jarige afscheid van den boekhandel. Reeds vroeger hadden de mannen
van den boekhandel hem het eerelidmaatschap hunner ‘Vereeniging’ aangeboden.
Ook de Maatsch. van Nederl. Letterk. te Leiden vereerde hem in 1876 met haar
lidmaatschap. Was de werkzame man reeds sedert 1864 lid van den gemeenteraad
te Leeuwarden, bij 't intreden van zijn rusttijd werd hij bovendien in vele andere
bedieningen en betrekkingen gekozen. Hij was in 1832 getrouwd met A l i d a
B o u d i n a K o o p m a n s , dochter van den toenmaligen hoogleeraar bij het
seminarie der Doopsgezinden te Amsterdam.
Zie: Levensber. Letterk. 1886, 103.
Zuidema

[Sutholt, Bernhard]
SUTHOLT (Bernhard), of S o u t h o u l t , geb. te Hamm in Westphalen, werd 13
Maart 1615 te Groningen als student ingeschreven, als eerste van het Alb. Acad.
Na hier eenigen tijd de lessen te hebben bijgewoond, bezocht hij ter voltooiing zijner
studiën eenige duitsche hoogescholen en werd 28 Juli 1619 te Heidelberg
ingeschreven. Hier ontmoette hem de gezant der Staten, van Brederode, die hem
aan curatoren der leidsche hoogeschool aanbeval. Hij begaf zich naar Leiden en
vond hier ijverige beschermers in P. Cunaeus en Ev. Bronchorst. Op zijn verzoek
werd hem in Aug. 1620 verlof gegeven om gedurende de vacantie eenige openbare
lessen in de rechtswetenschap te geven. In overleg met de professoren koos hij
hiertoe de uitlegging van den pandectentitel ‘de Origine juris’. Met toestemming van
den senaat zette hij deze lessen na afloop der vacantie voort. Een verzoek om
disputen te praesideeren, daar een duitsch student onder hem wenschte te
disputeeren, werd in Juni 1621 door den senaat geweigerd. Hoewel Bronchorst hem
genegen was en hem hiertoe bij curatoren aanbeval, gelukte het hem niet het zoo
gewenschte professoraat te Leiden machtig te worden. Beter slaagde hij - door
steun van Cunaeus - te Harderwijk. Hierheen in 1622 als hoogleeraar beroepen,
aanvaardde hij dit ambt 6 Juni 1622 met een rede de Ratione interpretandi Juris,
et Philosophiae activae cum juris studio conjunctione (Hard. 1622). In aansluiting
aan deze rede deed hij zich bij zijn onderwijs als rechtsphilosoof kennen. De onder
hem verdedigde verhandelingen over de Instituten, uit-
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gegeven als: Dissertt. XXI, quibus universum jus Institutionum ex principiis explicatur,
ea brevitate, ut instar compendii, ea item perspicuitate, ut in locis obscurioribus vice
commentarii esse possint (Hard. 1623), zijn meermalen herdrukt. Opgevoed in den
hervormden godsdienst, ging hij in 1625 tot het R. Katholicisme over, wat groote
opschudding verwekte en hem als hoogleeraar zijn ontslag deed nemen. Het vele
duistere in dezen overgang zette S. uiteen in zijn Caussae conjectio, cur ejurata
haeresi Calviniani fidem Romano-Catholicam nuper sit amplexus (Col. 1625). Hij
trad hierna in dienst van den paltsgraaf Wolfgang Wilhelm te Neuburg en werd
regeeringsraad te Dusseldorp. Een beroep als professor Pandectarum van den
aartsbisschop van Salzburg tot hem gekomen, sloeg hij af. Weinigen tijd later is hij
overleden. Uit de bewaard gebleven briefwisseling tusschen hem en Cunaeus blijkt,
dat de laatste zijn bekwaamheden op hoogen prijs stelde. Een verhandeling van
zijn hand de Jurisdictione zag in 1624 het licht.
o

Zie: P. C u n a e i Epistolae, ed. B u r m a n , (1725) n . 137-141; B o u m a n ,
Geldersche Hoogesch. I, 51-55 [die ten onrechte de vergunning om te Leiden
onderwijs te geven als spoedig ingetrokken vermeldt]; Diarium E v . B r o n c h o r s t i i
157, 160, 161, 168; T o e p k e , Matrikel der Univ. Heidelberg II, 296.
van Kuyk

[Suyck, Cornelis Johannes van Bemmel]
SUYCK (Cornelis Johannes v a n B e m m e l ), zoon van C o r n e l i s v.B.S.,
apotheker, en A n n a A g a t h a J o h a n n a R o o b o l , 30 Nov. 1839 in den Haag
geb. en 5 Jan. 1900 te Keppel overl. Na den vroegtijdigen dood van zijn vader, ging
zijn moeder met haar zoon te Rijswijk wonen, waar zij in haar opvoedingswerk veel
raad en hulp ontving van ds. Jungius aldaar. Cornelis bezocht het gymnasium te 's
Gravenhage en werd in 1858 student te Leiden, waar hij letteren en theologie
studeerde. Na in '64 met goed gevolg zijn proponents-examen te hebben afgelegd,
werd van Bemmel Suyck het volgend jaar hulpprediker te Leersum en nog in 't zelfde
jaar predikant te Welsum, waar hij 7 Mei 1865 door zijn vaderlijken vriend ds. Jungius
van Rijswijk bevestigd werd en drie jaar later met A n g é l i q u e E l i s e C a l k o e n
uit Leersum in 't huwelijk trad. In 1872 werd hij te Keppel beroepen, waar hij tot zijn
dood in meer dan één betrekking werkzaam bleef. Reeds als student had v.B. Suyck
letterkundige bijdragen geleverd in den Leidschen Stud. Alm., den Christelijken
Volksalmanak, Aurora en in den Muzen-almanak ‘Vergeet-mij-niet’; in 1864, toen
hij de academie verliet, zag van hem het licht, onder het pseudoniem M a r i u s , een
roman in 2 dln.: Vrouwenliefde en Vrouwenleed. Twee jaar vroeger had hij voor een
liefdadig doel een gedicht uitgegeven: Een dag op den Karmel. Als predikant schreef
hij De Horse; roman in 2 dln. (1872), en gaf eenige vertalingen van S p i e l h a g e n
e.a. uit.
Zie: Levensber. Letterk. 1901, 1.
Zuidema

[Suyskens, Constantinus]
SUYSKENS (Constantinus), geb. 20 Aug. 1714 te 's Hertogenbosch, gest. 28 Juni
1771 te Antwerpen. Op het Jezuïeten-college te Roermond volbracht hij zijn
gymnasiale studiën, beoefende te Douai de wijsbegeerte en trad 3 Oct. 1732 in de
Societeit van Jezus. Deze liet hem zijn studiën voltooien te Halle en te Antwerpen,
droeg hem gedurende 5 jaar (1734-1739) het leeraarsambt op, en verplaatste hem
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vervolgens naar Leuven, waar hij zijn godgeleerde studiën bekroonde met een
openbaar dispuut.
In 1745 werd hij als Bollandist aangesteld, in welke hoedanigheid hij 26 jaar aan
de uitgave der Acta Sanctorum medewerkte. Zijn bijdragen
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zijn in de elf deelen vervat, die van het 3de deel van Sept. tot het 4de van Oct.
loopen.
Als een zijner beste commentaren, waarin vooral zijn helder verstand en zijn
critische blik uitkomen, moet die over den H. Nicolaus Tolentinus beschouwd worden.
Heel wat wonderbare verhalen uit het leven van St. Remigius en van den H.
Franciscus worden door hem uit het rijk der geschiedenis verwezen, o.a. dat van
de duif, die de ampul tot zalving van Clovis aanbracht. Om de Acta Sanctorum
toegankelijker te maken, stelde hij een uitvoerigen Index er voor samen; door zijn
reis met p. Stilting (kol. 1376) in 1752 ondernomen, verrijkte hij de bibliotheek der
Bollandisten met een groot aantal geschriften.
Op het einde van zijn leven overvielen hem verschillende pijnlijke ziekten, die hij
met de grootste gelatenheid verdroeg.
Een brief: Lettre de C o n s t . S u y s k e n s à Pierre Ruffin, abbé de Vaucelles,
is uitgegeven in L e G l a y , Nouveaux Analectes ou documents inédits pour servir
à l'histoire (Paris 1852).
Vgl.: Acta Sanctorum Oct. IV (Paris. 1867); C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque
d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890-98) VII, 1723.
Derks

[Swaagman, Albertus Hinderikus]
SWAAGMAN (Albertus Hinderikus), geb. 5 Mei 1820 te Groningen en aldaar overl.
17 Aug. 1880. Hij kreeg zijne opleiding in zijne geboortestad en studeerde daar ook
in de geneeskunde. Hij promoveerde 8 Maart 1843, na verdediging van een
proefschrift getiteld, de Osteomalacia universali feminarum atque de pelvis figurae
mutationibus, quae ex ea oriuntur. Niettegenstaande deze keuze van een onderwerp
uit het gebied der verloskunde, heeft hij later, na zich in Groningen te hebben
gevestigd, bij voorkeur de oorheelkunde uitgeoefend en wetenschappelijk bewerkt,
getuige zijne talrijke geschriften. Hij was lid van den geneeskundigen raad voor
Friesland en Groningen, zoolang dit lichaam in functie is geweest.
In de jaargangen van het Ned. Tijds. v. Geneesk. van de jaren 1860-1865 en
1874 komen talrijke referaten over oorheelkundige onderwerpen van hem voor; en
verder verschenen oorspronkelijke mededeelingen, a.d.z: F r a n k , Handboek der
Oorheelkunde, vert. door hem (Groningen 1847); De diagnostiek der oorziekten
(Gron. 1850); Opmerkingen en mededeelingen betreffende de heel- en verloskundige
praktijk (Gron. 1851); Over het ontstaan van het pectus gallinaceum in Tijds. der
Ned. Maats. t.b.d. Geneesk. 1854, 63; Over de veranderingen van het beenweefsel
bij osteomalacie, ibid. 369; Herinnering aan Antonie Cramer, ibid. 1855, 54; De
werking van den sterken drank ... Eene voorlezing (Gron. 1855); Ontleedkundig
onderzoek van Talipomanus vara als gevolg eener gebrekkige ontwikkeling der
bovenste ledematen in Verh. v.h. Genoots. t.b.d. Genees- en Heelk. te Amsterdam
II (1855-1863) 137; Opmerkingen betreffende de ziekten der trommelholte in Ned.
Tijds. v. Geneesk. 1861, 609; Verdenking van Kindermoord. Strangulatie van het
kind door zijn navelstreng (met A l i C o h e n ) ibid. 1861, 353; Waarneming van een
bekkengezwel met diastatis der bekkenbeenderen, ibid. 1863, 97; Voorloopige
mededeeling over oorgeruisch bij otitis interna chronica, ibid. 1864, 37; Bijdrage tot
de ziekten van het middenoor in den kinderlijken leeftijd, ibid. 88; Klinische
opmerkingen betrekkelijk de algemeene en bijzondere herkenningsleer der
hersenziekten, ibid. 1865, II, 1; 1866, II, 123; Over verlamming van de
aangezichtszenuw bij oorziekten (eene voorlezing gehouden in het Gezelschap van
Gron. Geneeskundigen in Oct. 1873) ibid.
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1874, II, 18; Verhandeling over het Catheterismus der Eustachiaansche buis in
Nieuw Prakt. Tijds. v. A l i C o h e n I, 65, 346.
Simon Thomas

[Swaanenburg, Willem van]
SWAANENBURG (Willem v a n ), zoon van C o r n e l i s v.S. (die 1 Nov. 1683 als
rector naar Goes kwam en er in 1686 overleed). geb. in 1678 (?), overl. te Amst.
1728 (?). Dichter, prozaschrijver (en landschapsschilder?). Dat hij gouverneur was
bij de kinderen van Hendrik baron van Laar, vryheer van Ligtenberg, lid van
ridderschap van Gelderland, kan blijken uit een vers, waarvan het opschrift luidt:
‘Ter betuiginge van onderdanigster pligt, onderwerpt de bestierder uwer adelyke
zoonen dit geringe verjaardicht aan de goedkeuringe van zynen meester ... Hendrik
(enz.)’. Dit gedicht komt voor in des schrijvers Parnas, of de zanggodinnen van een
schilder (Amst. 1724). Behalve deze bundel is van zijn hand een vers: Maro's goude
heldentoon, op 's Y-gods zilvere snaaren gezet, ter ... verheerlyking van Gysbreght's
steigerende vest (Amst. 1724), en een Huwelyks-krans gevlogten om de lokken van
D. Collin en A. Renaut enz. (Delft 1725). De in Huwelyxzangen ter bruilofte van G.
Wetstein en A. Otto (Amst. 1723) voorkomende ‘Parnasdreun’ vindt men uitvoeriger
terug in de Parnas. Verder zijn van S. bekend een drietal weekbladen: De herboore
oudheit of Europa in 't nieuw, ... zynde een opregt mengelmoes van waarheit, en
loogen, van jok, en ernst, en eene klaare sleutel om den donkeren Parnas van W.
van Swaanenburg ... toe te sluiten ... (Amst. (3 Febr.) 1724 - 24 Jan. 1725; 52 nos,
met een alg. titel); Arlequin distelateur, of de overgehaalde nouvelles ... door een
pelgrom van Zutphen ... (Amst. 1 Febr. 1725 - 24 Jan. 1726; 52 nos. met een alg.
titel); De vervrolykende Momus, of koddige berisper, opgedragen aan Hans Christoffel
Ludeman, doctor, zonder promotie (Amst. 16 Dec. 1726 - 22 Sept. 1727; 41 nos. in
de voorrede spreekt S. van een ‘tractaatje van 42 vellen;;’ klaarblijkelijk telt hij daarbij
titel en voorwerk). De 3 bundels en de Heldentoon dragen op het titelblad de
zinspreuk: ‘Virgilius zonder Mecaenas’.
De Parnas was een protest tegen de heerschende opvatting, dat dichtkunst iets
zou zijn, dat men kon leeren. In de voorrede heet het: ‘Men maakt wel een doctor
op de hooge school, maar geen digter met de grammatica; en schoon men
tegenwoordig bezig is om, op zyn engels, de poëzy aan de jongelingen in te enten,
gelyk de pokjes, zo zal het niet lukken, dewyl de mededeelzaamheit der kwaalen,
en gebreken vry gemakkelyker valt, als die der deugt en goede zeden’. S. verklaart
zich ‘een der onkundigste in de hedendaagsche gebruiken der taal en spelling’ en
bespot anderen (bijv. David van Hoogstraten), die zich daar wel om bekommeren.
De genoemde weekbladen bieden een meestal vrij platten, overweldigenden
woordenstroom, dikwijls overgaand in het bombastische. Misschien is het de
bedoeling geweest van den schrijver, door overdrijving den wansmaak van zijn
tijdgenooten te bestrijden. Langendijk parodieert hem een enkele maal.
Zie: C.H.P h . M e y e r , Langendijk 485 vlgg.; W.P. S a u t i j n K l u i t in Nijhoff's
Bijdragen N.R. VII, 199.
Ebbinge Wubben

[Swaef, Daniel de (1)]
SWAEF (Daniel d e ) (1), of S u a v i u s , ged. te Middelburg 12 Sept. 1599, gest.
aldaar 26 Jan. 1654, zoon van den bakker H a n s d e S w a e f uit Antwerpen en
J o s y n t j e P a n n e e l s , dochter van den bekenden predikant Michiel P. (van wien
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een andere dochter S u s a n n a in 1593 huwde met den middelburgschen
boekverkooper Adriaan van de Vivere), wierp
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zich (gelijk zijn vader bekend is uit de theologische geschillen van Abraham
Beeckman met den kerkeraad) op de theologie, werd als D a n i ë l S w a v i u s te
Leiden ingeschreven als stud. theol. 23 Febr. 1619 en verdedigde daar in Apr. 1622
onder Walaeus aan de middelburgsche magistraat opgedragene Theses de Statu
exaltationis Jesu Christi. Als eerste predikant van het van Domburg afgescheiden
Aagtekerke bevestigd 10 Nov. 1624, ondertrouwde hij te Middelburg 6 Juni 1626
met M a r g r i e t e C o e n e , dochter van H a n s en E l i s a b e t h B e e c k m a n ,
hertrouwde 2 Mei 1635 met S a r a T a c k , wed. van Mr. T h o m a s L a u w i j s s e ,
en werd te Middelburg zelf als predikant beroepen 21 Febr. 1638 (bev. 11 Juli). Als
zoodanig stelde hij veel belang in de evangelisatie in Indië, werd in 1647 betrokken
in de zaak der Lansbergens, maar trad overigens weinig op den voorgrond. Zijn
tweede vrouw is begraven 10 Mei 1650; op de Sw.'s overlijden bestaan gedrukte
Tranen (Midd. 1654).
Zie: d e l a R u e , Geletterd Zeeland (Midd. 1741) 169; N a g t g l a s , de Kerkeraad
der nederd. herv. gem. te Middelb. (ald. 1860) 40; d e G a a y F o r t m a n in Tijdschr.
voor geref. theologie (1892) 349 v.v.; K e s t e l o o , Aagtekerke enz. (Midd. 1893)
33; N a g t g l a s , Levensber. van Zeeuwen II (Midd. 1893) 728-29 en K e s t e l o o ,
de Stadsrek. van Middelb. V (ald. 1899) 84 en VII (1900) 48, 49.
de Waard

[Swaef, Daniel de (2)]
SWAEF (Daniel d e ) (2), ged. te Aagtekerke 3 Dec. 1628, gest. te Biggekerke 9
Febr. 1670, zoon van den voorgaande en M a r g r i e t e C o e n e , was 1641-47
leerling der latijnsche school te Middelburg, werd in 1647 als D a n i e l S u a v i u s
te Utrecht ingeschreven als stud. theol. en verdedigde 20 Aug. 1650 de eerste
theses aan de illustre school te Middelburg de Voluntate et voluntario. Bevestigd
als predikant te Biggekerke 20 Mei 1652, ondertrouwde hij 19 Mei 1657 te Vlissingen
met J o b i n a d e M o o r en komt voor onder de gedeputeerden der kerken van
Indië.
Zie bronnen als boven benevens K. W i e l m a k e r , Biggekerke enz. (Midd. 1904)
66-67.
de Waard

[Swaef, Johannes de]
SWAEF (Johannes d e ), ged. te Middelburg 11 Dec. 1594, oudste zoon van H a n s
d e S w . en J o s y n t j e P a n n e e l s , broeder van Daniel (1) en van S u s a n n a
d e S w . - die te Middelburg 12 Jan. 1613 ondertrouwde met A n d r e a s v a n d e r
W i e l e en opnieuw aldaar 20 Sept. 1618 met Mr. A b r a h a m v a n d e r B e k e
- werd schoolmeester te Middelburg, waar hij als J o h . d e S w a v e 30 Apr. 1616
ondertrouwde met G e e r t r u i d t C o r n e l i s van Middelburg, dochter van Mr.
C o r n e l i s J a n s , wellicht den middelburgschen schoolmeester van dien naam,
aan wien David Roelands in 1616 een proeve van schoonschrift opdroeg, hoewel
een van beide huwelijkspartijen te Zierikzee moet hebben gewoond, hertrouwde 30
Nov. 1619 met A n n a J a n s of A n n a J a n s d e H o n d t , jd. uit Middelburg,
dochter van A e l k e n C l e m e n s en nogmaals 29 Dec. 1640 met A n n a
H i l d e r n i s , ook een jd. uit Middelburg en zuster van C o r n e l i s H. Als eigen werk
gaf hij uit: de Claechliederen des propheten Jeremiae sangswijse gestelt (Midd.
1618), zijne beroemd gewordene Geestelijcke queeckerije (Amst. 1621, herdr. door
prof. W i l l e m s e Midd. 1740) en, als N e h e m i a P u b l i c o l a , Mordachai ofte
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christelijcken patriot (Midd. 1630). Verder schreef hij eenige gedichten in de
Zeeuwsche nachtegael (Midd. 1623) en de Gedichten van verscheyde poëten
(Hofferus, Cats, Scotte e.a.)
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uitgegeven door zijn broeder Samuel, die volgt, en H. L a n c e l (z.j. maar omstreeks
1627) en vertaalde bovendien uit het fransch en engelsch verschillende door hem
aan de middelburgsche magistraat of gecommitteerde raden van Zeeland
opgedragen werken over godgeleerdheid en zedekunde als: D a n a e u s ' Tractaet
van den eerlicken staet der christenen (Midd. 1618); N. B i e f i e l d 's Gulde regelen
van een heyligh leven (Midd. 1624) Amst. 1656) en op verzoek van Eeuwoud en
Willem Teelinck met opdracht aan Cats: J. C o t t o n 's Salomon's profetie (Midd.
1633).
Zie: bronnen als boven.
de Waard

[Swaef, Samuel de]
SWAEF (Samuel d e ), ged. te Middelburg 22 Juni 1597, begr. aldaar 5 Jan. 1662,
tweede zoon van H a n s d e S w a e f en J o s y n t j e P a n n e e l s en broeder van
Daniel (1) en Johannes, ondertrouwde te Middelburg 9 Apr. 1616 met A n n a
H e y n i n c x , zuster van L i j s b e t h , en was schoonschrijver, plaatsnijder en drukker
bij zijn hoofdberoep van schoolmeester, dat hij wellicht waarnam te Middelburg,
welks magistraat hem in 1619 eene vereering toelegde voor ‘seker exemplaerbouck’;
zeker deed hij dit omstr. 1627 te Bergen-op-Zoom, zich in een lofdicht aan den arts,
burgemeester en scholarch P a s c h a s i u s T u r c a e u s ‘scholae gallo-belgicae
praeceptor’ aldaar noemende. Hij behoorde tot hen die gedichten plaatsten vóór
C a t s ' Sinnebeelden (Midd. 1618), welke destijds als advocaat te Middelburg
wonende poëet omgekeerd een vers schreef voor de S w .'s Specimen arlis
scriptoriae d.i. Proefstuck van de schrijfkonst (Midd. 1619), waarachter het door de
Sw. vertaalde Tractaet P l u t a r c h i over de opvoedinghe der kinderen (Midd. 1619),
terwijl hij verder nog uitgaf de Beque der schrijfkonste .... geinventeerd door
A b r a h a m v a n O v e r b e q u e , schoolmeester der stad Domburg (Midd. 1620)
en met zijn collega H e n r i L a n c e l (van Zierikzee poorter geworden te Middelburg
18 Febr. 1614) verzamelde, sneed en uitgaf de geheel met schrijfletters gedrukte
en met penteekeningen versierde Gedichten van verscheyde poëten (Hofferus,
Cats, Scotte en zijn hroeder Johannes de Sw.), geschreven door eenige liefhebbers
der pennen (F. v a n S a m b i x , J a n O v e r b e k e , T e l i o o r S c h r i p , H. C o l e ,
H. L a n c e l , P. R o e l a n d s , J. C o u t r e e l s ) (z.j. en pl., maar blijkens het
voorinstaande portret aet. 30, geteekend door J. Beckx en gegraveerd door I.
Sarragon, met vers van J u s t u s T u r c a c u s , omstr. 1627).
Zie: bronnen als boven en Zelandia ill. (Midd. 1879) 8, 350.
de Waard

[Swaen, Willem de]
SWAEN (Willem d e ), gesproten uit een burgemeesters-familie van Gouda, ald.
overl. 12 Juli 1674. Hij moet zijne theologische studiën aan een buitenlandsche
hoogeschool, vermoedelijk Leuven of Keulen, gedaan hebben, want hij bezat den
graad van ‘bacelier in de Godtheit’. Zooals uit het Camerboeck der stede van der
Goude blijkt, werd hij op 21 Oct. 1641 als priester in zijn geboortestad geadmitteerd.
In een gerechtelijk onderzoek van 1643, op last van het Hof van Holland ingesteld
aangaande de ‘stoute actiën der Paepsgesinde’, lezen wij dat dit consent om binnen
Gouda te wonen verkregen was ‘doordat sijn broeder twee kalkoenen liet senden
ten huyse van diegeene, die hem admissie te geven of te weygeren vermogens
waren’. Daar werd ook van hem getuigd dat ‘hij alleen wel 50 à 60 cloppen
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[geestelijke maagden] onder sich heeft’ en dat ‘hij seer schelt op de geusen, en sich
selven verdoemt indien hij niet de waerheyt leert’. Jaren lang heeft hij als
priester-missionaris in het huis van zijn oom,
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Gerardus Vermey, onder de katholieken van Gouda gearbeid. Aanvankelijk kapelaan
bij pastoor Pieter van Purmerent, stichtte hij later een eigen gemeente, niet met
instemming van zijn pastoor, doch toen Joannes van Neerkassel vicaris apostoliek
was geworden, erkende deze in een schrijven van 16 April 1663 W.d. Sw. als pastoor
der nieuwe gemeente van Gouda. Zijn wapenspreuk luidde: ‘Candide et fortiter’. Hij
is de dichter geweest van een vroeger zeer verspreid liederenboek, dat in toespeling
op zijn naam den titel draagt van Den singende Swaen. Het bevat een bundel
gezangen met de melodie in muzieknoten op de voornaamste feesten en heiligen
van het gansche kerkelijke jaar; ook een gedicht op Lidwina en een ander op
Geertrudis van Oosten komt daarin voor. Op het titelblad noemt de dichter zich
alleen bij zijn initialen: G[uielmus] D[e] S[waen]. Ofschoon P e t i t (Cat. Maatsch.
Letterk. I, 261) een vraagteeken achter zijn naam heeft geplaatst, staat het
auteurschap van de Sw. toch vast. Daarvoor getuigt niet alleen v. Heussen, doch
het blijkt ook uit de opdrachten, welke aan den liederenbundel vooraf gaan en waarin
erop wordt gezinspeeld dat de dichter zielsbestuurder is en ‘Swaan’ heet. Duidelijker
nog spreekt het lofgedicht van een vriend, die zich teekent N.S., ook vóór in het
boekje te lezen, waar de zanggodinnen worden uitgenoodigd: ‘Komt af, en sit beneen,
alwaer de Kromme Gouw Van d'Ysel wordt geschut. De plaets die weetje nou. Want
daedelijk Wil-hem de Swaen tot zingen voegen’.
De oudst bekende uitgave dateert van 1664 (Cat. bibl. de Serrure, I, 103); wijl de
goedkeuring reeds in 1654 werd verleend, zal er waarschijnlijk wel een vroegere
editie bestaan hebben. Nog in 1728 verscheen een ‘verbeterde’ uitgave.
Zie: v. H e u s s e n , Bat. Sacr. (Bruxellis 1714) II, 183; Bijdr. bisdom Haarlem VII,
351, 352, 363.
Voor zijn portret zie v a n S o m e r e n III, 6305.
Hensen

[Swalmen, Wilhelmus van]
SWALMEN (Wilhelmus v a n ), aldus genaamd naar zijne geboorteplaats, was abt
der cistercienserabdij Oudekamp bij Rhijnberk, 1343-1360. Om zijn hoogen ouderdom
deed hij afstand en overleed 8 Sept. van een onbekend jaar. In 1351 vroeg en
verkreeg hij om alle moeilijkheden te voorkomen de pauselijke bevestiging zijner
abtskeuze. De aartsbisschop van Keulen kende hem en de abdij het recht toe de
parochiekerken te Leur, Haren en Neerasselt door monniken zijner abdij in plaats
van door wereldlijke kapelaans te bedienen 1350. In 1356 kocht hij het zoogenaamde
‘hof van Kamp’ gelegen in de Hezelstraat te Nijmegen van de abdis van Gravendal
O. Cist. Bij zijn afstand was de abdij met groote schulden belast.
Vgl.: Chronicon monasterii Campensis in Annal. des hist. Vereins für den
Niederrhein XX (1869) 310-312; G. J o n g e l i n u s , Notitia abbatiarum O. Cist. (Col.
Agr. 1630) lib. II, 8; Gallia Christ. III, 784; Cistercienser-Chronik XXII (1910) 127;
L.v. L a a k , Kloster Kamp (Rheinberg Rheinl. 1904) 40 en bronnen aldaar
aangegeven; R. S c h o l t e n , Das Cistercienserinnenkloster Grafenthal oder Vallis
Comitis zu Asperden (Kleve 1899) 183.
Fruytier

[Swanenburg, Cornelius Paulinus]
SWANENBURG (Cornelius Paulinus), ook C o r n e l i u s P a u l i n u s of C o r n e l i u s
P a u l i n u s L e y d e n s i s , geb. te Leiden 12 Sept. 1574 en overl. aldaar 12 Mei
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1630. Te Leiden legde hij zich op de rechtsstudie toe, vooral onder leiding van
Everhardus Bronchorst, tot wiens beste
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leerlingen hij behoorde. In 1592 respondeerde hij onder hem de Legibus, S.C. et
longa consuetudine, en 3 Juli 1593 de Restitutione in integrum minorum. Bezat hij
6 Sept. 1595, toen hij in het Album Studiosorum te Leiden werd ingeschreven, den
graad van juris licenciatus, te Douai behaald, 9 Sept. 1597 beraadslaagde de senaat
over zijn verzoek om tot de doctorale promotie te worden toegelaten. Naar het
oordeel van curatoren zou hij zich eerst van den eed te Douai afgelegd, hebben los
te maken. Nadat hij 17 Sept. 1597 dien eed had herroepen en den burgemeesters
van Leiden den eed van trouw had afgelegd, werd hem de doctorstitel verleend.
Eenige weken later, na het vertrek van Julius van Beyma naar Franeker, werd hij
tot buitengewoon hoogleeraar te Leiden benoemd, tegelijk met Cornelis Pynacker
(kol. 1140). Beiden zagen zich in 1611, na den dood van Cornelis de Groot, tot
ordinarius bevorderd. Zijn onderwijs, aanvankelijk in de Instituten, later in de
Pandecten, werd op hoogen prijs gesteld; curatoren vonden hierin aanleiding tot
herhaalde verhooging zijner jaarwedde. In 1613 en 1622 stond hij op de nominatie
voor het rectoraat; van 1615 tot 1616 werd dit door hem bekleed. Meermalen zag
Swanenburg zich door den senaat afgevaardigd om bij de Staten van Holland de
belangen van hoogeschool en professoren te behartigen. Na 33-jarige ijverige
vervulling van zijn ambt overleed hij.
Eenige adviezen in de Consultatiën, Adv. en Advert .... bij Rechtsgel. in Holland
(Rott. 1661 vlgg.) dragen zijne onderteekening. In 1620 gaf hij zijne verhandeling
de Jure adcrescendi aan Bronchorst ter beoordeeling. Deze oordeelde haar eene
publicatie waardig, gelijk later is geschied als derde stuk in Jus adcrescendi
explicatum a Triga JCtorum Nobilissima, V a l e n t i n o R i e m e r o , P a n c r a t i o
C r e t s c h m e r o , C o r n e l i o S c h w a n e n b u r c h (Schleisingae 1637). Een
exemplaar van dit zeldzame boekje op de kon. biblioth. te 's Gravenhage. Overigens
heeft hij geen geschriften nagelaten.
Hij was gehuwd met W i l h e l m i n a v a n T e t r o d e , die hem een zoon P a u l u s
schonk, die raad, schepen, burgemeester en tresorier van Leiden was en
afgevaardigde naar de Staten-Generaal (overl. in 1674). D e W a l noemt O t t o
S c h w a n e b u r g i u s U l t r a i e c t i n u s , 23 Juni 1619 (niet 23 April: G. T o e p k e ,
Die Matrikel der Univ. Heidelberg, II, 295) te Heidelberg ingeschreven, als zijn zoon;
waarschijnlijk ten onrechte.
Zijn leerling en latere ambtgenoot Petrus Cunaeus hield zijn lijkrede (gedrukt
o

onder diens Orationes n . XV).
Zie verder: M. S i e g e n b e e k , Leidsche Hoogeschool II, T. en B., 81-82; S.J.
F o c k e m a A n d r e a e , Inl. van d e G r o o t , VIII en IX; Diarium E v .
B r o n c h o r s t i i , 27, 34, 47, 60, 129, 151, 173, 185; N.C. K i s t , Bijdragen tot de
vroegste gesch. der Hoogesch. te Leiden (Leiden 1850) 57; Geneal. en Heraldische
Bladen II, 332-333; J. d e W a l , Nederl. studenten te Heidelberg en te Genève,
116; Acta Senatus op 9 Sept., 11 Sept., 13 Sept., 15 Sept., 17 Sept., 20 Nov. 1597.
van Kuyk

[Swart, Alex. Willem]
SWART (Alex. Willem), maakte met E g b e r t v a n D o m p s e l e r , J o h a n n e s
H e r m a n u s N o o r d b e e k e n J a n J a c o b u s L o k e deel uit van het college
van administratie benoemd door de commissie van superintendentie der
achtergeblevene goederen van Willem V. Deze commissie verkreeg bij resolutie
van 26 Juli 1798 een eervol ontslag, en van toen af kwam
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het beheer der Domeinen direct onder den agent van Finantiën, Gogel.
Hij gaf blijk van zijne belangstelling in de opgerichte Konst-Gallery, door op 29
Aug. 1801 eenige schilderijen aan dit museum te schenken. Hij had toen den rang
van chef de bureau.
Zie: E.W. M o e s e n E. v a n B i e m a , De Nationale Konst-Gallery (Amst. 1909).
van Biema

[Swart, Jacob]
SWART (Jacob), geb. te Amsterdam 17 Juli 1796, overl. aldaar 14 Maart 1866. Hij
werd in 1816 als stuurmansleerling a.b. van Z.M. fregat ‘Prins Frederik’ geplaatst,
vertrok daarmede 31 Aug. van Vlissingen naar O.-I., van waar hij 10 Dec. 1819
terugkeerde. 17 Febr. 1826 trad hij in het huwelijk met A n n a M a r i a S c h e r i u s .
Van 21 Febr. 1821, na afgelegd examen, af, tot 1828 vervulde hij de betrekking van
onderwijzer aan de Kweekschool voor de Zeevaart. In laatstgemeld jaar droeg de
heer Staats Boonen hem de leiding der zaken van de firma Wed. Hulst van Keulen
op. 17 Febr. 1830 werd hij rijksonderwijzer in de Zeevaartkunde, 27 Dec. 1832
tevens bewaarder en beheerder van 's rijks zeeinstrumenten. 29 Jan. 1838 benoemde
men hem tot lid der commissie tot het examineeren van zeeofficieren, welk ambt
hij tot aan de opheffing der commissie op 1 Oct. 1850 bekleed heeft. Van zijne
Verzameling van Sterre- en Zeevaartkundige tafelen, waarvan de eerste druk in
1826 verscheen, beleefde hij acht, van zijne Practische Zeevaartkunde, in 1845
verschenen, vier drukken. Jaarlijks gaf hij uit den Almanak ten dienste der Zeelieden,
op last van Z. Exc. den Minister van Marine, waarvan eene Verklaring drie maal het
licht zag. Voor de kleine vaart verscheen in 1827 eene nieuwe en verbeterde uitgave
van D o u w e 's Zeemanstafelen, die 3 maal herdrukt werd. Bovendien bewerkte hij
logarithmentafelen en tabellen voor het berekenen van de lengte door tijdmeters
en door afstanden van hemellichamen. Met Melvill van Carnbee (I kol. 1323) en
Gregory gaf hij zeemansgidsen voor den O.I. archipel uit, maar bovenal maakte hij
zich verdienstelijk door het tijdschrift Verhandelingen en berichten betrekkelijk het
Zeewezen, dat hij van 1841 tot aan zijn dood aanvankelijk met G.A. Tindal,
redigeerde. Reeds in 1863 trok hij zich wegens ziekte uit de zaken terug en gingen
deze aan zijn zoon en naamgenoot over.
Zie: D. v a n K e t w i c h in Verhandelingen enz. 1866, I, 113; G.D. B o m H. G z n .,
Bijdrage tot een Geschiedenis van het geslacht van Keulen (Amst. 1885) 26, waarin
een system. register op de Verhandelingen voor komt, 77 en vlg. (Bijlage K), evenals
in Bijdr. Kon. Inst. v.d. T.L. en V.v.N.I. 3e R.I. (1866) 536.
Mulert

[Swart, Leendert]
SWART (Leendert), geb. 31 Juli 1818 te Woubrugge, gest. 22 Oct. 1894 te Dordrecht.
Op 17-jarigen leeftijd werd hij toegelaten tot de studie aan 's Rijks Veeartsenijschool,
alwaar hij 26 Juli 1839 tot veearts 1e klasse werd bevorderd. Als standplaats werd
hem Oost- en West-Barendrecht aangewezen. Lange jaren was hij aldaar met vrucht
werkzaam en genoot hij ieders vertrouwen. In 1854 werd hem door de Hollandsche
Maatschappij van Landbouw een zilveren medaille toegekend wegens zijn inentingen
tegen de longziekte. De Commissie ter bevordering der inenting tegen de longziekte
onder het rundvee in Zuid-Holland, waarin hij gedurende 1855 en 1856 zitting had,
kende hem in die jaren premiën toe. Op 25 Aug. 1865 werd hij bij ministeriëel besluit
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benoemd in een commissie tot bestrijding der heerschende runderpest. Bij min.
besluit van 11 Febr. 1869 werd hij belast met het toezicht op een deel der
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markten in Zuid-Holland, terwijl hem 2 dagen later werd opgedragen te Zevenaar
toezicht te houden op het aldaar ingevoerd wordende vee. Bij kon. besluit van 8
Febr. 1871 werd Swart benoemd tot buitengewoon districtsveearts voor
Noord-Holland, met standplaats Alkmaar, en reeds op 29 Juni van hetzelfde jaar
volgde zijn benoeming tot districtsveearts voor Noord-Holland, ten noorden van het
IJ en de gemeente Velzen.
Met ingang van 7 Jan. 1874 werd hij tijdelijk naar Sneek verplaatst, om over het
zuidwestelijk deel van Friesland toezicht te houden. Hier zoowel als in Noord-Holland
was hij met goed gevolg werkzaam ter bestrijding van de longziekte; de gemeente
Hoogwoud toonde daarvoor haar erkentelijkheid door hem op 4 Juli 1874 een
aandenken aan te bieden. Op 15 Aug. 1874 werd hem als werkkring aangewezen
Zuid-Holland, ten zuiden van Maas en Lek, en Zeeland, met standplaats Barendrecht.
Bij min. besluit van 23 Sept. 1875 werd hem tijdelijk het toezicht opgedragen in 24
gemeenten ten noorden van Maas en Lek, waartoe ook het spoelingdistrict behoorde.
Gedurende de jaren 1878, 1879 en 1880 maakte Swart deel uit van de Commissie
tot het afnemen van het veeartsenijkundig examen. Bij min. beschikking van 21
Febr. 1881 kreeg hij Dordrecht tot standplaats en bij kon. besluit van 17 Nov. 1889
werd hij, op zijn verzoek, met ingang van 1 Jan. 1890 eervol ontslagen als
districtsveearts.
Swart was vele jaren voorzitter van de afdeeling Zuid-Holland der Maatschappij
ter bevordering der Veeartsenijkunde, terwijl hij eerelid was van het bestuur der
afdeeling Dordrecht en omstreken van de Hollandsche Maatschappij van Landbouw.
Swart bewoog zich weinig op literarisch gebied. Met G.J. H e n g e v e l d en I.
J e n n e s was hij in het 5e decennium van de 19e eeuw redacteur van de
Verzameling van Veeartsenijkundige Bijdragen; daarin schreef hij voornamelijk over
de inenting tegen de longziekte. Bovendien vindt men een artikel van zijn hand in
het 5e deel van het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde en Veeteelt.
Schimmel

[Swart, Nicolaas Reinier Jacob]
SWART (Nicolaas Reinier Jacob), zoon van Jacob Swart en Anna Maria Scherius
(kol. 1403) geb. te Amsterdam 3 Juni 1831, overl. 1892, begaf zich op jeugdigen
leeftijd naar Zuid-Afrika, waar hij zich onder leiding van den rustenburgschen
predikant, Dirk Postma, voor het predikambt voorbereidde.
Nadat hij eenigen tijd bij de Gereformeerden te Pretoria als zoodanig was
werkzaam geweest, zeide hij den preekstoel vaarwel en werd
gouvernementssecretaris onder president Burgers, die hem, niet ten onrechte,
verdacht een dubbele rol tegenover de engelsche regeering te spelen.
Zie: H.P.N. M u l l e r , Oude tijden in den O. Vrijstaat 249; F. L i o n C a c h e t ,
Vijftien jaren in Zuid- Afrika II, 13; N. M a n s v e l t , De Betrekkingen tusschen
Nederland en Zuid- Afrika 121.
de SavorninLohman

[Swart, Willem Simon]
SWART (Willem Simon), geb. 6 Dec. 1807 te Leiden, overl. 12 Maart 1847 te
Amsterdam. Hij studeerde van 1824 tot 1827 te Amsterdam en verwierf in 1826 een
accessit voor de beantwoording van een prijsvraag over stoechiometrie. Na te
Utrecht zijn studiën te hebben voltooid, promoveerde hij in 1831 tot doctor in de wis-
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en natuurkundige wetenschappem, op een dissertatie de Communicatione et
propagatione caloris liberi.
In 1829 was hij reeds benoemd tot lector in de wis- en natuurkunde bij de Maatsch.
v. verdiensten ‘Felix Meritis’ te Amsterdam en tot lector voor het volksonderwijs in
de natuurkunde aan het
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departement Amsterdam der Maatsch. tot Nut van 't Algemeen.
Tijdens de ziekte van prof. H.C. van der Boon Mesch werden hem in 1831 diens
colleges aan het Athenaeum opgedragen, welke hij ook na het overlijden van zijn
leermeester bleef geven. Eenige maanden later werden hem ook de mathematische,
astronomische en natuurkundige colleges van prof. J.P.E. Voûte opgedragen en
22 Mei 1834 volgde zijn benoeming tot hoogleeraar in de wis-, natuur-, sterre- en
scheikunde. Zijn intreerede, 20 Oct. gehouden, luidde: de Chemia physicae auxiliis
ad scientiae dignitatem avecta et physicae progressibus ulterius perficienda. Na
verscheidene pogingen slaagde hij er in het chemisch laboratorium zoo te verbeteren,
dat eenige studenten practisch konden werken. Gedurende de eerste 3 jaren van
zijn hoogleeraarsambt besteedde hij zijn geheele traktement tot het aankoopen van
hulpmiddelen voor zijn onderwijs. Als lid van de Eerste Klasse van het Kon. Ned.
Inst. v. Wetensch. had hij zitting in verschillende commissies. Te zamen met eenige
apothekers en medici stichtte hij 28 April 1842 de Nederl. Maatsch. ter bevordering
der Pharmacie, waarvan hij de eerste voorzitter is geweest. Eenige geschriften deed
hij verschijnen in het Instituut 1841, 1842, 1844, 1845 en 1846. Hij overleed aan
een slepende ziekte der ademhalingsorganen.
Zie verder: Konst- en Letterb. 1847, II, 20; W.P. J o r i s s e n in Chem. Weekbl.
VIII (1911) 513, 527-529; W.P. J o r i s s e n u.L.T h . R e i c h e r , J.H. van 't Hoffs
Amsterdamer Periode (Helder 1912) 19-21, waar ook een reproductie van zijn
portret, naar een steendruk van H.J. Backer, aanwezig in den Amsterd.
Studentenalmanak van 1843.
Jorissen

[Swart, Willem de]
SWART (Willem d e ), ook wel S w e r t e , kreeg 26 Nov. 1602 octrooi van de
Staten-Generaal op eenige door hem gemaakte muziekstukken, 9 Sept. 1607 gelijk
octrooi op vijftig psalmen Davids (Corte wechwyser ter deuchden) en 4 Nov. 1615
gelijk octrooi op een theoretisch muziekwerk, dat onderricht geeft aan onervarenen
in het spelen op ‘violoncen ende violen de gambe’. 21 Aug. 1615 gaven de Staten
hem een geldelijke tegemoetkoming voor een ‘clavicymbel van porceleynen’.
Afkomstig uit Arnhem, woonde hij te Amsterdam. Van zijn werken zijn geen
exemplaren bekend (Bouwsteenen I, 47, 48; II, 213), buiten den superius stem van
Den lust-hof der nieuwe musycke met aller welrieckende bloemen verciert .... in 4
o

ende 5 part. (Amst. 1603) 4 . obl. (ex. Britsch museum Londen) (E i t n e r ,
Quellen-Lexikon IX (1903) 333).
Zie: Tijdschr. Muziekgesch. II (1887) 351, 352.
Enschedé

[Swartenhondt, Joachim Hendricksz.]
SWARTENHONDT (Joachim Hendricksz.), bekend als scheepsbevelhebber en
admiraal in dienst van de admiraliteit van Amsterdam, geb. te Amsterdam in 1566,
gest. aldaar 5 Juni 1627. Zijn eigenlijke naam was J o a c h i m H e n d r i c k z . Den
naam Swartenhondt ontleende hij aan het huis, waarin hij geboren werd en woonde.
Hij was een van de vele typen van dien tijd, die als kind naar zee gegaan, daar hun
geheele leven sleten en onder tal van moeielijkheden en gevaren de aandacht
trokken door hunne superieure eigenschappen en tot de hoogste waardigheid ter
zee opklommen. Hij ging in 1577 zeer jong in zeedienst, kruiste, voor Duinkerken,
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ging daarna ter koopvaardij, werd door een engelschen zeeroover gevangen
genomen en in Engeland aan land gezet, en ging weer ter koopvaardij naar Spanje,
waar het schip in beslag genomen en hij op de galeien geplaatst werd. Hij werd in
Spanje
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gebruikt bij de uitrusting van de schepen, die deel moesten uitmaken van de
Onoverwinnelijke vloot, ontvluchtte en kwam met een medembliksch schip in het
vaderland terug. De Staten van Zeeland ontboden hem toen, om inlichtingen te
geven over de spaansche uitrustingen. Bij het afslaan van die onderneming van
Philips II deed hij weder dienst onder admiraal Maarten Zegersz. voor de vlaamsche
kust om Parma binnen de havens te houden.
Na dien tocht nam hij dienst als soldaat, diende onder Maurits en gaf buitengewone
bewijzen van zijn dapperheid. Weder in den zeedienst getreden werd hij na zich
onderscheiden te hebben bevorderd tot luitenant en in 1596 tot kapitein bij de
admiraliteit van Amsterdam, om dan weder voor Duinkerken en Calais te kruisen.
Maurits riep hem weder tot den dienst te land bij het beleg van den Bosch.
In 1597 verscheen hij weder op de vloot voor Duinkerken en had hij het succes
zijn schip ‘de Gulden Arend’ tegen 5 Duinkerkers te verdedigen en behouden binnen
te brengen. Als gevolg hiervan werd hij in 1599 geplaatst op de vloot van Pieter van
der Does, die een tocht naar Spanje en de Westkust van Afrika zou doen om den
vijand op zijn kusten en bezittingen te benadeelen, en wel als kapitein over 154 man
en raad van oorlog, op het schip ‘de Gulden Leeuw’. De vloot werd door ziekten
zwaar geteisterd. Hij had het geluk op den terugtocht met slechts 9 gezonde mannen
een aanval van een Duinkerker af te slaan en dezen te doen vluchten.
In 1602 was hij kapitein van het schip ‘de Zon’ onder admiraal van
Wassenaer-Obdam op de kust van Portugal, waarbij door zijn beleid 6 vijandelijke
suikerschepen in onze handen vielen. In 1603 was hij vice-admiraal op de vloot van
Paulus van Caerden naar Portugal, de Canarische eilanden, St. Helena, Brazilië en
de Antillen en begin 1605 keerde hij met buit beladen in het vaderland terug.
Na dezen tocht bleef hij aan wal te Amsterdam tot 1620, in welk jaar de Prins en
de Staten van Holland hem verzochten als vice-admiraal onder Haultain zee te
kiezen om een koopvaardijvloot naar de Middellandsche zee te begeleiden.
In 1621 werd hem als admiraal het bevel opgedragen over 3 oorlogsschepen; hij
commandeerde zelf de ‘Zeelandia’, een schip van 40 stukken en een
koopvaardijvloot. Op dien tocht sloeg hij 16 Oct. 1622, nadat hij zich met Alteras,
die uit Holland met versterking gezonden was, te Livorno had vereenigd, in Straat
Gibraltar een spaansche vloot van 24 schepen op de vlucht.
Naar aanleiding van zijn beleid werd hij door den Prins en de Staten buitengewoon
gehuldigd, terwijl de reeders hem een keten ter waarde van ƒ 700 vereerden. Aan
aanbiedingen van deensche en zweedsche zijde om daar in zeedienst te treden gaf
hij geen gehoor.
Hij was getrouwd met L y s b e t B a s .
Er bestaat een Journaal van de reis van J.H. Swartenhondt vice adm. van de
vloot onder Jhr. Guilleaume van Houlthain tegen de roovers in de Middellandsche
o

zee van 6 Nov. 1620 - 9 Sept. 1621. (Alg. Rijksarchief, Adm. n . 956).
De geschilderde portretten van den admiraal en zijn vrouw zijn in het Rijksmuseum
te Amsterdam; het eerste toegeschreven aan Werver van Volckert, het tweede aan
Rembrandt.
Zie: Leven en daden van J.H. Zwartenhond (Amsterdam 1832); Levensberichten
van Ned. Mannen en Vrouwen VIII, 1; B o s s c h a , Neerl. Heldendaden ter zee 139;
W a g e n a a r , XI, 239; J.G. F r e d e r i k s in Obreen's Archief VI, 265; P e t i t ,
Repertorium 1608.
Boldingh
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[Swaving, Henri Isaak]
SWAVING (Henri Isaak), 4 Mrt. 1815 te Zutphen geb., waar zijn vader P i e t e r
J u s t u s S. burgemeester was, en overl. 25 Jan. 1881 ald. Zijn moeder heette
J o h a n n a C h r i s t i n a H e y t m e i j e r . In 1835 werd hij student te Leiden. Reeds
vóór dien tijd had hij een stuk geschreven: Opgave van eenige in Gelderland
gebruikelijke woorden, opgenomen in het Taalk. Magazijn van A. d e J a g e r (I,
305-330). Zijn studententijd viel in de jaren toen er, na de scheiding van België, van
het zich vrij gevoelend ‘jong Holland’ een nieuwe, frissche kracht uitging, en met
vollen lust nam Swaving aan dat opgewekte leven deel. Hoewel de rechten het
eigenlijke veld zijner studie waren, bewoog hij zich toch bij voorkeur op het gebied
der letteren; hij las behalve Fransch, Duitsch en Engelsch, Spaansch, Zweedsch
en Deensch. Ook hield hij zijn latijnsche en grieksche schrijvers bij; vooral in Horatius
las hij gaarne. Onder de juridische colleges liep hij het hoogst met die van Thorbecke
weg. Het was ook onder dezen leermeester, dat Swaving in 1841 tot juris utr. doctor
promoveerde, op een diss.: de Jure quod vulgo dicitur Dominium Litterarium. Na
zijn promotie vestigde hij zich in zijn geboortestad als advocaat. In 1844 werd hij tot
kantonrechter te Groenloo benoemd, waar hij tot 1860 bleef, toen hij in dezelfde
betrekking werd overgeplaatst naar Zutphen.
Tevens was S. op beide plaatsen lid van den gemeenteraad en van de Provinciale
Staten, als hoedanig hij bij herhaling herkozen werd. Ook als kantonrechter bleef
S. zich gaarne met letterstudie vermeien; op zijn landgoed ‘De Heidebloem’ te
Groenloo, waar hij ook van Zutphen uit zijne zomers placht door te brengen, deed
hij zelfs aan Gotisch en Sanskrit, getuige o.a. een opstel van zijne hand in de Taalen Letterbode I, 252, getiteld: Een oude kennis van het Gotisch in het Nederlandsch
teruggevonden. Zoowel het Hist. Genootsch. te Utrecht als de Maatsch. der Ned.
Letterk. te Leiden benoemden hem in 1854 en 55 tot hun lid, en van het groote
Woordenboek der Nederl. Taal was hij een even gewaardeerd als belangstellend
medewerker. In 1877 legde S. zijn betrekking van kantonrechter neer en leefde toen
nog vier jaar in werkzame rust, totdat hij op ruim 65 jarigen leeftijd overleed.
Zie: Levensber. Letterk. 1881, 315 en Ned. Spectator, 28 Mei 1881.
Zuidema

[Swieten, Aegidius van]
SWIETEN (Aegidius van), dominicaan, overl. te Antwerpen 17 Mei 1663.
Amsterdammer van geboorte, trad hij omtrent 1610 te Antwerpen in het klooster,
en werd in 1622 als zendeling naar Leiden gestuurd. Gedurende de 19 jaren, welke
hij hier werkzaam was, moet hij meer dan 200 personen tot den voorvaderlijken
godsdienst hebben teruggebracht. In 1641 drong de schout zijn huis binnen, en
gelastte de huiskapel af te breken. Daar p. van Swieten draalde met dit bevel uit te
voeren, werd hij tot eene geldboete veroordeeld en vermoedelijk de stad uitgewezen.
Hij vertrok naar Antwerpen, werd biechtvader der dominicanessen te Auderghem
en bekleedde meermalen het prioraat te Antwerpen en te Leuven.
Hij vertaalde uit het Italiaansch: De Wonderen der hemelsche en zeer vermaerde
beeldtenis van den H. Aertsvader Dominicus te Soriano (Antwerpen 1633).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 236; J.D. F r e n a y , Aanteekeningen,
enz. in Bijdr. Bisd. Haarlem III, 324.
G.A. Meijer

[Swieten, Jan van]
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SWIETEN (Jan v a n ), zoon van J o h a n n e s v a n S w i e t e n en van L o u i s e
J e a n n e B r o d i e r , geb. te Mainz 28 Mei 1807, overl. 9
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Sept. 1888 te 's Gravenhage, trad in 1821 in mil. dienst, werd in 1824 tot 2en luit.
der inf. benoemd en vertrok in 1827 met de ‘expeditionnaire afdeeling’ naar Indië,
vanwaar hij, na het einde van den Java-oorlog, in 1830 naar Nederl. terugkeerde.
Intusschen (1829) tot 1en luit. benoemd, deed hij tot 1835 dienst bij de ned. troepen
in België; hij werd in dit jaar op verzoek overgeplaatst bij het ind. leger. Hier werd
hij bevorderd: in 1835 tot kapt., 1842 maj., 1844 luit. kol., 1849 (bij keuze) kol., 1853
gen. maj., 1858 luit. gen., comm. van het ind. leger. In 1862 op verzoek gepensd.,
vertrok hij naar Nederland, waar hij in 1873 in activiteit werd hersteld om als reg.
commissaris en opperbevelhebber de 2e Atjehexpeditie te leiden, waarna hij er in
slaagde den Kraton te bemachtigen en zich voorstelde daarmede den oorlog
beëindigd te hebben. In 74 weder uit 's lands dienst ontslagen, heeft hij van 1879-82
een belangrijk aandeel genomen in den pennestrijd over onze in Atjeh te volgen
gedragslijn.
Van Swieten nam van 1827-29 deel aan den Java-oorlog, zooals reeds werd
gezegd, van 1830-35 aan de krijgsverrichtingen in België, o.a. in 1831 aan den
Tiendaagschen Veldtocht; in 1845 aan de krijgsverrichtingen ter Sumatra's westkust;
in 1848 aan de 2e balische exp., in 1849 aan de 3e. Bij deze trad hij na de doodelijke
verwonding van generaal Michiels als diens vervanger op, en slaagde hij er in, de
noodige staatkundige regelingen te treffen na de onderwerping des vijands. Van
1849-58 bekleedde hij de betrekking van civ. en mil. gouverneur van Sumatra's
westkust, welk gewest, onder Michiels tot rust gebracht, onder zijn bestuur in welvaart
vooruitging. Pogingen, sedert 1854 door hem aangewend om het ned. gezag op
Nias te bevestigen, hadden geen blijvend resultaat.
Als legercommandant had hij de civiele en mil. leiding van de 2e exp. tegen Boni
(1859-60), en in menig opzicht een moeilijken tijd, o.a. door den bandjermasinschen
opstand en het oproer der vreemde europeesche militairen in Midden-Java. Hij was
de eerste, die de onhoudbaarheid van het in 1834 aangenomen, later (1853)
gewijzigd stelsel van verdediging van Java tegen europ. vijanden aantoonde en de
destijds ‘modern’ geachte begrippen van defensie verdedigde; hij deed veel voor
de verbetering van het lot van officieren en minderen, in één woord, in geene functie
dan die van legerbevelhebber heeft hij meer a l g e m e e n e waardeering gevonden.
Na zijne pensionneering in Nederland teruggekeerd, werd hij (1864) benoemd
tot staatsraad in b.d. en tot gouv. comm. bij de N.-I. Sp. Mij. (tot 1869 zonder
geldelijke belooning). Amsterdam vaardigde hem in hetzelfde jaar af naar de Tweede
Kamer der St. Gen., in welk lichaam hij tot de ontbinding van 1866 zitting had. Zijne
belangstelling in onze koloniën en onze kol. politiek toonde hij door in 1867 het
voorzitterschap van het Indisch Genootschap te aanvaarden en dit gedurende 5
jaren te bekleeden.
Hij werd benoemd tot ridder 4e kl. (1828), ridder 3e kl. (1846), commandeur
(1860), grootkruis (1874) der M.W.O.
Behalve een aantal (meest niet-onderteekende) artt. in het Tijdschr. v.N.-I. schreef
hij: Krijgsverrichtingen tegen het eiland Balie in 1848 ('s Grav. 1849); Brief aan F.H.
van Vlissingen (over eur. kolonisatie in Indië) ('s Grav. 1858); De waarheid over
onze vestiging in Atjeh (Z.-Bommel 1879); Open brief aan gen. P.G. Booms (Rott.
1879); De Luit. Gen. J. van Swieten contra den Luit. Gen. G.M. Verspijck (Z.-Bommel
1880); Een
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antwoord op het woord van protest en toelichting van kapt. G.F.W. Borel in Mil.
Spectator 1882.
Zijn portret is op steen geteekend door P.W.M. Trap en door N.J.W. de Roode.
Zie omtrent zijne verrichtingen in Indië o.a.G. N y p e l s , De exp. naar Bali (Haarl.
1897); M.T.H. P e r e l a e r , De Bonische exp. (Leiden 1872); E.B. K i e l s t r a , Sum.
W.K. sedert 1850 in Bijdr. Ind. Inst. 5e volgr. VII: E.B. K i e l s t r a , Beschr. van den
Atjeh-oorlog ('s Grav. 1883-85).
Kielstra

[Swildens, Jouke Jelgerhuis]
SWILDENS (Jouke J e l g e r h u i s ), verdienstelijk onderwijs- en opvoedkundige,
geb. 23 Mei 1829 te Leeuwarden en overl. 18 Sept. 1906 te Amsterdam. Naar ouden
trant al vroeg als kweekeling bij 't onderwijs gekomen, behaalde hij op 16-jarigen
leeftijd den 4den, op 18-jarigen den 3den en vier jaar later, in 1851, den 2den
onderwijzersrang. Met bijzonderen lust en ijver voor de studie bezield, en begaafd
met buitengewone werkkracht, vulde hij deze akten van bekwaamheid
achtereenvolgens aan met die voor Fransch, Duitsch en Engelsch, wiskunde,
teekenen en gymnastiek. Middelerwijl was hij werkzaam op scholen te Leeuwarden
(tot 1849), Dokkum (49-50), Harlingen (50-59) en Drachten (59-70), op
laatstgenoemde plaats als hoofd der school. Reeds hier bepaalde zich de arbeid
van Swildens niet uitsluitend tot zijn eigen school, maar was hij ook in wijderen kring
voor 't onderwijs werkzaam. Van 1863 tot 1870 was hij voorzitter van de gewestelijke
vereeniging van het N.O.G. in Friesland; in 1866 richtte hij met anderen in die
provincie de vereeniging ‘Volksonderwijs’ op.
In 1870 vestigde Swildens zich te Amsterdam, waar hij een particulier instituut
oprichtte en in vervolg van tijd een groot aantal leerlingen bekwaamde voor de
inrichtingen van onderwijs te Breda, Willemsoord enz. Zijn naam was alom bekend,
maar bovenal in de onderwijzerswereld, waar zijn groote liefde voor het onderwijs
aller harten won. Het N.O.G. met zijn vele nuttige instellingen vond in Swildens een
steun als bij weinigen; vooral voor de Levensverzekeringmaatschappij, waarvan hij
van 1873-85 lid der directie was, en voor het Ondersteuningsfonds, dat hem van
1881-90 onder zijn bestuursleden telde, heeft hij ontzaglijk veel gedaan. S. stond
bij de onderwijzers als ‘de groote philanthroop’ bekend. Ook aan het Ned.
Schoolmuseum en aan de Spaarbank van het N.O.G. wijdde hij zijn beste krachten,
aan het eerste 24, aan de laatste 14 jaren als bestuurslid. Het Genootschap erkende
en eerde zijn daadwerkelijke toewijding door hem te benoemen, in 1879, tot honorair
lid en in 1898 tot lid van verdienste, welke laatste onderscheiding slechts aan zeer
weinigen te beurt valt. In laatstgenoemd jaar tot schoolopziener in 't arrondissement
Medemblik benoemd, later in 't arr. Hoorn, maakte Swildens zich ook in deze
betrekking algemeen geacht en bemind. Hij had een open oog voor al wat het
onderwijs bevorderen kon en behartigde hiervan zooveel mogelijk de belangen.
Veel deed hij o.a. voor de oprichting van cursussen tot opleiding voor de hoofdakte,
terwijl zijn humaniteit als lid van verschillende examencommissies algemeen
gewaardeerd werd.
Van zijn geschriften noemen wij: In memoriam, aan de nagedachtenis van jhr.
Mr. F.H. van Beyma thoe Kingma gewijd (1899); De Levensverzekeringsmaatschappij
van het N.O.G. en W. Degenhardt (1900) en een levensbericht van W. Degenhardt
in de Levensber. Letterk. (1903).
Zie: Schoolblad v. 25 Sept. 1906 (met portret);
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Alg. Handelsblad v. 19 en 21 Sept. 1906, en De Amsterdammer, Weekbl. voor
Nederl. v. 30 Sept. 1906.
Zuidema

[Swinderen, Theodorus van]
SWINDEREN (Theodorus v a n ), hoogleeraar en schoolopziener te Groningen, geb.
ald. 13 Sept. 1784 en overl. ald. 11 Apr. 1851. Zijn ouders waren W i c h e r v a n
S w i n d e r e n en J o h a n n a M a r g a r e t h a v a n B e v e r e n . Na van 1799 tot
1806 aan de hoogeschool zijner geboorteplaats eerst in de wis- en natuurkunde,
daarna in de letteren en rechten gestudeerd te hebben en ook in die drie faculteiten
gepromoveerd te zijn, werd hij in 1807 tot schoolopziener en in 1814 tot hoogleeraar
in de natuurl. historie benoemd. De titels zijner diss. zijn: Dissertatio Juris Groningani
de famulis domesticis (1805); Dissertatio de atmosphera ejusque in colores actione
(1805) en De Legibus (1806); de beide eerste werden in 't Hoogduitsch vertaald.
Hij stichtte te Gron. het Museum voor Natuurl. historie en gaf een Naamlijst van
voorwerpen in het Academisch museum in 't licht (1822), gevolgd door een Wegwijzer
in het museum (1828). Zijn grootste beteekenis heeft van Swinderen echter als
schoolopziener, welk ambt hij 44 jaar met de grootste toewijding heeft bekleed. Met
H o f s t e d e d e G r o o t e.a. te Groningen was hij een der steunpilaren en
hoofdleiders van het in 1842 opgerichte Ned. Ond. Genootschap. Hij was gehuwd
met G.A.J. barones v a n d e M e r w e d e , stierf echter zonder kinderen na te laten.
Van zijne geschriften noemen wij: Beknopte beschrijving der inrichtingen van het
openbaar onderwijs in Frankrijk (1811); Ontwerp van een verbetering van 't
schoolwezen in de prov. Groningen (1822); Verzoekschrift betrekkelijk het lager
onderwijs, ingezonden aan de 2de Kamer der Stat.-Generaal (1829); Redevoering
over de schoolwet van 1806 vergeleken met de schoolverordeningen van andere
landen (1846); Bijdragen tot de geschiedenis der schoolverbetering, inzonderheid
in de prov. Groningen (1847); Het lager schoolwezen te Leeuwarden aan Groningen
en andere groote steden in Nederland ter navolging voorgesteld (1847); Een dubbel
contrast tusschen Nederland en de andere volkeren van Europa in deze dagen
(1848) en Eenige denkbeelden over schoolpligtigheid en kosteloos onderwijs (1849).
Met B.H. L u l o f s schreef hij een levensbericht van J.J. Modderman, met M.J.
A d r i a n i een van H. Wester; voorts bezorgde hij levensberichten van J. Baart de
la Faille, H. Muntingh en andere bekende tijdgenooten.
Een complete verzameling zijner werken is in de bibl. van de Mij. der Nederl.
Letterk. te Leiden.
Zijn portret is o.a. gegraveerd door C.C. Fuchs naar W. Lubbers en op steen
geteekend door C.C.A. Last.
Zie: Hand. Letterk. 1851, 74.
Zuidema

[Symons, Alexander]
SYMONS (Alexander), geb. te Rotterdam 6 Nov. 1815, overl. aldaar 1 Aug. 1892.
Op 5 Oct. 1835 werd hij te Dordrecht bevorderd tot vroedmeester en op 15 Oct.
d.a.v. tot stedelijk heelmeester. Hij vestigde zich te Rotterdam en oefende bij voorkeur
de oorheelkundige praktijk uit. In 1850 benoemd tot lid van de provinciale commissie
van geneesk. onderz. en toevoorz. te Dordrecht, bleef hij in functie tot 1865.
In 1852 vestigde hij de aandacht op de toonspraakmethode van Amman bij het
onderwijs van doofstommen en gaf daardoor den stoot tot de oprichting van de
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‘Inrichting tot Doofstommenonderwijs te Rotterdam’ in 1853. Als secretaris van het
bestuur en tevens als chirurg en oorheelkundige was hij met groote toewijding aan
deze
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school werkzaam tot aan zijn dood. Het verslag der inrichting over het jaar 1891-92
nog door hem opgemaakt verscheen kort na zijn overlijden met een In memoriam
door den directeur der school daaraan toegevoegd.
Van zijn hand verscheen: Het Doofstommenonderwijs. Eene historisch-kritische
proeve (Rott. 1852); Bijzonderheden ontleend aan het jaarlijksch verslag betrekkelijk
de uitoefening der verloskunde
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in het ressort der provinciale commissie van Geneesk. onderz. en toevoorz. in
Zuid-Holland resideerende te Dordrecht gedurende het jaar 1860 in het Nederl.
Tijds. v. Geneesk. 1862, 50; en hetzelfde over de jaren 1862 en 1863 in het Ned.
Tijds. v. Geneesk. 1865, 1ste Afd. 145; Waarneming van eene spondylarthrocace
of z.g. Angina Hippocratis in Nieuw Prakt. Tijds. v. A l i C o h e n I, 496.
Simon Thomas
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[Taabe, Joannes Antonius]
TAABE (Joannes Antonius), geb. 24 Jun. 1805 te Megen, overl. 2 Jan. 1875 te
Wageningen. Priester gewijd 27 Dec. 1827 was hij eerst eenige jaren werkzaam in
zijne geboorteplaats, waar hij ten tijde van het Collegium philosophicum, toen de
seminaries gesloten waren, in opdracht van den vice-superior der hollandsche
zending, G. van Nooy, gedurende bijna drie jaren les gaf in de philosophie en ook
in de theologie aan eenige studenten uit de districten Holland en Utrecht. Nadat de
seminaries heropend waren, werd hij in Sept. 1830 benoemd tot hoogleeraar in de
wijsbegeerte aan het seminarie te 's Heerenberg en tegelijk tot president van dat
seminarie. In 1837 uit beide betrekkingen op zijn verzoek eervol ontslagen, werd
hij 2 Juni van dat jaar benoemd tot pastoor te Wageningen.
Zie: het Oud Archief van het Aartsbisdom Utrecht (in de Aartsb. Curie te Utr.), no.
151a en het Archief van genoemd Aartsbisdom (terzelfder plaatse): Registrum
Pastorum.
Smeets

[Taelman, Abraham]
TAELMAN (Abraham), lid van de haastrechtsche rederijkerskamer ‘De
Balsembloem’, was op het landjuweel te Mechelen in 1621 met een lied en een
refrein, beide afgedrukt in De Schadt- Kiste der Philosophen ende Poeten (Mechelen
1621) 295-297. Hij onderteekende met zijn spreuk ‘Vromelijck strijt, altijt’.
Ruys

[Tal, Tobias]
TAL (Tobias), rabbijn, geb. te Amsterdam 16 Juni 1847 gest. te 's Gravenhage 24
Oct. 1898. Hij was de zoon van Z.T. T a l (1812-1864), administrateur van de N.I.
Gemeente te Amsterdam, kwam in 1862 als leerling aan het juist door Dr. J.H.
Dünner (1833-1911) gereorganiseerde N.I. Seminarium, heeft daar gestudeerd tot
1874 toen hij bevorderd werd tot Moré (hoogste graad voor de godgeleerdheid), na
in 1872 te Utrecht het door de wet van het N.I. Kerkgenootschap voor a.s. rabbijnen
geëischte cand. ex. in de klassieke letteren gedaan te hebben.
In Dec. 1874 werd Dr. Dünner opperrabbijn van het ressort Noord-Holland en als
gevolg daarvan is Tal benoemd tot rabbijn bij de N.I. Gemeente te Amsterdam. In
1876 schreef hij: Ons godsdienstonderwijs, een verdediging van zijn leermeester
en diens leerprogram tegen de uiterste orthodoxen en de uiterste liberalen. Een
aanbod om als opperrabbijn naar Rotterdam te gaan heeft Tal in dien tijd afgeslagen;
14 Dec. 1880 is hij naar Arnhem beroepen als opvolger van J.A. Lehmans; 26 Juni
1881 is hij daar bevestigd.
In 1880 was in Eigen Haard een bijschrift verschenen van prof. H. Oort te Leiden
bij een plaat voorstellend een door Meyer de Haan geschilderd: ‘Une controverse
Talmudique’. Tegen dit bijschrift heeft Tal een brochure geschreven: Prof. Oort en
de Talmud, en tegen Oort's antwoord daarop in de Gids van 1880, een
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tweede brochure: Een blik in Talmud en Evangelie. Een wederantwoord van O.:
Evangelie en Talmud is door L. W a g e n a a r weerlegd in de Isr. Letterbode 1884.
In Arnhem heeft Tal gedaan wat in een lang verwaarloosde gemeente te doen
was; in 1895 verliet hij haar bloeiend om 4 April de opvolger te worden van B.S.
Berenstein te 's Gravenhage en ad interim van Zeeland en Utrecht. In 1886 en 1887
heeft Tal uitgegeven: Choreb en Jedidjah (Rott.) waarin hij veel, ook onder het
pseudoniem J o t h a m , schreef. In 1898 heeft hij uitgegeven: Oranjebloesems uit
de gedenkbladen van Ned. Israel. Opstellen verschenen van hem in het Weekblad
voor Isr. Huisgezinnen, in de bundels van Mekor Chajiem en van de ‘Haagsche
Vereeniging voor Letterkunde en Geschiedenis’. Tal was lid van de Mij. der Ned.
Letterkunde (1887) en van het Historisch Genootschap (1896).
Zie: Weekblad v. Isr. Huisgezinnen 28 Oct. 1898 (Salem d.i.A. Polak Jzn.); Dr.
J.H. D ü n n e r in de Amsterdammer 1115, 6 Nov. 1898, met portret.
Slijper

[Taurinus, Jacobus]
TAURINUS (Jacobus), J a c o b u s v a n T o o r , in 1576 geb., 22 Sept. 1618 overl.,
was zoon van den schiedamschen predikant P e t r u s T a u r i n u s . Hij studeerde
te Leiden (waarschijnlijk is hij de J a c o b u s P e t r i , Schiedamensis, 12 April 1595
ingeschreven) en werd een der geleerdste predikanten van zijn tijd. Met Gerard
Vossius en Hugo de Groot schijnt hij reeds in zijn studietijd aanraking te hebben
gehad. Hij predikte eerst in 't Woud bij Delft, werd in 1601 naar Delftshaven en in
1605 naar Utrecht beroepen. Ofschoon de gemeente er door Wtenbogaert geordend
was, wachtte hem daar een zware taak. Vooral in Johannes Speenhoven vond hij
een geestverwant ambtgenoot. Ook de waalsche predikant Carolus Niellius stond
aan zijn zijde. De lastgeving der eerste utrechtsche Synode in 1606 tot invoering
van de kerkelijke organisatie in het Sticht werd door Taurinus met eenige andere
gedeputeerden uitgevoerd. In de stadsgemeente was zijn invloed overwegend.
Waarschijnlijk heeft hij met zijn vriend Dirk Rafelsz. Camphuysen, destijds lector
aan de Hieronymusschool te Utrecht, het grootste aandeel gehad in de
totstandkoming van den oudsten liederbundel voor de prot. godsdienstoefeningen
hier te lande. Deze bundel Hymne ofte Loff-sangen verscheen in 1615, werd door
den kerkelijken strijd nooit ingevoerd en is nu uiterst zeldzaam geworden. Hij deed
veel voor godsdienstig, zedelijk en maatschappelijk leven, voor het onderwijs ook
der lagere klassen. Hij voegde zich in 1610 met zijne ambtgenooten Car. Rijckewaert
en Speenhoven bij de onderteekenaars der Remonstrantie en was weldra de leider
der remonstrantsche partij in het Sticht,
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waartoe alle vijf utrechtsche predikanten behoorden. Ofschoon de leerstellige en
politieke verdeeldheid vooral sinds 1610 ook in Utrecht zich deed gelden, streefde
Taurinus met kracht en succes naar eenheid en verzoening. De stadsregeering
steunde hem daarin krachtig. In de Synode van 1612 werd door zijn invloed de
kerkorde van het Sticht vastgesteld, en daarmede het beginsel der
verdraagzaamheid, dat in Holland niet tot zijn recht kon komen, zonder strijd in
toepassing gebracht. Hij deelde voortaan geheel in den strijd en den nood der
Remonstranten. Anoniem schreef hij het vlugschrift de Brandclock, en, onder den
schuilnaam G e e r a a r d v a n V r i b u r g h , de Cleynen Weghwijzer. Verscheidene
andere gaf hij uit met zijnen naam. In het centrum van het Calvinisme, Amsterdam,
zweepte men het grauw tegen hem op, zoodat het hem in 1614 bij een kort verblijf
aldaar op straat aanrandde. In schotschriften werd hij beschimpt. Plancius hekelde
hem op den kansel. Hij werd voor den ‘Utrechtschen stier’ gescholden. In 1616
verscheen van zijn hand een belangrijk en lijvig werk over De onderlinghe
verdraagsaamheydt, een breede studie over het standpunt en het recht der
Remonstranten. Van historisch belang is ook zijn studie Nasporingh (1617), waarin
de kerkelijke politiek van prins Willem I grondig wordt behandeld. Maar geen geschrift
heeft zulk een politieke beteekenis gehad als zijn anoniem verweer tegen de rede
van den engelschen gezant Carleton waarin deze namens den Koning partij trok
voor de Calvinisten, onder den titel Weeghschael in 1617 verschenen en overal
gelezen. Het is geen pamflet, maar een grondig, ernstig pleidooi van groote kracht.
Maar Carleton beschouwde het als een beleediging den Koning aangedaan, wiens
dwalingen zoo openlijk werden aangetoond. De kentering in de politiek en de
naderende ondergang zijner partij maakte allengs zijn toon scherper. Hij verborg
zich toen achter den schuilnaam T h e o p h i l u s P h i l e l e u t h e r u s . Talrijke
pamfletten werden nu vooral tegen hem gericht. De staatsgreep van Maurits en de
gewelddadige omkeer in heel het land was ook voor de Remonstranten te Utrecht
noodlottig. De nieuwe regeering stond de Nationale Synode toe, die de
Remonstranten in de laatste jaren slechts hadden getracht tegen te houden, omdat
het een partijrechtbank dreigde te worden. Taurinus had zich bij het optreden van
Maurits te Utrecht met Ledenbergh naar Gouda begeven, keerde wel terug, maar
vluchtte, toen hij van Oldenbarnevelts gevangenneming hoorde, 3 Sept. uit de stad
naar Zalt-Bommel, rechtvaardigde zich in geschriften en verklaarde zich bereid
onder belofte van vrijgeleide voor den rechter te verschijnen.
Intusschen was bekend geworden dat hij de schrijver van de Weeghschael was.
Hij werd afgezet en ingedaagd; zijne vrouw, B e a t r i x v a n W i j n g a e r d e , bleef
nauwelijks voor den honger bewaard. Taurinus trok naar Antwerpen, waar hij ernstig
ziek werd. Stervend verklaarde hij, dat hij alleen de schrijver van de Weeghschael
was. Hij stierf 22 Sept. 1618, getroost in zijn geloof, in de armen van zijn vriend
Wtenbogaert, die hem in een schoonen brief waardig herdacht (Brieven van versch.
vermaerde en geleerde mannen 11).
Zijn portret is gegraveerd door H. Bary.
Vgl.: H.C. R o g g e , Jac. Taurinus in Archief voor Ned. kerkgesch. 1888, 105;
d e z ., Bibl. van Remonstrantsche Geschriften, in voce.
Groenewegen

[Teerlinck, Gerardus]
TEERLINCK (Gerardus), geb. te Heusden, een pater carmeliet van het convent van
Schoonhoven was een bekwaam geschiedkundige. Met
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veel zorg en studie schreef hij in 1500 Chronicum Heusdanum. Dit werk gebruikte
J.B. Gramaye in zijn Antiquites Brabantiae, doch noemt hem bij vergissing Johannes
in den ‘Cathalogus’ vóór het werk.
Over hem handelen o.a.: Fr. S w e e r t i u s , Athenae belgicae 286; F o p p e n s ,
o

Bibl. belgica 360 col. 2; D a n i e l a V. M a r i a , Speculum Carm. II, n . 3924 en Bibl.
Carm. I, 555
C. de Boer

[Teets, Johannes]
TEETS (Johannes), ook T e t z , te Keulen overl. in 1499 of 1500. Het eerst ontmoeten
wij hem 30 Oct. 1460, wanneer hij als J o h a n n e s T e e t s d e B o m m e l te
Keulen wordt ingeschreven. Hier bleef hij tal van jaren aan de universiteit verbonden
en verwierf hij waarschijnlijk de graden, welke hij achtereenvolgens bezat: in 1473
baccalaureus, in 1475 licenciatus en in 1477 doctor decretorum. Als hoogleeraar
aangesteld, was hij van 28 Juni tot 20 Dec. 1480 en nogmaals van 28 Juni tot 20
Dec. 1497 rector der universiteit, waarvan hij ook vice-kanselier was. Later was hij
deken van het St. Stephenskapittel te Nijmegen, als hoedanig hij in oorkonden het
eerst in 1489 en het laatst in 1497 voorkomt.
In de keulsche matrikel is een bijvoeging met latere hand geplaatst: ‘al. de
Witsellenberch. Nota pauperibus. Iste Joh. art. et decr. dr. gratia magistrorum factus,
anno 1480 fuit eiusdem universitatis vicecancellarius et rector, quod scribo
pauperibus studentibus solacio’. Inderdaad komt hij in oorkonden voor als
J o h a n n e s d e W i t z e l e n b o r c h , welke geteekend zijn als J o h . T e e t s .
Een ander bericht noemt hem ook deken van Bonn en pastoor te Alkmaar.
Zie: H. K e u s s e n , Matrikel der Univ. Köln I (Bonn 1892) 498; H.D.J. v a n
S c h e v i c h a v e n , De St. Stephenskerk te Nijmegen (Nijm. 1900) 230-32, 279-80;
Bijdr. Bisdom Haarlem XXIV, 431.
van Kuyk

[Telting, Mr. Albartus (1)]
TELTING (Mr. Albartus) (1), geb. te Franeker 11 Oct. 1803 en overl. 17 Sept. 1863,
zoon van I s a a c T e l t i n g en M a r i a A l l a r d i . Zijne moeder verloor hij reeds
in 1809, waarna zijn vader hertrouwde met de dochter van den hoogleeraar Jan
Willem de Crane. Voor den laatste koesterde Telting steeds de grootste liefde en
eerbied. Na bezoek van de latijnsche school te Franeker, werd hij in 1819 student
aan het athenaeum zijner geboorteplaats, volgde daar de lessen o.a. van de Crane,
en de juridische colleges van Gabinus de Wal en Philipse. In 1824 ging hij over naar
de groninger hoogeschool, waar de Wal en Nienhuis zijn leermeesters waren. Hier
promoveerde hij 16 Juni 1826 tot doctor in de rechten op een dissertatie de Juribus
nondum natorum (Gron. 1826). Na zijne promotie vestigde hij zich als advocaat te
Leeuwarden. Weldra bezat hij als jurist een zoo goeden naam, dat hij op de
voordracht geplaatst werd van hoogleeraar in de plaats van zijn naar Groningen
vertrokken leermeester Philipse. Evenwel werd een ander benoemd. Zijn optreden
als lid der balie werd in 1830 eenigen tijd onderbroken door dienst als luitenant der
schutterij en deelname aan den Tiendaagschen Veldtocht. Korten tijd later, 19 Dec.
1832, werd hij tot secretaris van Franeker benoemd, welken post hij elf jaren met
ijver en liefde vervulde. Voor het behoud van het friesche athenaeum kwam hij
krachtig op met Vrijmoedige stemmen tot behoud van 's Rijks Athenaeum te Franeker

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

(Leeuw. 1842), welke echter de spoedig gevolgde opheffing niet konden beletten.
Van 1843 tot 1848 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, waar hij
tot de middenpartij behoorde; kort na zijne verkiezing.
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24 Sept. 1843, was hij tot kantonrechter te Harlingen benoemd. Aanzoeken voor
een raadsheersplaats in het Provinciaal Gerechtshof van Friesland en den Hoogen
Raad, sloeg hij bij herhaling af. Van 1847 tot zijn dood was hij lid van den
gemeenteraad en van 1850-1856 van de Staten van Friesland. Hij was in 1829
gehuwd met A n n a C o r n e l i a H e n r i ë t t e H u g u e n i n . Behalve scherpzinnig
jurist, was hij uitnemend kenner van het oude recht en daarenboven van Frieslands
taal- en geschiedkunde. Van dit laatste getuigen tal van opstellen van zijn hand in
de Leeuwarder Courant, de Vrije Fries en den Frieschen Volksalmanak. Tal van
friesche gedichten zijn mede van hem bekend. Van 1830 tot 1841 was hij secretaris
van het Friesch Genootschap v. geschied-, oudheid- en taalkunde. In zijn laatste
Ievensjaren bracht hij Franekers archief in orde, waaraan wij danken: Register van
het archief van Franeker in chronologische volgorde opgemaakt (Fran. 1867),
uitgegeven door zijn zoon I. T e l t i n g .
Zie: F. d e G r e v e in Levensber. Letterk. 1864, 76-106, met volledige bibliografie.
van Kuyk

[Telting, Mr. Albartus (2)]
TELTING (Mr. Albartus) (2), geb. te Leeuwarden 18 Aug. 1857, overl. te 's
Gravenhage 5 Aug. 1907, zoon van den volg. en Amelia Wiskje Fontein. Hij genoot
zijn opleiding aan het gymnasium van zijn vaderstad, terwijl hij daarnaast van zijn
vader zoowel aanleg als opvoeding tot rechtshistorische studiën had ontvangen. In
1874 had hij het gymnasium afgeloopen; een jaar daarna werd hij te Leiden als
student in de rechten ingeschreven; hij onderging daar voornamelijk den invloed
van Fockema Andreae, onder wien hij 4 April 1882 promoveerde tot doctor in de
rechtswetenschap op proefschrift Het oud-Friesche stadrecht ('s Grav. 1882). In
Juni daarna aanvaardde hij het ambt van gemeente-archivaris van Leeuwarden,
dat hij in 1884 voor dezelfde betrekking te Zwolle verwisselde. Bij K.B. van 6 April
1889 werd hij benoemd tot commies, bij dat van 3 Maart 1893 tot adjunct-archivaris
aan het Algemeen Rijksarchief, welk ambt hij tot zijn dood heeft bekleed.
Telting heeft zich behalve als archivaris vooral bekend gemaakt als uitgever van
ongedrukte rechtsbronnen. Een natuurlijk gevolg van zijn dissertatie was zijn
publicatie van De Friesche Stadrechten (Werken der Vereen. tot uitg. der bronnen
v.h. oud-vad. recht, Eerste Reeks 5; 's Grav. 1883). De gelukkige vondst van een
handschrift op de Koninklijke Bibliotheek deed hem een nieuw stadrecht van
Groningen ontdekken, dat hij uitgaf als het Stadboek van Groningen (Werken als
voren, Eerste reeks 9; 's Grav. 1886). Na zijn verhuizing van Leeuwarden naar
Zwolle wijdde hij zijn aandacht aan de rechten der overijselsche steden en gaf
achtereenvolgens uit het Stadregt van Ootmarssum, dat van Ommen, van Rijssen,
van Steenwijk, de Stadboeken van Zwolle, het Stadregt van Grafhorst en dat van
Wilsum (Overijsselsche stad-, dijk en markeregten, I, 7-10, 12, 14, 15; Zwolle,
1887-1903). Andere door hem uitgegeven rechtsbronnen zijn de Oude rechten van
Nieuwpoort (Verslagen en Med. d. Vereeniging als voren, IV, 17 vlg.), de Oude
rechten van 's Gravenzande (t.a.p., IV, 354 vlg.), de Oude rechten van het eiland
Terschelling (t.a.p. IV, 574 vlg.; V, 97 vlg.). Ook door deze uitgaven was zijn
belangstelling gewekt voor de nederlandsche stadrechten in het algemeen en hun
onderlinge verhouding in het bijzonder; zijn onderzoekingen hebben over deze
belangrijke zaak het helderste licht verspreid. Had hij eerst de
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Overijselsche stadrechtfamilie vastgesteld (Versl. en Med. v.d. Vereen. ter beoefening
v. Overijs. regt en gesch. 1901), later breidde hij zijn onderzoek uit over het geheele
land en besprak de Verleening der stadrechten in Nederland (12e-15e eeuw) en
hunne verbreiding (Aant. sectieverg. v.h. Prov. Utr. Gen. v.K. en W. 1904). Eindelijk
had het onderzoek der overijselsche steden hem nader gebracht tot de geschiedenis
van Deventer; de resultaten van dat onderzoek, met F. B u i t e n r u s t H e t t e m a
ingesteld, zijn neergelegd in een reeks artikelen in de Prov. Overijsselsche en
Zwolsche Courant 1889-90, ten slotte omgewerkt tot het merkwaardige en zeer
gewaardeerde boek Een bezoek aan een Nederlandsche stad in de XIVe eeuw.
Met een kaart en platen ('s Grav. 1906), waarin een treffend en levendig beeld wordt
gegeven van het middeleeuwsche stadsleven. In zijn laatste jaren heeft Telting zich
vooral bezig gehouden met het vergelijkend onderzoek van het nederlandsche
zeerecht; het resultaat daarvan zag eerst na zijn dood door de zorg van C.P.
B u r g e r Jr. het licht als Die alt-niederländischen Seerechte, hrsg. von A. T e l t i n g
(Haag 1907), een bronnenuitgave van duurzame waarde.
Juist daarin, in zijn voortreffelijke bronnenuitgaven, ligt de groote beteekenis van
Teltings werk. Hij was een degelijk en grondig verzamelaar en onderzoeker van de
bronnen der nederlandsche rechtsgeschiedenis; door de zeer zorgvuldige bewerking
zijn zijn publicatiën modellen. Heuristisch en kritisch uitnemend, was hij synthetisch
minder sterk; verwerking van bronnen tot een historisch geheel is hem evenals
plastische uitbeelding van het historische verleden slechts zelden gelukt.
Zie: C.P. B u r g e r Jr. in Levensb. Lett. 1909, 415 vlg.; A.C. B o n d a m in Ned.
Archievenblad XVI, 229 vlg.
Brugmans

[Telting, Mr. Isaäc]
TELTING (Mr. Isaäc), geb. te Leeuwarden 22 Jan. 1831 als zoon van Mr. Albartus
T. (1) en Anna Cornelia Henriëtte Huguenin, overl. te 's Gravenhage 5 Nov. 1895.
Zijn opleiding genoot hij aan de hoogeschool te Groningen, waar hij sinds 1848
student was, van de juristen Philipse, Nienhuis en Star Numan, en van den literator
M. de Vries. In 1853 werd zijn antwoord op een door de rechtsgeleerde faculteit te
Utrecht uitgeschreven prijsvraag: de Criminis ambitus et sodaliciorum apud Romanos
historia met goud bekroond. Tot doctor in de beide rechten promoveerde hij 14 Juni
1854 op een Disputatio juridica inauguralis de Crimine Ambitus et de Sodaliciis apud
Romanos (Gron. 1854), een omwerking van zijn bekroond antwoord. Zijn proefschrift
getuigt van ongemeene kennis der romeinsche rechtsbronnen en der latijnsche
literatuur. Na zijn promotie vestigde Telting zich als advocaat te Leeuwarden. Naast
een spoedig drukke praktijk, bleef hij zich op de beoefening der romeinsche en
nederlandsche rechtsgeschiedenis toeleggen. Tweemaal werd hij op een voordracht
voor hoogleeraar in het romeinsche recht geplaatst, in 1858 te Leiden en in 1867
te Groningen. Na een 15-jarig advocaatschap werd hij 31 Aug. 1870 tot raadsheer
in het provinciaal Gerechtshof van Friesland benoemd, vanwaar hij 22 Maart 1875
als raadsheer in den Hoogen Raad overging. Daar zetelde hij tot zijn dood. In 1880
werd hij benoemd tot lid en voorzitter van de staatscommissie tot voorbereiding
eener wettelijke regeling der vicariestichtingen. In 1856 te Franeker gehuwd met
A m e l i a W i s k j e F o n t e i n , verloor hij zijn echtgenoote in 1891.
Telting was een uitnemend jurist; zijn talrijke geschriften liggen in tijdschriften
verspreid en
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bewegen zich bij voorkeur op het gebied der rechtsgeschiedenis. Het meest bekend
zijn: De invoering van het Romeinsche regt in Friesland in Tijdschrift v.h. Ned. Regt
van O u d e m a n en D i e p h u i s I (1868); Over de kosteriegoederen in Friesland
in hetzelfde tijdschrift II, IV en VI (1869-73); Schets van het oud- Friesche privaatregt
in Themis van 1867-90; Sporen van oud-Germaansch strafrecht in de Germania
van Tacitus in Vrije Fries IX. Het meest belangrijk en voor het oud-vaderlandsche
recht van ongemeen belang is de uitvoerige behandeling van het oud-friesche
privaatrecht. Verder tal van kleinere bijdragen en boekaankondigingen vooral in
Themis. Voor de Maatschappij der Ned. Letterk. te Leiden gaf hij levensberichten
van J.H. Beucker Andreae (1865), W.W. Buma (1874), J.H. Behrns (1884) en J.
Pols (1886).
Zie: P h . v a n B l o m in Levensber. Letterk. 1895-96, 74-110; Themis LVII (1896)
o

o

161-3; Weekblad van het Recht 1876 n . 3930; 1896 n . 6720.
van Kuyk

[Tendeloo, Henricus Johannes Emile]
TENDELOO (Henricus Johannes Emile), zoon van H e n r i c u s J o h a n n e s T.
en J.S. R i e d e l , geb. 31 Dec. 1859 te Amoerang (Minahasa), gest. 22 Mei 1903
te Tandjoeng Poera. Hij studeerde aan de Indische Instelling te Delft en vertrok in
1880 naar Ned. Indië, waar hij achtereenvolgens waarn. asp.-contr. (1881),
asp.-contr. (1882) en controleur 1e kl. (1890) werd. In 1891 moest hij wegens ziekte
naar Nederland terugkeeren. In de 5 jaren, die hij daar bleef, studeerde hij te Leiden
in de Taal- en Letterkunde van den Oost-Indischen Archipel, in welk vak hij 11 Juli
1895 promoveerde na verdediging van een proefschrift: Maleische verba en nomina
verbalia. Den zelfden dag promoveerde hij ook tot doctor in de rechtswetenschap
met het proefschrift: Over de wenschelijkheid der invoering van het Torrensstelsel
in Ned.-Indië. In 1896 keerde hij naar Indië terug en was eerst contr. 1e kl. te Tebing
Tinggi (1897), daarna ass. resident van Beneden-Langkat (1902) en van Langkat
(1903). Ook in Indië zette hij zijne taalkundige studiën voort, zooals blijkt uit zijne
verhandeling: Feiten en cijfers uit de Sadjarah Melayu in verband met enkele betwiste
hoofdpunten der Maleische Grammatica in Tijdschr. Bat. Gen. XL en uit zijne
Maleische grammatica (Leiden 1901, 2 dln.). Verder schreef hij verscheidene
artikelen over de opleiding der indische ambtenaren en artikelen over juridische
onderwerpen.
Zie: Enc. v. Ned.- Indië, IV, 292.
Juynboll

[Tengnagel, Jan Gansneb]
TENGNAGEL (Jan G a n s n e b ), zoon van den amsterdamschen proost, later
substituut-schout en schilder J a n T. (1584-1635?), en M e y n s j e n S y m o n s d r .
(1591-1643?), dochter van S y m o n J a n s z . P i n a s en N e e l t j e n J a c o b s .
Hij werd 21 Febr. 1619 in de Oude kerk gedoopt en ondertrouwde 15 Oct. 1643 met
S u z a n n a A d r i a a n s v a n Z e v e n b e r g e n (geb. 11 Oct. 1622), uit welk
huwelijk drie kinderen geboren werden, J a n , A d r i a a n en M i c h i e l . Hij was
baljuw van Naarden; in een lofdicht noemt een naardensch predikant hem
‘Stedehouder van Goylandt en Schout tot Naerden’. Als dichter deed hij zich kennen
door het langdradige treurspel Verwoestingh des Stadts Naerden ('t Amst. 1660)
onder de zinspreuk ‘Premente cruce attollimur’, en door een stichtelijken bundel XL
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Geestelycke Meditatien, over eenige Aenmerckenswaerdige Hooft-puncten in de
Christelijcke Godtsdienst (t' An st. 1676). met de spreuk ‘Superna satagite, non
terrestria’, dien hij op-
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droeg aan zijn oom M. Fontain, drost van Muiden.
Zie: Oud-Holland I (1883) 197.
Ruys

[Tengnagel, Mattheus Gansneb]
TENGNAGEL (Mattheus G a n s n e b ), broeder van den voorgaande, werd 10 Jan.
1613 in de Oude kerk te Amsterdam gedoopt, bij welken doop Francisco Badens
(kol. 62), Bredero's leermeester, getuige was. Van zijn leven is ons heel weinig
bekend. 20 Oct. 1630 werd hij als juridisch student aan de leidsche academie voor
de eerste en eenige maal ingeschreven. Waarschijnlijk heeft hij er niet lang vertoefd
en veel in 't buitenland gereisd. Reeds 2 jaar later, omstreeks 1635, bij zijn
meerderjarigheid werd hij om zijn lichtzinnige leefwijze onder curateele gesteld. Tot
zijn vrienden behoorden Jan Zoet en de tooneelspeler J. Nooseman. Vermoedelijk
stierf hij in 1652. Zijn werken zijn een beeld van zijn leven: plat en ruw van taal, niets
of niemand ontziende als hij zijn tijdgenooten bespottelijk maakt, onkiesch vaak,
maar voor amsterdan sche personen en toestanden uit dien tijd, voor zoover zijn
toespelingen althans voor ons begrijpelijk zijn, wel van eenige waarde. Wat hun
dichterlijke waarde aangaat: zij laten zich vlot lezen en hier en daar volgt hij zelfs
op verdienstelijke wijze Huygens na.
Zijn eerste werk verscheen anoniem: Amsterdamsche Mane-schijn (z.p. 1639;
andere druk: z.p. 1639); Nieuw Kluchtigh Amsterdamsche Maneschijn (z.p. 1639,
z.p. 1640, Leiden 1654, Amst. 1661 z.p. en j., de drie laatste met den titel:
Amsterdamsche volle Maneschijn). Vervolgens schreef hij: Amsterdamsche
Sonne-schijn (z.p. 1639; andere drukken: z.p. 1639, Leyden 1654, Amst. 1660 en
z.p. en j.); Grove- Roffel ofte quartier des Amsterdamsche Mane-schijn (z.p. 1639;
andere drukken z.p. 1639, Leyden z.j., Amst. 1660, z.p. en j.); St. Nicolas milde
gaven, aen d' Amstelse Jonckheyt (z.p. 1640; andere drukken: z.j 1640, Leyden
1654, Amst. 1661, z.p. en j.); Aemsterdamsche Lindebladen (t' Aemst. 1640, andere
drukken: z.j. 1639, Leyden 1654, Amst. 1661, z.p. en j.), waarin de bekende lijst
van amsterdamsche poëten voorkomt. Het vervolg op het laatste: Afgeslagen
bloemzel van de Aemsterdamsche lindebladen (t' Aemst. 1641; andere druk: Leyden
1654), dat niet achter alle uitgaven der Aemsterdamsche Lindebladen voorkomt,
behelst losse gedichten van verschillende jaren. Zijn beruchtste werk is van 1641:
Klucht van Frick in 't Veurhuys (z.p. 1641; andere drukken: Amst. 1642, 2 z.p. 1642,
Leyden 1654, z.p. 1661, Amst. 1661, Amst. z.j., z.p. 1686, Amst. 1731, Amst. 1753).
Het werd op den amsterdamschen schouwburg vertoond. Van geheel anderen aard
is: Het leven van Konstance: Waer op volgt het toonelspel, De Spaensche heidin
(t' Aemst. 1643; andere drukken: Amst. 1657, getiteld: De Spaensche heidin, Amst.
1671, Amst. 1677, Leyden 1718, Amst. 1753), opgedragen aan Dan. Mostart,
secretaris van Amst., dat hij waarschijnlijk in bezadigder oogenblikken schreef. Het
interessantste zijner werken, waarvan zijn auteurschap evenwel door sommigen
betwijfeld wordt, is: De Geest van Mattheus Gansneb Tengnagel, In d'andere werelt
by de verstorvene Poëten (Rotterdam 1652; andere drukken: Amst. 1652, Leyden
1658, Amst. 1660, Leyden 1668, z.p. en j., Amst. 1731, dat een scherpe hekeling
van gestorven dichters bevat en waarbij hoort het z.g. antwoord der poëten:
D'Onbekende Voerman van 't Schou- Burgh (waarschijnlijk van 1638). Zijn complete
werken verschenen in 1658 te Leyden (uit edities van verschillende jaren bestaande),
te Amst. in 1660 en z.p. of j. De talrijke bovengemelde drukken zijner
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werken zijn wel een bewijs, dat ze in hun tijd niet ongelezen bleven. Vermelden we
eindelijk nog drie minne-dichtjes van hem in den 7den druk van t' Amsteldams
Minne-beeckie (Amst. 1645), een gedichtje van 7 Dec. 1651 in het Album amicorum
van Jac. Heiblocq en een bijschrift onder het portret van J.J. Schipper. In Klioos
Kraam, De Tweede Opening (1657) 253, vindt men een merkwaardig grafschrift op
onzen Tengnagel van Willem Schellincks.
Zijn door A. van Halen geschilderd portretje, uit het Panpoëticon Batavum is in
het Rijksmuseum te Amsterdam.
Zie zijn levensbeschrijving in: Oud-Holland I (1883) 195-225, met een uitgebreide
bibliografie en 311-313; H. B o n t e m a n t e l , De Regeeringe van Amsterdam uitgeg.
o

door G.W. K e r n k a m p (Werken Hist. Genootsch. IIIde Ser. n . 7) 119.
Ruys

[Terhoente, Hermanus]
TERHOENTE (Hermanus), geb. te Oldenzaal 1636, overl. in het klooster te Glaan
15 Oct. 1715. In 1660 werd hij pastoor te Oldenzaal, in 1662 rector van de
franciscanessen te Almelo en vluchtte in 1665 met 28 nonnen naar Glaan, wier
klooster sinds dien Mariavlucht geheeten werd. Vandaar uit was hij ook werkzaam
onder de katholieken van Twente op die plaatsen, waar geen priester verbleef. In
1672 stelde Bernard van Galen hem aan tot kapitulaar-deken van St. Plechelmus
te Oldenzaal, tot aartspriester en administrator der kerkelijke goederen in Twente.
In 1703 werd hij als aartspriester afgezet, omdat hij volbloed Jansenist was; om
dezelfde reden werd hem in 1707 door het vicariaat van Munster het rectoraat te
Glaan ontnomen. In 1686 bracht hij met H.v. Heussen in stilte het lijk van J.v.
Neerkassel naar het klooster te Glaan, waar het 12 Juli begraven werd. 29 Febr.
1708 keerde hij zich af van de Jansenisten, en onderwierp zich aan het wettig
kerkelijk gezag.
Tijdens zijn dekenschap heeft hij afschrift gemaakt van die stukken, die betrekking
hebben op de collegiale kerk van Oldenzaal, als ook de eigenaardige statuten en
rechten der lijfeigenen van St. Plechelmus te Oldenzaal. Het H.S. van Rovenius ‘de
fundatore ac patrono ecclesiae collegiatae Aldensalensis ac de reliquiis eiusdem’
schreef hij over en voorzag het van aanteekeningen.
Zie: Arch. Aartsb. Utr. III, 414, 417 v.v.; XVIII, 460; XXII, 62; G e e r d i n k , Gesch.
v. Twenthe 105, 106, 108, 109, 205, 211, 239, 341, 453, 356, 529; R ö r i n g , Kerkelijk
en wereldlijk Twente I, 160, 225.
van der Heijden

[Terwen, Johannes Leonardus]
TERWEN (Johannes Leonardus), eerst hoofdonderwijzer van een bijzondere lagere
school, later leeraar aan de latijnsche school te Gouda, was 10 Febr. 1816 te
Dordrecht geb. en overl. ald. 9 Dec. 1873. In 1840 behaalde hij den 1sten rang bij
't lager onderwijs. Van zijn geschriften zijn 't bekendst: Etymologisch
Handwoordenboek der Nederduitsche taal, of Proeve van een geregeld overzigt
van de afstamming der Nederduitsche woorden (1864); Het koninkrijk der
Nederlanden voorgesteld in een reeks van naar de natuur geteekende schilderachtige
gezigten (1858-62, 3 dln.); Handwoordenboek der Mythologie van alle volkeren
(1856); Olympia Ramiëre of Zuid-Carolina in 1861. Geschiedk. roman uit het Hoogd.
van A r m a n d (1869, 2 dln.), en Valeria. Hist. roman uit de jaren 1813-15. Uit het
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Hoogd. van G. v o n S e e (1872, 2 dln.). Met P. v a n H i n l o o p e n L a b b e r t o n
vertaalde hij de Algemeene geschiedenis van F.C. S c h l o s s e r (1855-60, 18 dln).
Onder het pseudoniem L e o n a r d gaf
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hij eenige kleine meerendeels vertaalde opstellen aan de alg. gesch. ontleend, als
Afstand, kloosterleven en dood van Karel V (1854); De strijd tusschen Bonifacius
VIII en Phil. den Schoone (1852) e.a. Voorts vertaalde hij uit het Duitsch: M ä d l e r 's
Sterrenhemel (1851) en H e y f e l d e r 's De kindsheid van den mensch (1858) en
bewerkte hij met C o r s t i a a n d e J o n g : Onze tijdgenooten. Levensschetsen
van voorname mannen uit alle landen der aarde (1859-61).
Zuidema

[Terwen, Jan Aertsz. van]
TERWEN (Jan Aertsz. v a n ), beeldhouwer, geb. te Teruenne in 1511, gest. te
Dordrecht in 1589. Hij is de vervaardiger van de prachtige koorgestoelten in de
Groote kerk te Dordrecht, welke tusschen 1538 en 1542 zijn uitgevoerd.
Zie: G a l l a n d , Gesch. d. holl. Bauk. 369.
Weissman

[Terwey, Tijs]
TERWEY (Tijs), geb. 15 Aug. 1845 te Zaandam en overl. 17 Sept. 1893 te
Amsterdam. Hij ontving zijn opleiding tot onderwijzer in zijn geboorteplaats, bleef
daar ook eenige jaren werkzaam bij het onderwijs en werd in 1876 tot leeraar in de
nederl. taal aan de gemeentelijke kweekschool voor onderwijzers en
onderwijzeressen te Amsterdam benoemd. IJverig en bekwaam voorstander van
het openbaar lager onderwijs, was T. sedert 1887 lid van het hoofdbestuur van 't
Ned. Ond. Genootschap, waarvan hij de laatste jaren zijns levens het voorzitterschap
bekleedde.
Terwey schreef belangrijke studieboeken voor de ned. taal- en letterkunde, o.a.:
Nederl. Spraakkunst ten behoeve van inrichtingen van M.O en tot opleiding van
onderwijzers (1878; 12de dr. herz. door M. M i e r a s 1899); Korte Nederl.
spraakkunst (1882; 15de dr. herz. door M i e r a s 1907); Beginselen der Ned.
spraakkunst (1888; 9de dr. herz. door M i e r a s 1906); Bibliotheek van Nederl.
Letterkunde. Dicht- en prozawerken der voornaamste schrijvers van de 17de tot de
19de eeuw. Voorzien van inleiding en aanteekeningen (1889 e.v.; na zijn dood
voortgezet door J. K o o p m a n s e n C.G.N. d e V o o y s . Met R.A. K o l l e w i j n ,
F. B u i t e n r u s t H e t t e m a , G e r . K e l l e r e.a. schreef hij: Voorstellen tot
vereenvoudiging van onze spelling en verbuiging (1893). Verder vertaalde hij o.a.
uit het Noorsch: De jonggehuwden van B. B j ö r n s o n ) (1872) en Noorsche
Volksvertellingen van P. C h r . A s b j ö r n s e n (1875).
Zuidema

[Testelt, Michael van]
TESTELT (Michael v a n ), Ord. S. Crucis, waarschijnlijk geb. te Testelt bij Aarschot
(België), overl. einde Nov. 1458 te Maastricht; hij trad in de orde der Kruisheeren
te Namen, waar hij van 1426 tot 1429 prior des kloosters was en ook in 1436
vertoefde, toen hij benoemd werd tot rector van een nieuwe stichting te Maastricht;
in 1438 was het noodige verlof daartoe aanwezig en kort daarop werd met den bouw
van kerk en klooster begonnen; het volgend jaar richtte hij aldaar met goedvinden
van den mag. gen. Henricus van Nijmegen de Broederschap van het H. Kruis op,
welke zich ten doel stelde de Kruisheeren in den bouw en het onderhoud van kerk
en klooster bij te staan. Eerst rector werd hij later tot eersten prior aldaar aangesteld.
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Hij wordt geroemd als een voortreffelijk kanselredenaar ‘habens gratiam verbi in
sermocinando non modicam’ en schijnt veel gepreekt te hebben in Brabant, vooral
te Lier, Diest, Aarschot en omstreken. In 1458 werd hij te Lier door de koorts
overvallen en kwam hij 1 Juli doodziek te Maastricht terug, waar hij ‘fer. VI infra Oct.
Praes. B.M.V.’ overleed.
Vgl. H.P.A. v a n H a s s e l t , O.S. Cr., Gesch. v.h. klooster d. Kruisheeren te
Maastricht ln Publ.
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Limbourg XXXIX (1903) 13, 16, 42, 93, 131; C.R. H e r m a n s , Annales Ordinis S.
Crucis ('s Hertogenb. 1858). I: 1, 109 vv.; II, 260.
Brandsma

[Testtau, Ernst Julius von Tettau]
TESTTAU (Ernst Julius v o n ) (T e t t a u ), gesneuveld 15 Nov. 1703 bij Speierbach.
Hij was met de brandenburgsche hulptroepen hier in het land gekomen, na reeds
te voren met onderscheiding gediend te hebben; in 1692 werd hij in den slag bij
Steenkerke gewond. 25 Oct. 1694 werd hij tot meester-generaal der artillerie
benoemd; te voren maakte hij reeds deel uit van het hoofdkwartier van koning Willem
in het leger der bondgenooten, dat op 23 Juli 1694 te Mont St. André gelegerd was.
Als bevelhebber der artillerie woonde hij in 1695 de belegering van Namen bij, doch
kort daarna deed hij vrijwillig afstand van zijn betrekking en werd waarschijnlijk
gouverneur van Vlaanderen (H u y g e n s , Journaal). In 1702 diende hij wederom
in het leger der verbondenen, woonde het beleg van Bonn (1703) bij en werd bij die
gelegenheid op 13 Mei gewond.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. artillerie III, 67; B o s s c h a , Nederl. Heldend.
te L. II, 218.
Eysten

[Texel, Kempo van]
TEXEL (Kempo v a n ), op Texel geboren, studeerde te Parijs, waar hij den
meestergraad in de vrije kunsten behaalde, gaf in het begin der 16e eeuw onderricht
in de vierde klasse der school te Zwolle, waar hij een huis in de Diezerstraat bezat.
10 Dec. 1517 werd hij door burgemeesteren van Alkmaar als rector aangenomen,
op eene jaarwedde van 100 gouden philipsgulden en 3 ponden groot vlaamsch voor
een huis; wat hij van de leerlingen beurde zou van het salaris afgetrokken, maar
wat het schoolgeld minder opbracht door de stad bijgepast worden. Zijn rectoraat
schijnt tot 1523 geduurd te hebben. Na dien tijd moet hij te Zwolle weder in
schooldienst zijn gekomen, nog in 1530 wordt zijn huis aldaar genoemd. Hij
vervaardigde een commentaar op het tweede deel van het Doctrinale van
A l e x a n d e r d e V i l l a D e i , waarvan het eerste deel door den zwolschen rector
Herman van der Beke bewerkt was, gezamenlijk verschenen te Deventer 1505.
Door Johan van Deventer zijn te Alkmaar van hem gedrukt Carmen Scholare, metrum
jambicum dimetrum en De gloriosa virgine Maria carmen Panegyricum scholare.
Zie: H.E.v. G e l d e r , Geschiedenis der Latijnsche School te Alkmaar, 20, 21,
110-113 en Bijl. E.
Bruinvis

[Teylingen, van]
TEYLINGEN (v a n ). Vele personen met den toenaam van Teylingen hebben in de
rotterdamsche regeering gezeten. In de 15de eeuw komen in de regeeringslijsten
voor H u m a n D i r c k s z . v a n T e y l i n g e n , die burgemeester was in 1421,
D i r c H u m a n s z . v a n T e y l i n g e n , die deze waardigheid in 1434 bekleedde,
en J a n H u m a n s z . v a n T e y l i n g e n , die in 1444 als zoodanig genoemd
wordt. In de 17de eeuw komt een rotterdamsch geslacht van Teylingen op, dat niet
in verband te brengen is met de hiervoor genoemde personen, terwijl ook geen
verband aangetoond is kunnen worden met het oud-adellijk geslacht der van
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Teylingens. De stamvader van dit rotterdamsche geslacht is C l a e s W i l l e m s z .,
bijgenaamd C l i n c k e b e l , die een wapen voerde gelijkende op dat der oude van
Teylingens, doch het is niet bekend, dat hij zich ooit dezen naam heeft toegeëigend.
Hij was apotheker in ‘De Vergulde Vijzel’ en misschien reeds zijn zoon G r e g o r i u s
N i c o l a e s z ., doctor in de medicijnen, doch zeker zijn kleinzoon N i c o l a e s
G r e g o r i u s z ., chirurgijn, heeft zich van Teylingen genoemd. In de 17de eeuw
zijn enkele leden
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van dit geslacht mannen van beteekenis geweest voor Rotterdam. Zie de artt.
Gregorius (kol. 1426), Isaac (kol. 1426) en Theodorus (kol. 1427).
Moquette

[Teylingen, Adriaan van]
TEYLINGEN (Adriaan v a n ), geb. te Alkmaar 1545, begr. aldaar 31 Maart 1619,
zoon van F r a n s , notaris, overl. 12 Nov. 1572. Hij studeerde in de geneeskunde,
vertoefde geruimen tijd in Italië, promoveerde, zoodat hij den meestertitel voerde
en vestigde zich te Haarlem. In 1581 was hij een der 21 ingezetenen, die - onkundig,
zooals zij zeiden, van het door de stadsregeering met de Staten gesloten verdrag
tot voldoening harer vorderingen op den Lande door toevoeging van geestelijke
goederen - door Coornhert, als notaris, een rekest lieten opmaken aan den Prins
van Oranje, waarbij, met beklag over de herhaalde schending van de bepalingen
der satisfactie van 22 Jan. 1577, de vrije uitoefening van den r.k. godsdienst verzocht
werd. De Staten van Holland namen dit verzoek hoog op, deden de onderteekenaars
voor commissarissen in den Haag ontbieden en hen noodzaken door doorhaling
hunner naamteekeningen van hun verzoek afstand te doen. Vermoedelijk om
moeilijkheden wegens zijn geloofsijver, week hij uit naar Friesland, waar hij eenige
jaren te Leeuwarden uitsluitend van zijne praktijk moest leven, maar een zoo goede
naam van hem als geneesheer uitging, dat de Stadhouder, graaf Ernst Casimir,
hem meermalen deed ontbieden. Naar Haarlem teruggekeerd, werd hij stads-dokter
op eene jaarwedde van 40 p., benevens 9 p. 's jaars voor kleeding, in 1593 verhoogd
tot 72, in 1600 tot 100, en in 1602, toen hij een aanzoek uit Leeuwarden ontving,
tot 250, mits hij zijn leven lang aan den dienst der stad verbonden zou blijven. In
1593 had hij een huis aan de Kruisstraat verkocht en er een gekocht aan de Groote
Houtstraat. In Februari 1611 verkregen hij en een ambtgenoot opvolgers; wellicht
is hij daarop naar Alkmaar teruggegaan. Hij schreef een boek over de ziekte der
vrouwen, dat ongedrukt is gebleven. Bij zijne vrouw H i l l e g o n d a V e r m e e r ,
begr. te Alkmaar 12 Dec. 1651, had hij verscheidene kinderen, waaronder F r a n s ,
schrijver van Den Oorspronck ende ruïne ende aermoede der Spaensche
Nederlanden (2e druk Luik 1686) en Augustijn (4).
Zie: B o r , Nederlandsche Oorlogen, 16e hoofdstuk (2e stuk 1680) 254;
S c h r e v e l i u s , Harlemias (2e druk, 1754) 402.
Bruinvis

[Teylingen, Augustijn van (1)]
TEYLINGEN (Augustijn v a n ) (1), geb. omstreeks 1475 in Henegouwen, overl. te
Alkmaar 1533, zoon van F l o r i s , kwam naar Holland en op aanbeveling van zijn
oom Lucas bij Claes Corff (I kol. 637), dien hij opvolgde als rentmeester der abdij
en grafelijkheid van Egmond (hij noemde zich ook rentmeester-particulier van
Westfriesland), en wiens nagelaten goederen hij ook voor de niet te Alkmaar
woonachtige erfgenamen bleef beheeren. Hij bezat kosterijen te Maasland, hem
door den Stadhouder, en Oudcarspel, door den graaf van Egmond gegeven; werd
kerkmeester, lid der vroedschap en is van 1508 tot zijn dood bij afwisseling thesaurier
en burgemeester geweest. Hij huwde J o o s t (J o s i n a ), dochter van J a n v a n
E g m o n d , baljuw en kastelein van de Nieuwburg, en J u d i t h H e e r m a n , geb.
op het slot Nieuwburg 2 Dec. 1484, overl. te Alkmaar 1556, en won bij haar niet
minder dan 20 kinderen. Beider wapens zijn geschilderd geweest op de deuren van
het in 1511 in de Groote kerk gemaakt orgel. Van Buchel zag in 1621 te Leiden
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hunne portretten op de deuren van een schilderijtje, 't welk toegeschreven werd aan
J. Mostaert. Andere zijn vermoedelijk die van 1511 in het Museum-Boijmans te
Rotter-
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dam, ns. 198 en 199, en in den Catalogus aan Mostaert toegekend, doch
vermoedelijk geschilderd door Jac. Cornelisz.; deze zijn afgebeeld in het Bulletin
van den Nederl. Oudheidk. Bond IV. In de jaren omstreeks 1520 kwiteerde Augustijn
voor van de stad Alkmaar ontvangen renten ten lijve van zijne natuurlijke dochter
A n n a en van zijn broeder A d r i a a n , kanunnik van S. Servaas te Maastricht. 25
Sept. 1552 approbeerden zijne 12 toen nog in leven zijnde kinderen de door hunne
moeder Joost Jansd. 2 Juni gestelde verpanding van haar huis en inboedel voor
een bedrag van ƒ 8000, daartoe verplicht bij vonnis van het Hof van Holland van 4
April, zulks in verband met eene actie der nieuwe regenten tegen de oude, gevoerd
ter zake van beweerde vorderingen wegens ongelikwideerde posten op vroegere
thesauriers en burgemeesters.
Bruinvis

[Teylingen, Augustijn van (2)]
TEYLINGEN (Augustijn v a n ) (2), zoon van Dirk en klemzoon van den voorgaande,
te Alkmaar geb. 4 Mei 1529, overl. 1576. Hij was aldaar thesaurier 1560, 64, 74 en
75, kerkmeester 1562, 63, 67, 68, 70 en 71, schepen 1561 en schout, door de
Rekenkamer benoemd 9 Nov. 1568 en commissie van de Grafelijkheid bekomen
13 Jan. 69, tot in 1573. Als schout was hij benoemd op dezelfde voorwaarden als
in 1562 zijn oom Bartholomeus, waartoe behoorde goede nakoming der plakkaten
op de religie maar hij vond te dien aanzien bij schepenen meer tegen- dan
medewerking. B o o m k a m p , Alkmaer. 198, noemt 1573 een A.v.T., die rentmeester
van den impost was, misschien de oud-schout. S c h o t e l , Biogr. Woordenboek
noemt hem schrijver van door Boomkamp gebruikte aanteekeningen, ofschoon deze
bl. 202 een v.T. zonder voornaam citeert, en beroept zich op Leven van Alkemade,
293, waar spraak is van Scriverius' neef A.v.T. Jacobsz., in 1577 te Alkmaar, niet
van onzen Augustijn, wiens vader Dirk een der borgen voor diens schoutambt was.
C l a e s A d r i a e n s d ., ‘huisvrouw van Augustijn’, werd begraven in 1552, B r e c h t
H a r c k e n d ., mede dus genoemd, 1577; ware de laatste des schouts vrouw
geweest, dan zou zij als weduwe gestorven zijn. Een portret van een Augustijn
junior, door C. Ketel geschilderd, was in 1621 te Leiden.
Zie: B o o m k a m p , Alkmaér 166-171, v. L e e u w e n , Batavia illustrata 1117.
Bruinvis

[Teylingen, Augustijn van (3)]
TEYLINGEN (Augustijn v a n ) (3), geb. te Alkmaar 1549, overl te Haarlem 28 Aug.
1625, zoon van J a c o b v.T., meermalen thesaurier van Alkmaar, overl. Nov. 1593,
en M a r i a J a n s d . van Assendelft, en volle neef van Adriaan v.T. (kol. 1422). Als
deze was hij med. doctor te Haarlem, aldaar in de Jansstraat wonende; hij was
aanvankelijk voor apotheker opgeleid, maar had te Douay de geneeskunde beoefend.
Behalve geneesheer was hij brouwer, hetgeen te Haarlem met meer gegradueerden
het geval was. M a r i a C o r n e l i s d . C o s y e n , met wie hij in 1579 gehuwd was,
verkocht als zijne weduwe 12 Febr. 1629 en wederom 13 Juni 1634, telkens ten
overstaan van haar zoon J a c o b (overl. 1644), een woonhuis en eene bierbrouwerij,
zijnde ‘het Bourgondische Cruys’ en ‘het Seehardt’, beide aan het Spaarne en elk
voor ƒ 16000. Augustijns portret op 73-jarigen leeftijd is in 1622 gegraveerd door
zijn haarlemschen stadgenoot C. van Kittensteyn.
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Zie: A m p s i n g , Beschryvinge en lof der stad Haerlem (1628) 493; v. S a s s e
v. Y s s e l t , Beschrijving van het H. Geestgilde te Haarlem, 183; Navorscher LXI,
90.
Bruinvis

[Teylingen, Augustijn van (4)]
TEYLINGEN (Augustijn v a n ) (4), geb. Haarlem 13 Juli 1587, gest. Amsterdam 4
Aug. 1669,
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zoon van Adriaan en Hildegonda Vermeer (kol. 1422); ondanks den overgang veler
v.T.'s tot de hervormde leer, waren dezen katholiek gebleven, wat hen tot bekrompen
levensomstandigheden schijnt te hebben gebracht. Als knaap bezocht Aug. de
haarlemsche school van Corn. van Schoon, voltooide te Leuven den cursus der
wijsbegeerte en werd er meester in de vrije kunsten (± 1604). 22 Mei 1606 trad hij
in de Societeit van Jezus, ontving 21 April 1612 de priesterwijding en was
achtereenvolgens als leeraar werkzaam in de Jezuïeten-colleges te Maastricht,
Brugge en Brussel. Omstreeks 1620 kwam hij als opvolger van pater Livinus Wouters
als zielzorger te Amsterdam. Om zich tegen vervolging, inzonderheid van den diaken
der waalsche Kerk, Jacq. de la Bourse, te vrijwaren, liet hij zich door den stadsschout
als seculier geestelijke erkennen. Toch moest hij herhaaldelijk van verblijfplaats
wisselen, tot hij ten slotte zich een vaste woonplaats kon kiezen en de kerk ‘de
Papegaai’, (thans St. Jozefskerk) bedienen.
v.T.'s nijvere werkzaamheid werd bij hoog en laag zeer gewaardeerd. Niet enkel
van de katholieken, maar zelfs van hervormde magistraatspersonen was hij de
vertrouwde raadsman. De oudburgemeester Reinier Cant werd door hem tot het
katholiek geloof teruggebracht. Vondels gedichten getuigen van hoogachting voor
den pater. v.T. liep met het plan rond, te Amsterdam een Jezuieten-college te
stichten, tot welk doel hij reeds een fonds van ƒ 15,000 had bijeengebracht.
Onder eigen naam of onder dien van ‘P e r e g r i n u s A m s t e l i u s ’, of ‘als
liefhebber der waarheid en der zielen zaligheid’ bewoog v.T. zich op het gebied van
ascese, geschiedenis en polemiek. Zijn Elixir of Extractum catholicum beleefde
minstens 3 uitgaven en wekte de woede der predikanten op. Het werkje, dat vooral
zijn herinnering in de boekenwereld heeft levendig gehouden en herhaaldelijk
besproken werd, is: De opkomst der Nederlandsche Beroerten. Door het verloop
der kerkscheuring historisch na te gaan wil het aantoonen, dat lieden, die op zulk
een wijze hun hervorming trachtten in te voeren, het ware geloof niet hebben kunnen
aanbrengen.
Vgl.: C. S o m m e r v o g e l , Bibl. d.l. Comp. de Jésus VII, 1955 v.; H. A l l a r d in
Jaarboekje van Alberdingk Thijm, 1902 117, v. en 1904, 65 v.; Bijdragen bisdom
Haarlem X, 303; Archief aartsbisd. Utrecht III, 50 en VI, 234.
Derks

[Teylingen, Bartholomeus van]
TEYLINGEN (Bartholomeus v a n ), te Alkmaar geb. omstreeks 1518, overl. 1568,
zoon van Augustijn (1), was schepen in 1548, 50 en 52, werd baljuw van de
Nieuwburg omstreeks 1555 en schout van Alkmaar voor 6 jaren, ingaande 31 Oct.
1563, onder voorwaarde van krachtige handhaving der plakkaten op de religie. De
beeldenstorm in de Minderbroederskerk 2 Sept. 1566 werd echter niet door hem
gekeerd en aan de met een onderzoek deswege belaste commissarissen verklaarde
hij, geen kwaad vermoeden gehad en de ongeregeldheid eerst na den afloop
vernomen te hebben. Denkelijk om zijne slappe houding werd de waarneming zijner
betrekking in Juli 1568 door het Hof van Holland opgedragen aan den
oud-burgemeester Claes Harcxz. van Houten. Zijne vrouw B a e r t e V e r l a e n ,
die hem 13 kinderen schonk, werd in Mei 1557 begraven. Hij hertrouwde met M a r i a
D i r c s , bij wie hij één zoon won.
Zie: B r u i n v i s , De regeering van Alkmaar tot 1795 (1904) 6; d e z ., Te Alkmaar
in den geuzentijd (Alkm. 1894) 8.
Bruinvis
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[Teylingen, Dirk van]
TEYLINGEN (Dirk v a n ), te Alkmaar geb. 28 Aug. 1512, overl. 25 Febr. 1578,
broeder van Bartholomeus, volgde zijn vader Augustijn (1) op als rentmeester der
abdij en grafelijkheid van Egmond, als rentmeester particulier van Westfriesland en
als rentmeester van de erfgenamen van Claes Corff, in welke kwaliteit hij het
Hoogehuis bij de Groote kerk bewoonde. In 1548 wordt hij genoemd als substituut
van den ontvangergeneraal der beden in Holland. Met zijn broeder F r a n s deed
hij de Nieuwe Grebbe onder Warmenhuizen bedijken. Hij was thesaurier der stad
in 1534, 36-38, 40, 41, 43, 44, kerkmeester in 1538-48 en is ook lid der vroedschap
geweest en als zoodanig in 1557 met Claes Heyndricx naar Brussel afgevaardigd
om eene vergrooting der waag te verkrijgen; maar 5 Sept. 1566 werd gesproken
over zijne vervanging en in de lijst der vroedschappen staat achter zijn naam ‘verlaten
om 't proces met de gr. van Egmond’. Na den dood van Lamoraal bleef hij, op
verlangen van diens weduwe, als rentmeester van Egmond fungeeren. Ten gevolge
der hooge geldelijke eischen, door Haarlems eersten bisschop aan de abdijgoederen
gesteld, was v.T., met verpanding van eigen goederen, ƒ 11434 in voorschot en
vervolgens in twist geraakt met den prelaat, die hem in Febr. 1568 het
rentmeesterschap daarvan ontnam [20 Juli 1580 en 25 Jan. 1581 vergunden de
Staten aan de weduwe en kinderen van v.T. abdijlanden aan te tasten ter vereffening
hunner vorderingen]. In 1572 met Mostert naar Enkhuizen ontboden, liet Sonoy hem
aldaar 2 Juli gevangen nemen. Op zijn verzoek van den 27sten, om hem tegen
borgstelling te ontslaan, werd geantwoord, dat hij geduld moest hebben, tot de Prins,
aan wien Sonoy ter zake had geschreven, zijne meening zou doen kennen, en
desgelijks in Augustus op een dergelijk verzoek van jhr. Frederik v.d. Zevender en
Jan Steenhuys, oud-burgemeester van Alkmaar. Deze arrestatie kan wel in verband
gestaan hebben met zijn rentmeesterschap der reeds vernietigde abdij, waarvan
het administratief archief, krachtens bevel van den Prins van Oranje van 11 Nov.
1573, 12 Dec. d.a.v. (ten huize van G. Mostert) geïnventariseerd en in Januari '74
in 2 kisten naar Delft verzonden werd. v.T. schijnt, misschien wel door des bisschops
bedrijf, in zijne geldelijke verplichtingen tekort geschoten te zijn; 19 Nov. 1588 werd
bij den Hove van Holland uitgesproken sententie van preferentie tusschen de
gemeene crediteuren van D.v.T., geëxecuteerde. Zijne vrouw, die hem 5 kinderen
schonk en hem overleefde, was M a c h t e l d S u y s .
Zie: B o o m k a m p , Alkmaer, 115, 130, 145, 171, 186; v. W i j n , Huisz. Leven, I
384, 385; R ö m e r , Kloosters en Abdijen I, 275.
Bruinvis

[Teylingen, Floris van]
TEYLINGEN (Floris v a n ), te Alkmaar geb. 1510, overl. 15 Febr. 1585, broeder van
Bartholomeus en Dirk, moet zeer gegoed geweest zijn, want toen in 1558 door
commissarissen eenige personen aangeslagen werden om samen den Koning tot
het voeren van den oorlog 1000 ponden te leenen, moest hij alleen een vijfde van
het geheel opbrengen. Hij was schepen in 1543, 45, 47, 49 en 51, thesaurier in
1546, 48 en 50, burgemeester in 1554, 60, 61, 73, 75 en 77. Hij was het, die, toen
18 Juli 1573 de overheid weifelde of zij, op Ruychaver's verzoek, troepen binnen
de stad zou laten, den knoop doorhakte door, na verklaard te hebben met den Prins
en de burgers te willen leven en sterven, de vergadering te verlaten en met vele
ingezetenen het prinsenvolk door de Friesche poort binnen te laten; en die, toen
eenige
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bevelhebbers, die de stad voor onhoudbaar hielden, voorstelden om haar, met
medeneming van zaken van waarde, te ontvluchten, 1 Sept. met den gouverneur
Cabeliau, den kapitein Steenwijk en den burgemeester van Houten dit heilloos
voornemen wist te niet te doen Door een en ander blijft zijn naam verbonden aan
de gelukkig geslaagde verdediging van Alkmaar. In 1581 werden hij, Adriaen
Doedesz. en Claes Hendricksz. van Edam van hunne ambten ontslagen, omdat zij
gedreigd hadden de stad te zullen verlaten, indien men hen langer burgemeester
wilde maken; maar zij moesten de vroedschapsvergaderingen blijven bijwonen
wanneer er gewichtige zaken te behandelen waren. v.T. is gehuwd geweest met
M a r i a J a n s d . v a n d e N i e u w b u r g en daarna met K a t r i j n J a c o b s d .
v a n Z e l , overleden in 1572. Zij wonnen 13 kinderen.
H o f d i j k heeft voor zijne Alcmaria Victrix. Kronijk van Alkmaars beleg in 1573
een steendrukportret geplaatst, genomen naar eene schilderij in Alkmaars museum
van P. de Grebber, 1623, bekend als ‘de familie van burgemeester van Teylingen’,
maar het is zeer twijfelachtig of daarop het gezin van onzen Floris is afgebeeld.
Zie: B o o m k a m p , Alkmaer, 137, 210, 243, 383.
Bruinvis

[Teylingen, Gregorius van]
TEYLINGEN (Gregorius v a n ), geb. te Rotterdam 18 Nov. 1653, als zoon van
C l a e s v a n T e y l i n g e n en M a r i a v a n d e r B u r c h , ongehuwd aldaar
overleden 3 Mei 1735. In 1692 werd hij benoemd tot lid van de vroedschap en bleef
dit tot 1730. Allerlei smalle ambten bekleedde hij ook nog in die periode. Tusschen
1695 en 1727 was hij meermalen burgemeester, van 1709-1712 lid van het college
der admiraliteit op de Maas en van 1711-1723 ontvanger van de
gemeenelandsmiddelen.
Zie literatuur bij Theodorus v.T. (kol. 1427) en het artikel over het rotterd. geslacht
van T. (kol. 1421).
Moquette

[Teylingen, Mr. Isaac van]
TEYLINGEN (Mr. Isaac v a n ), de zoon van Theodorus (kol. 1427), geb. te Rotterdam
15 Sept. 1735, gest. 23 Mei 1813 aldaar, werd 8 Maart 1752 student te Leiden en
promoveerde aldaar in de rechten. In 1763 werd hij schepen in zijn vaderstad, in
1769 treffen wij hem aan als adjunct-commies-generaal van het college der
admiraliteit op de Maas; van 1775-1795 was hij lid van de vroedschap, burgemeester
in 1793 en 1794. Bij de verandering in de regeering in 1795 moest hij aftreden, maar
werd in 1803 weder tot lid van den raad gekozen, vervolgens tot wethouder, welke
functiën bij behield tot 1808. Daarna was hij opnieuw burgemeester van 1808-1810.
Hij huwde 26 Oct. 1772 met G e e r t r u i d a J o h a n n a B r o u w e r . Bij gelegenheid
van zijn huwelijk was een gedenkpenning geslagen met het opschrift:
Van Teylingen en Brouwer wijen
Dees prijs aan Rotte's arme jeugd
Ten loon van haar verdienste en deugd
Ten spoor in rijper levenstijen.
Hij was van 1804-1813 dijkgraaf van Schieland, van 1780 tot de opheffing der O.-I.C.
in 1798 bewindhebber daarvan voor de kamer Rotterdam en behoorde van
1775-1810 tot de Maecematen van het Bat. Gen. te Rotterdam.
Zijn portret in pastel bevindt zich in het Mus. v. Oudheden te Rotterdam.
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Zie de literatuur bij Theodorus van T. (kol. 1427) en het artikel over het rotterd.
geslacht van T. (kol. 1421).
Moquette

[Teylingen, Jacob van]
TEYLINGEN (Jacob v a n ), te Alkmaar geb. 5 Dec. 1569, begr. 5 Sept. 1643, zoon
van J a c o b
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F l o r i s z . v.T. en E v a D i r k s d . T o o r e n b u r g h . Hij werd 9 Sept. 1589 te
Heidelberg ingeschreven als student in de rechten en promoveerde aldaar in het
voorjaar van 1592 op theses over verhuring en verpachting. Lid der vroedschap van
Alkmaar geworden 26 Nov. 1616, deelde hij in het algemeen ontslag 11 Oct. 1618.
Hij bekleedde het burgemeesterschap in 1615, 16, 28, 35, 39 en in loco 1642. Hij
beoefende de latijnsche poëzie, bracht de Psalmen in het latijn over en beschreef
de belegering van Alkmaar in latijnsche verzen. Velius roemt zijn gelukkige dichtader.
o

o

Hij huwde 1 . Augustus 1601 met J o s i n a M o s t a e r t , overl. 7 Oct. 1602, 2 . te
o

Amsterdam 3 Jan. 1606 met L i j s b e t h F r e d e r i k s , overl. Sept. 1606, 3 . te
Egmond a.d.H., waar de bruigom toen woonde, met J a n n e t g e n M i c h i e l s d .
R u y t e n b u r g h , van Amsterdam, April 1613, begraven 20 Febr. 1614, een kind
o

8 Mrt. d.a.v., 4 . Als zijne weduwe bleef na M a r i t g e n C o r n e l i s , begraven 10
Maart 1653. 16 April 1636 is een kind, zeker uit dit huwelijk - 't welk vergeefs gezocht
is - begraven; misschien was J a c o b v.T., begraven 5 Maart 1639, een tweede.
Zijne dochter J o s i n a trouwde in 1621 met A b r a h a m d e V o s , te Haarlem, en
werd alzoo de stammoeder der familie d e V o s v a n T e y l i n g e n .
Zie: Diarium E v e r a r d i B r o n c h o r s t i i ('s Grav. 1898) 19, 24, 35; T h .
V e l i u s , Westfrisia (Hoorn 1740) 21.
Bruinvis

[Teylingen, Mr. Theodorus of Dirk van]
TEYLINGEN (Mr. Theodorus of Dirk v a n ), ged. te Rotterdam 29 Dec. 1689 als
zoon van D i r k v a n T e y l i n g e n , den broeder van Gregorius (kol. 1426), en van
A n n a B o s c h , overleden aldaar 16 Juni 1768, werd 3 Sept. 1708 student te
Leiden en promoveerde aldaar in de rechten 23 Mrt. 1711. Hij begon zijn loopbaan
in 1717 als commissaris van het waterrecht, nadat hij in 1714 schepen van Cool
was geweest. In 1721 werd hij schepen van Rotterdam, in 1730 vroedschapslid,
wat hij tot 23 Oct. 1748 bleef, toen hij om zijn politieke gevoelens door den Prins uit
al zijn stedelijke ambten werd ontzet. Van 1733-1736, in 1741 en 1745 was hij
gecommitteerde raad, in 1742, 1743 en 1746 burgemeester. Hij huwde 1 Aug. 1719
met A n g e n i t a v a n M e e l . Naar aanleiding van den koop van een gedeelte
bolwerk achter zijn huis aan het Haringvliet werd hij beschuldigd dit terrein op
slinksche wijze verkregen te hebben; hij verdedigde zich tegen deze beschuldiging
in een publieke advertentie, waarin hij ƒ 6000 uitloofde voor het bewijs dezer
aanklacht.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Levensbijzonderheden van Mr. Is. van Teylingen,
bewindhebbeder O.- I.C. in N. Ned. Jaarb. XXII, 1787, 6: 5454, 7: 5901; Cat. Mus.
o

v. Oudheden te Rotterdam n . 106 en 685; Rott. Jaarb. X, 97 vlg. en het artikel over
het rotterdamsche geslacht van T. (kol. 1421).
Moquette

[Theobaldus]
THEOBALDUS, abt van Kloosterrade (Rolduc) te Kerkrade Limburg. Hij volgde in
1301 op aan Cono (I kol. 631), die 19 Maart van dat jaar overleden was, en komt
nog voor in eene oorkonde van 7 Jan. 1314. Hij stierf 22 Jan. van een ons onbekend
jaar. Onder zijn bestuur bevestigde paus Clemens V, 22 Februari 1311, de vrijheden
en voorrechten der abdij.
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Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg van S.P. E r n s t (Luik, 1852 89-90).
Goossens

[Theodoricus]
THEODORICUS, abt der cistercienserabdij La Charité in het bisdom Besançon,
komt voor als
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wijbisschop van dat diocees met den titel van Suden in 1294 en 1310. Zijn grafschrift,
opgemerkt door M a r t è n e e t D u r a n d , Voyage littéraire de deux Bénédictins
(Paris 1717), I, 139, vermeldt zijn overlijden op 9 Mei 1324. Omdat de bul van
Clemens V Jacobus van Denemarken aanwijst als opvolger van Petrus Sudensis
veronderstelt men, dat Theodoricus niet door den Paus was benoemd en er dus
twee bisschoppen tegelijk den titel van Sudensis voerden. Slechts eenmaal wordt
Th. vermeld in betrekking met het bisdom Utrecht. J. d e L e y d i s , Chronicon
Egmundanum (Lugd. Bat. 1692) 46 zegt, terwijl hij de aflaten verleend aan de abdij
opsomt: ‘Theodoricus episcopus Zudensis diocesis Trajectensis centum dies et
carinam’. Wij mogen terecht twijfelen of de kroniek hier juist is. Daar in den volgenden
regel sprake is van Petrus Zudensis heeft waarschijnlijk schrijver, uitgever of zetter
bij vergissing tweemaal Zudensis gezet in plaats van de eerste maal Vironensis.
De wijbisschop T h e o d o r i c u s V i r o n e n s i s verbleef een tijd te Egmond en
verleende aldaar een aflaat ‘centum dies et unam karenam’.
Zie: W i l h e l m u s P r o c u r a t o r , Chronic. Egm. in M a t t h a e u s , Vet. aev.
analecta (ed. 1738) II, 510; i d ., ed. P i j n a c k e r H o r d i j k (Werken Hist. Gen. III:
20) 16-18; Gallia Christiana XV, 244, 269; Revue Bénédictine XX (1903) 20.
Fruytier

[Thiebout, Carel Hendrik]
THIEBOUT (Carel Hendrik), rector van 't gymnasium te Zwolle, geb. 15 Apr. 1802
te Arnhem, waar zijn vader griffier van het Hof was, en overl. 6 Jan. 1872 te Zwolle.
Hij studeerde te Utrecht en promoveerde op Theses, 15 Juni 1825. Nog in datzelfde
jaar tot praeceptor aan het zwolsche gymnasium benoemd, werd hij hiervan rector
in 1834, wat hij bleef tot 1869. In 1848 was hij lid van de Commissie voor 't afnemen
van het staatsexamen tot toelating tot de universiteit en examineerde toen o.a. de
Génestet, die later uit dank voor de wijze, waarop Thiebout hem op zijn gemak had
gebracht, het bekende vers op hem maakte. Thiebout schreef of bewerkte een paar
latijnsche schoolboeken, o.a. de Themata van W e y t i n g h (1839) en het Lat.
leesboek van J a c o b s e n D ö r i n g (1849).
Zuidema

[Thiebout, Johannes]
THIEBOUT (Johannes), zoon van den voorg., geb. 19 Febr. 1828 te Zwolle en overl.
ald. 30 Juni 1903. Ook hij studeerde te Utrecht en promoveerde op Stellingen in
1853. Van 1859 tot '80 was hij secretaris en ontvanger van het polderbestuur van
Mastenbroek; van 1859 tot '88 lid van den gemeenteraad te Zwolle en van 1885 tot
88 tevens wethouder dier gemeente. In 1880 tot lid der Prov. Staten van Overijsel
gekozen, werd hij 10 jaar later tevens lid der Gedeputeerde Staten ald., wat hij bleef
tot 1895. Mr. J. Thiebout stond in de stad zijner inwoning bekend als bevorderaar
van al wat schoon en goed was; vooral de muziek stond bij hem in hooge eer: hij
richtte in 1860 te Z. de muziekschool op en in 1878 de orchestvereeniging; van
beide was hij een reeks van jaren voorzitter en van de laatste tevens directeur.
Hij schreef: Waterweg van Zwolle langs Kampen naar zee. Met een kaart (1881).
Zuidema

[Thieme, Hermann Carl Anton]
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THIEME (Hermann Carl Anton), uitgever en boekhandelaar, geb. te Wezel 21 Mrt.
1770, overl. te Zutphen 9 Juni 1826.
Zijn portret is door H. Siebert op steen geteekend.
Hij werd in zijne zaak opgevolgd door zijn zoon W i l h e l m J o h a n n T h i e m e ,
geb. te Zutphen 9 Mrt. 1805 en aldaar overl. 7 Apr. 1867
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Diens zoon W i l l e m T h i e m e , geb. te Zutphen 25 Juli 1834 en in Mei 1863 naar
Java vertrokken, had onder den naam W.J. Thieme een boekhandel en
uitgeverszaak, dien hij overdeed aan Cornelis Schillemans (I kol. 1458).
Gimberg

[Thomassen, Marie Hubertus Joannes Petrus]
THOMASSEN (Marie Hubertus Joannes Petrus), geb. 24 Oct. 1847 te Ekkelrade,
gem. Gronsveld, gest. te Utrecht 21 Dec. 1906, was een der beste leeraren van zijn
tijd aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht. Na zijn voorbereidend onderwijs te
hebben genoten te Meersen en te St. Truyen (België), ving hij 1 Sept. 1865 zijn
studie aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht aan en werd aldaar op 7 Juli 1869
tot veearts bevorderd. Tot Aug. 1881 praktizeerde hij met goed gevolg te Maastricht;
in genoemde maand werd hij benoemd tot leeraar aan 's Rijks Veeartsenijschool,
om onderwijs te geven in: algemeene therapie, bijzondere ziektekunde en
geneesleer, geneesmiddel- en vergiftleer, geschiedenis der veeartsenijkunde,
propaedeutische cliniek en cliniek der verschillende huisdieren. Ondanks de groote
verscheidenheid der leervakken kweet hij zich van de hem opgedragen taak op zeer
verdienstelijke wijze en wist hij zelfs tijd te vinden om, ook buiten zijn eigenlijk gebied,
wetenschappelijken arbeid te verrichten. Daaronder zijn vooral van beteekenis zijn
onderzoekingen omtrent de ziekten van het zenuwstelsel bij de huisdieren en die
betreffende de immuniseering van het rund tegen de tuberculose. Ook op historisch
gebied heeft hij zich onderscheiden, niet alleen van de veeartsenijkunde, doch ook
op het terrein der vaderlandsche geschiedenis. In 1890 gaf hij te Maastricht uit:
Krijgsbedrijven van Alexander Farnese in Limburg en aangrenzende gewesten
1578-79, en in 1892, evenzoo te Maastricht: Spaansche bijdragen tot de geschiedenis
onzer voorvaderen der 16e eeuw. In verband hiermede werd hij benoemd tot lid
van het Historisch Genootschap te Utrecht.
Thomassen bewoog zich ook gaarne in het maatschappelijk leven en was daar
zeer gezien. Hij was vele jaren ondervoorzitter en voorzitter van de Maatschappij
tot bevordering der Veeartsenijkunde in Nederland en hield in haar vergaderingen
dikwijls een wetenschappelijke voordracht. Tot hetzelfde doel trad hij enkele malen
voor zijn ambtgenooten buiten de stad zijner inwoning op, en zelfs voor de medici
in den Geneeskundigen kring te Utrecht.
Ook in het buitenland was Thomassen geacht. Hij bezocht niet zelden de
internationale congressen op veterinair gebied of op dat van tuberculose. Wat het
laatste betreft, bestreed hij in 1901 te Londen zelfs R. Koch, toen deze verkondigde,
dat de humane en de bovine tuberculose geheel verschillende ziekten waren.
Ook is zijn naam op veler lippen gekomen door zijn mededeeling in fransche
vaktijdschriften van hetgeen hij bij zijn komst in 1881 aan 's Rijks Veeartsenijschool
zag in zake de door zijn ambtgenooten verkregen gunstige gevolgen van de
behandeling der actinomycose bij het rund met joodkalium. Sedert dien tijd is deze
therapie ook bij den mensch in gebruik.
De rijksuniversiteit te Groningen bevorderde hem 21 Juni 1905 tot doctor in de
geneeskunde honoris causa. Hij was lid van vele buitenlandsche veterinaire
vereenigingen, zooals vermeld is in het Tijdschrift voor Veeartsenijkunde XXXIV,
476, dat in de volgende bladzijden ook een opsomming bevat van de door hem
geschreven artikelen.
Op 20 Sept. 1909 is, bij gelegenheid van het IXe Internationaal Veeartsenijkundig
Congres te
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's Gravenhage, aan 's Rijks Veeartsenijschool een borstbeeld van T h o m a s s e n
onthuld. In het toen gedrukte gedenkschrift, waarin eenige bij die gelegenheid
gehouden redevoeringen zijn opgenomen, komen ook afbeeldingen van het
borstbeeld voor.
Schimmel

[Thouars, George Anne Christiaan Willem markies de]
THOUARS (George Anne Christiaan Willem markies d e ), geb. op huize Singraven
bij Denekamp 13 Mei 1807, kleinzoon van den generaal-majoor M a r c A n t o i n e d e
T h . (die op Singr. overleed 8 Mei 1829), was aanvankelijk page aan het hof van
koning Willem I, daarna luitenant bij de infanterie, waaruit hij wegens wangedrag
ontslagen werd; sindsdien leidde hij een nooddruftig bestaan; werd in 1846 wegens
een drukpersdelict tegen een rechterlijk ambtenaar veroordeeld tot 2 jaar gevang.
straf en geldb. van 100 gld. en in 1847 tot 3 mnd. gev. en geldb. van 100 gld. wegens
soortgelijk misdrijf, blijkbaar in verband met de toenmalige hatelijke aanvallen op
koning Willem II en diens verleden als kroonprins, waarmede de Th. zich heeft
ingelaten. Hij ontkwam naar het Laar in het Bentheimsche, waar hij 8 Aug. 1850 in
diepe armoede overleed. Zijn dichterlijke aanleg uitte zich in eenige verzen in het
plat-twentsch dialect geschreven en voorkomende in den Overijss. Almanak van
1839 en 1840.
Zijn verweerschrift Belijdenis der waarheid is te vinden in het tijdschrift de Burger
van 24 Febr. 1847.
Over de familie de Thouars zie mijn Geschiedenis der Havezathen van Twenthe
in voce Singraven.
ter Kuile

[Thurn, George von]
THURN (George v o n ), ook voorkomende als T h o r n of T h u n , vrijheer, afkomstig
vermoedelijk uit Saksen, scheen, aan het hoofd van saksische benden het, in den
aanvang van 1495 schijnbaar bevredigde, door Otto v. Langen (kol. 761) nauwelijks
verlaten, Friesland met een nieuwen inval te bedreigen; dit geschiedde in den tijd,
dat Vetkoopers en Groningers weer de hoofden bij elkaar staken, waarop de
verbitterde Schieringers zich tot den hertog van Saksen begonnen te wenden, die
echter eerst later op die aanzoeken inging. Van (militair) optreden van von Thun
vernemen we dan echter niet; zijne rol in het Noorden speelt hij voornamelijk in
1500. Toen immers werd hij door Maximiliaan daarheen gezonden, terwijl Albrecht
Groningen belegerde. Hij was trouwens door de Rijksvorsten en Stenden al vroeger
aangewezen om tusschen de partijen te bemiddelen Intusschen was echter de
friesche opstand uitgebroken. Zijne zending ging toch door, toen Albrecht zich tegen
de weerspannige hoofdstad richtte en Thurn vereenigde alsdan zijne vredelievende
pogingen met die van den utrechtschen bisschop Na beide partijen gehoord te
hebben, keerde hij terug naar Augsburg, vanwaar hij evenwel spoedig met eene
nieuwe lastgeving naar Friesland terugreisde, zich wederom aansluitende bij den
bisschop. Nu kwam het tot onderhandelingen. Na de groninger gevolmachtigden
tot zich ontboden te hebben (2 Aug.), ging hij met hem naar Albrecht in het klooster
te Selwerd. Daar werd, na over en weer gepraat, een dag bepaald in het Tichelwerk
aan de Hunze, dicht bij Selwerderklooster. Hier voerden Wilhelmus Frederici en de
kanselier Pflug voor beide partijen het woord en ook de hertog zelf liet zich niet
onbetuigd; dit alles ten overstaan van den bisschop en den koninklijken legaat, die
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zich zeer beijverden de twistenden tot verzoening te brengen. Na twee of drie dagen
onderhandelens zijn ze te Aduard beroepen en, na allerlei voorslagen over en weer,
vandaar naar Selwerd en ten slotte bij
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de Ebbinge Poorte. De scherpe discussie liep vooral over de vraag, of de beide
bemiddelaars als scheidsrechters zouden worden erkend. Ondanks het sterke
wantrouwen jegens hen, vooral van de zijde der Groningers, geschiedde dit ten
slotte, onder beding evenwel, dat de vrijheid der stad onaangetast zou blijven.
Zoo kwam het eindelijk, 21 Aug. 1500, te Aduard, door hun toedoen tot de
volgende uitspraak: alle misdrijven zouden worden gezoend; Thurn zou over
voorkomende geschillen oordeelen, tot het Kamergericht uitspraak zou doen; de
Ommelanden, met name Appingadam en het Oldambt, moesten door de Groningers
worden opgegeven en onder zijn ‘opzicht’ komen, tot het Rijkskamergericht een
vonnis zou hebben geveld; nieuwigheden zouden intusschen noch door hem, noch
door zijn plaatsvervanger worden ingevoerd. Die plaatsvervanger zou nooit iemand
mogen zijn, die de stad vijandig gezind was. Deze mocht haar stapelrecht en
brouwrecht onverminderd behouden, behalve dat Appingedam en 't Oldambt er niet
meer aan gebonden zouden zijn Thurn of zijn plaatsvervanger hadden hunne
rechtszittingen te Groningen te houden. Dit Aduarder Verdrag, onderteekend ook
door Albrecht en drie groningsche burgemeesters en gesterkt met het zegel van
Thurn en van den bisschop, werd, na den weldra gevolgden dood van
eerstgenoemde, door de oorkonde van Wesel, 16 Oct. 1500, aangevuld, waarbij
Thurn zich verplichtte tot nakoming van de op 21 Aug. getroffen bepalingen in het
bijzonder tot wederuitlevering der landen aan hertog George of Hendrik of hunne
nakomelingen.
Doch weldra vernemen we van Thurn klachten over de Groningers, dat zij schennis
van het verdrag gepleegd hadden en zelfs hem en de zijnen naar het leven stonden.
En werkelijk maakten hetzij teleurstelling over eene geheime boodschap van hertog
Hendrik aan de bewoners van Delfzijl en Appingedam, dat zij, ook zonder 's konings
uitspraak af te wachten, zich niet meer aan het verbond behoefden te houden, hetzij
berouw over de toch nog maar tijdelijke opheffing hunner macht over de
Ommelanden, de Groningers afvallig van het pas gesloten verdrag. En weldra
bevond zich Thurn te dier zake te Brussel, intusschen talmende met zijn
scheidsgerecht, toen dientengevolge en door de kuiperijen van graaf Edzard,
stedehouder der saksische regeering, de moeilijkheden in Groningerland weer
begonnen waren.
Hier te lande was zijne rol uitgespeeld: daarbuiten heeft hij zijn heer, Maximiliaan,
nog jaren lang als diplomaat gediend.
Litt. zie onder het artikel Otto v. Langen.
Kooperberg

[Thynen, Meindert van der]
THYNEN (Meindert v a n d e r ), geb. te Coevorden, overl. 17 Febr. 1707; onderwijzer
en koster te Coevorden, die, om den druk van het munstersche krijgsvolk te ontgaan,
in 1672 (4 Sept.) van daar naar Groningen was uitgeweken. Liefhebber op het
gebied der versterkingskunst had hij een plan ontworpen om Coevorden te hernemen,
hetwelk hij aan Rabenhaupt voorlegde. Deze keurde het plan in alle deelen goed;
een detachement onder den luitenant-kolonel van Eybergen werd op 29 Dec. voor
de expeditie aangewezen; bij deze troepen sloten zich vele burgers, studenten enz.
als vrijwilligers aan. De door v. der Th. ontworpen biesbruggen dienden om de in
het ijs der vesting-gracht gehakte bijten over te trekken en met vrij geringe verliezen
werd de sterke vesting genomen. v. der Th. ontving tot belooning van de stad
Groningen een gouden medaille en van den Raad
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van State een zilveren beker. Voorts werd hij benoemd tot kommies van 's lands
magazijnen.
Zie: S y l v i u s , Vervolg op A i t z e m a 520; het Journaal van der Th. in het Gesch.
en Letterk. Mengelwerk van S c h e l t e m a II:2 (1818); B o s s c h a , Nederl. Heldend.
te L. II, 112; E y s t e n , Nederl. Pontonniers 45.
Eysten

[Tiara, Petreius]
TIARA (Petreius), geb. 15 Jul. 1514 te Workum, overl. 9 Febr. 1586 te Franeker.
Hij ontving zijn eerste onderwijs te Haarlem, studeerde te Leuven geneeskunde,
bezocht daarna duitsche, fransche en italiaansche universiteiten, en promoveerde
aan een der laatsten. Hij was eerst geneesheer te Franeker, doch werd later docent
in de oude talen te Leuven, waar 1553 Suffridus Petrus zijn leerling was. In 1555
was hij stadsgeneesheer te Delft, en ging waarschijnlijk in 1557 naar Franeker, in
1559 of 1560 als prof. in het Grieksch naar Douai, en keerde, daar zijn vrouw
heimwee kreeg, in 1565 weer als stadsgeneesheer naar Franeker terug, en was
daar, naar het schijnt, ook burgemeester. 17 Juli 1575 benoemden Curatoren der
leidsche academie hem tot ‘prof. der Griexsche tale ende vrye consten ende scientien
van dien’ op een wedde van ƒ 400. In de jaren 1575, 77 en 78 was hij rector
magnificus. In Maart 1585 deelde hij aan Curatoren mede, dat hij op voordeeliger
voorwaarden (ƒ 500) te Franeker was beroepen tot prof. in het Grieksch, en verzocht
ontslag, wat hem werd verleend; het volgende jaar reeds overleed hij. Tiara was
eerst gehuwd met P i e t r i c k A n s k e s , een houtkoopersdochter, die vóór 1554
overleed, en daarna met A e f B a r e n d t s , die hem overleefde en hertrouwde met
Dr. J a c o b M e i n t e s ; zij stierf 23 Sept. 1597. Hij gaf uit: lat. vertalingen van
P l a t o 's Sophista (Leuven 1533) en E u r i p i d e s ' Medea (Utr. 1543). Zijn
P y t h a g o r a s , P h o c y l i d e s , T h e o g n i s , Carmine latino expressi werden 1589
te Franeker door Joh. Arcerius, den voogd zijner 3 kinderen, uitgegeven, evenals
zijn de Veteri Frisiorum disciplina militari restauranda et de verae nobilitatis insignibus
poemation (ald. 1597). Andere gedichten van hem vindt men in J a n u s D o u s a 's
Poemata en in G r u t e r 's Deliciae Poetarum Belg. IV. Zijn gedichten worden door
kenners als Peerlkamp en Boot zeer geroemd. Een onuitgegeven Paraphrasis in
Aphorismos Hippocratis bezat Granvelle. Zijn bibliotheek, waarin uitgaven met
aanteekeningen in hs. van hem, werd voor de franeker academie aangekocht, en
berust nu op de provinciale friesche bibliotheek.
Zijn geschilderd portret is op het stadhuis te Franeker. Ook is het verschenen in
de Alma Academia van 1614.
Zie: S i e g e n b e e k , Gesch. Leidsche Hoogeschoot II, T. en B. 56; B o e l e s ,
Friesl. Hoogeschool II, 44 en 839; H o e u f f t , Parnassus 30; R i d d e r b o s , Philologie
aan de Leidsche Univ. (Diss. V.U. Amst. 1906) 108.
Molhuysen

[Tiel, Jan Berntsz. van]
TIEL (Jan Berntsz. v a n ), J o h a n n e s d e T i e l a , werd, na voordracht van den
Roomsch-Koning Maximiliaan van 9 Sept. 1494, kanunnik van St. Pieter te Utrecht.
Door bisschop Philips van Bourgondië werd hij bij commissie van 14 Juni 1521
aangesteld tot zijn vicaris-generaal in spiritualibus. Hij testeerde 15 Mei 1528; het
testament berust in het kapittelarchief op het. rijksarchief te Utrecht. Hij voerde den
magisterstitel.
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Zie: Oude Vaderl. Rechtsbr. II: 14, 264-8; S. M u l l e r F z ., Regesten van het
kapittel van St. Pieter ('s Grav. 1891) nos. 1547, 1705, 1706, 1767.
van Kuyk
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[Til, Hendrik Nicolaas van]
TIL (Hendrik Nicolaas v a n ), 5 Apr. 1798 te Deventer geb. en 3 Juli 1872 te
Amsterdam overl. Hij woonde meerendeels te Zutphen, waar zijn echtgenoot
C.Ch.H.W. Z i m m e r m a n n een dag- en kostschool voor meisjes had en hij zelf
ambtenaar op het stadhuis was. Later bekleedde hij de betrekking van hoofdsuppoost
aan het Walen-weeshuis te Amsterdam. Hij schreef onder meer: Het Geldersch
schoolboek, of merkwaardige voorvallen van personen uit de geschiedenis van
Gelderland 2 st. (1830); Geschiedkundige en plaatselijke beschrijving der stad
Zutphen en omstreken (1832); Galerij van belangrijke Nederl. vrouwen van de
vroegste tijden tot op onze dagen (1843); Tafereelen uit het leven van belangrijke
Nederl. mannen van vroegeren en lateren tijd (2de dr. 1850); Tafereelen uit de
Nederl. geschiedenis, in levensbeschrijvingen en karakterschetsen van groote en
deugdzame mannen (1858); en Wat een grootvader aan zijn kleinkinderen vertelde
(1868).
Zuidema

[Tilius, Thomas]
TILIUS (Thomas), T y l i u s , v a n T i l , T h i e l d , T h i l d t , T h i e l d t , T h i e l t ,
T h i e l d e n , werd ± 1534 te Mechelen geboren, en stierf 13 Jan. 1590 te Delft.
Volgens verschillende schrijvers behoorde hij tot een aanzienlijk geslacht. In 1567
is hij gehuwd met J o a n n e v a n W a v e r e n , die eveneens van goede geboorte
was (gest. 16 Dec. 1596). Drie kinderen zijn van hem bekend: S a m u e l , S a r a , deze werd 3 Dec. 1572 in de Waalsche kerk te Frankenthal in de Paltz gedoopt; cf.
A. v o n d e n V e l d e n , Das Kirchenbuch der französischen Reformierten Gemeinde
zu Heidelberg (1569-1577) und Frankenthal in der Pfalz (1577-1596) (Weimar 1908)
sub 3 Dec. 1572 - en T h e o d o r u s , die in 1574 reeds leefde en wellicht heette
naar Theodorus Beza, die een van Tilius' beste vrienden is geweest.
Over zijn eerste jeugd worden eenige berichten gegeven door P a q u o t , Mémoires
I, 483. Volgens dezen werd hij opgevoed in het te Mechelen door den beroemden
Standonck opgerichte tehuis voor arme studenten, bezocht daarna het
aartsbisschoppelijke seminarium in die stad en nam ten slotte het ordekleed der
Cisterciensers aan in de St. Bernardsabdij bij Antwerpen. Later werd hij pastoor te
Oudenbosch. Vermoedelijk toen hij dat was, heeft hij - 't was in 1560 - aan de
hoofdkerk der zuid-nederlandsche stad Lier een geschilderd raam ten geschenke
gegeven. 30 Juli 1564 - P a q u o t zegt: reeds in 1562, terwijl hij in 1564 pas werd
geïnstalleerd, maar dit is niet juist; cf. G a c h a r d , Correspondance de Marguérite
d' Autriche III (Brux. 1881) 396, 397 - werd hij, op aanbeveling o.a. van den prins
van Oranje en den markies van Bergen benoemd tot abt van het klooster. waarin
hij vroeger monnik was geweest; en niettegenstaande bij den Paus tegen deze
benoeming verschillende bezwaren bestonden en de bevestiging ervan zijnerzijds
dan ook altoos is achterwege gebleven, heeft hij deze functie sedert bekleed. Of
deze bezwaren in verband hebben gestaan met onrechtzinnige gevoelens van den
betrokkene, is niet te zeggen. Waarschijnlijk is het niet. Naar 't schijnt toch zijn deze
eerst ongeveer twee jaar later aan den dag gekomen. In den bewogen tijd van 1566
koos Tilius met volle sympathie de partij der Geuzen. Niet onwaarschijnlijk plaatste
hij zijn handteekening onder het bekende smeekschrift der edelen. Op Zondag
Trinitatis (9 Juni) van dat jaar waagde hij het zelfs in zijn klooster den voormannen
der vrijheidsbeweging, Oranje, Hoorne, Egmont, Aerschot e.a., een maaltijd aan te
bieden. Het laat zich begrijpen, dat hij door dit feit - vooral daar
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't, naar 't gerucht wilde, nog gepaard was gegaan met een wel vijftig maal roepen
van ‘Vive les Geuz’ - in niet geringe mate de minder welwillende aandacht der
regeering op zich vestigde. 5 Jan. 1567 werd naar Spanje gerapporteerd, dat hij 't
meer met de edelen hield dan met de kerk, en meer ‘en gendarme ... que religieux’
in zijn klooster optrad. Aan 't eind dier maand luidde de klacht, dat zijn leven
‘turbulente et peu regulière’ was. 1 Febr. schrijft de landvoogdes, dat hij beslist een
ketter blijkt te wezen. Trouwens Tilius deed toen ook geen enkele poging meer als hij 't al voor dien gedaan heeft - om dat te verbergen; ronduit weigerde hij zijn
deel te betalen aan het Granvelle toegezegde pensioen. 31 Mei 1567 kwam dan
ook het bevel tot zijn gevangenneming af. Direct uitgevoerd is dat nog niet; want
toen Tilius door vluchten zich aan de tenuitvoerlegging ervan onttrok, was 't inmiddels
18 Aug. geworden. Reeds vóór dien of kort daarop is hij gehuwd. De berichten dat
hij bij zijn vertrek een som van - volgens verschillende schrijvers: 35, 40, 60 of zelfs
140 duizend gulden heeft meegenomen, en dat dus onedele motieven hem bij zijn
overgang tot de zijde der Hervorming niet vreemd zijn geweest - zijn, volgens het
door t e W a t e r meegedeelde, beslist onjuist. Eer is het omgekeerde waar. Slechts
van het allernoodigste voorzag hij zich - en dan uit eigen middelen - en zijn vorstelijk
inkomen als abt, dat niet minder dan zestig duizend gulden jaarlijks beliep, liet hij
in den steek. Even onjuist als dit bericht is een tweede, dat Tilius zich bij deze
gelegenheid naar Haarlem begeven heeft, en daar in 1567 een tijdlang in 't geheim
voorganger der kruiskerk is geweest. De richting van de vlucht was Kleef en
Duisburg. De mededeeling van Dusseldorpius, dat de vluchtelingen onderweg door
beambten van den hertog van Kleef zijn gevangen genomen, door dezen naar Alva
gezonden, maar toen door onbekende oorzaak weer ontvlucht, is wel niet juist.
Ongehinderd veeleer bereikte men Heidelberg, waar Tilius zich 19 Nov. 1567 als
student liet inschrijven. In de tweede helft van April van het volgende jaar verhuist
hij - met een aanbeveling van Zanchius, die hem een ‘vir pius, nec indoctus, probus
autem et verus Israëlita’ noemt, naar Genève, ‘non tam ut videat ecclesiam .... quam
ut privatim etiam et proprie instituatur .... in iis omnibus, quae ad veram
reformandarum ecclesiarum rationem pertinent’. Zijn reeds genoemde vriendschap
met Beza gaf hem in die stad weldra een geziene positie. In 1572 bewerkte zijn
vriend zelfs, dat hij voortaan ter oefening de vergaderingen van den geneefschen
kerkeraad mocht bijwonen. Omstreeks denzelfden tijd werden ook de bijeenkomsten
der ‘Vénérable Compagnie des Pasteurs’ voor hem opengesteld; en hoe zijn persoon
daar werd beschouwd, blijkt wel genoegzaam uit het feit, dat soms zelfs voor de
beslechting van gerezen geschillen zijn hulp werd ingeroepen. Deze positie, hoe
invloedrijk ook, was echter nog niet meer dan officieus; spoedig zou Tilius er ook
een officieele krijgen. Op verzoek van de te Genève woonachtige, om het geloof
daarheen geëmigreerde Hollanders, werd hij 4 Febr. 1572 aangewezen tot hun
predikant. Lang is hij dat echter niet geweest. Reeds 21 Mei vroeg hij verlof om
weer naar Duitschland te gaan - waarschijnlijk met de bedoeling om zich naar
Frankfort te begeven - en 13 Juni daarop liet hij zich ten tweeden male aan de
heidelbergsche academie inschrijven. De reeds vermelde doop van zijn dochter
Sara doet vermoeden, dat hij kort daarop ook eenigen tijd te Frankenthal is
woonachtig geweest. In 1574
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was hij daar echter niet meer, want toen beriep men hem er heen. Vermoedelijk
bevond hij zich destijds te Heidelberg. Naar Frankenthal is hij toen echter niet
gegaan. In den herfst van dat jaar 1574 vinden we hem als predikant in een ander
plaatsje in de Paltz, in Schriesheim. Toen begeerde men echter zijn dienst in het
vaderland, en aan dien wensch gehoor gevend, trok hij eind 1574 of begin 1575
naar Delft. Behalve gewoon dienaar des Woords werd hij daar al spoedig ook
hofprediker van den Prins van Oranje, 't geen hem echter niet verhinderde
tegelijkertijd ook de kerken in andere steden van dienst te zijn. Zoo hielp hij in 't
voorjaar van 1576 een tijdlang Dordrecht, was in 1577 te Haarlem als ‘voor een tijt
geleent’, assisteerde in Mei 1578 bij de institueering der kerk van Amsterdam, en
was in 't eind van dat jaar - nadat hij door opontbod van den toen te Antwerpen
vertoevenden Prins zich naar de Zuidelijke Nederlanden had begeven - en in 't begin
van het volgende ook werkzaam in Antwerpen, Gent en Brussel. In de eerste dier
drie genoemde steden werd hij in 1579 zelfs vast predikant. Geruimen tijd is hij daar
toen gebleven, niettegenstaande er verscheiden pogingen werden gedaan om hem
tot 't zoeken van een anderen werkkring te bewegen. Tijdens de moeilijkheden met
Caspar Coolhaes te Leiden heeft men getracht hem, voor drie maanden ten minste,
daarheen te krijgen om gebruik te maken van zijn bemiddeling; zelfs met het aanbod
er bij om in dien tusschentijd een plaatsvervanger naar Antwerpen te zenden, maar
- behalve dat Tilius er zelf weinig lust in had; reeds vroeger was een poging die hij
daartoe gedaan had, mislukt - wilde zijn kerkeraad hem ook niet laten gaan, omdat
zijn buitengewone preekgaven zeer veel hoorders trokken. Even weinig resultaat
hadden ook de poging der Synode van Middelburg om te maken, dat hij zich aan
de kerk van Mechelen verbinden zou (1581), en het streven in 1583 om hem naar
den Haag te doen trekken, waarvoor ook van Zuylen van Nyevelt en de
landsadvocaat Buys in actie werden gezet. Eerst in Aug. 1585, na de overgave van
Antwerpen aan Parma. gelukte het aan een andere plaats zich het bezit van den
begaafden man te verzekeren. Tot zijn dood stond hij toen weer te Delft. Zijn
grafschrift is te vinden bij t e W a t e r . Het meegedeelde is genoeg om te doen zien,
dat Tilius onder de meest geachte predikanten van zijn tijd heeft behoord. Ten
overvloede kan het ook nog blijken uit de feiten, dat hij in 1587 onder de 13 mannen
heeft behoord, die door de Staten in den Haag werden ontboden om te confereeren
over den welstand van land en kerk, en dat van de zijde der Jezuïeten verschillende
pogingen zijn gedaan om hem van de gereformeerde kerken afvallig te maken.
Geschriften zijn van de hand van Tilius niet verschenen. Alleen gaf hij in 't voorjaar
van 1568 een korte verdediging van zijn vertrek uit Antwerpen, toen door hem
toegezonden aan de verschillende autoriteiten dier stad en later opgenomen in druk
in een door Florianus bezorgde vertaling van een boekje van Danaeus (door velen
ten onrechte aan Tilius zelf toegeschreven, maar vgl. d e F é l i c e , Lambert Daneau
o

(Paris 1882) Bibliogr. 187 n . XXI) dat in 1583 te Antwerpen verscheen onder den
titel: Christelijcke antwoorde op den eersten Boeck der lasteringhen ende vernieuwde
valscheden van twee Apostaten Mattheus de Launoy, Priester, ende Hendrick
Pennetier, die eertijds Ministers gheweest hebben, ende nu wederom tot haar
uutghespogen vuylicheyt ghekeert zijn. Nu eerst, uut het Francoys getrouwelijck
overgeset door J.
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F l o r i a n u s . Mitsgaders eenen stichtelijcken brief T h . T i l i i , aen de Overheyt
van Antwerpen. Een bericht van Dusseldorpius, dat tegen hem een boek van Petrus
Opmeer verschenen is, wordt door F r u i n onjuist geacht. Volgens D o d t v a n
F l e n s b u r g heeft de zeeuwsche arts L. Lemmius aan van Thielt een werk
opgedragen.
Zie: W. t e W a t e r , Historie der Hervormde Kerke te Gent (Utr. 1756) 250-270;
J.J. D o d t v a n F l e n s b u r g in Algemeen Letterkundig Maandschrift 1847, II,
53; G a c h a r d , Correspondance de Philippe II, I (Brux. 1848) nrs. 227, 518, 585,
612, 641; D u s s e l d o r p i i Annales, ed. F r u i n ('s Grav. 1893) 86, 487; J.B.
K r ü g e r , Kerkelijke geschiedenis van het Bisdom van Breda I (Roosend. 1872) 36
v.v.; P o u l l e t , Correspondance de Granvelle (Brux. 1878 suiv.) I, 259, 311, 523;
II, 206, 236, 240, 531, 532 n., 576, 610 n., 611 n.; III, 51; H.G. K l e y n ,
o

Bijzonderheden uit de Ned. Kerk. gesch. in Kerkel. Courant 1895, n . 39; L.A. v a n
L a n g e n r a a d , Nog een bijzonderheid uit de Vaderl. kerkgesch. in Kerkel. Courant
o
1895, n . 51; M. S c h o o c k , De bonis vulgo Ecclesiasticis dictis (Gron. 1651) 444;
Werken der Marnixvereeniging S. III, D. II, 161; Z a n c h i u s Liber epistolarum II in
Opera Omnia (Gen. 1649) T VIII, 171a; B o r g e a u d , Histoire de l' Université de
Genève (Genève 1900) 108 n. 1; H. H a m e l m a n n , Opera Genealogico-historica,
de Westphalia et Saxonica inferiori (Lemgoviae 1711) 1020; H.Q. J a n s s e n , De
kerkhervorming in Vlaanderen I (Arnh. 1868) 71; J.W. t e W a t e r , Historie van het
verbond der Edelen III (Middelb. 1795) 333-338; H.C. R o g g e , Caspar Coolhaes
(Amst. 1865) 125, 174 n. 9, 182; v a n L e n n e p , Gaspar van der Heyden (Amst.
1884) 111, 156 n. 1; T o e p k e , Die Matrikel der Universität Heidelberg (Heidelb.
1884-1907) II sub 19 Nov. 1567 et 13 Juni 1572; B e r g m a n n , Geschiedenis der
stad Lier 614; R a c h f a h l , Wilhelm von Oranien und der Niederländische Aufstand
II (Halle 1908) 130, 133, 150, 153, 167, 245, 432 v.v.; J.H. H e s s e l s , Ecclesiae
Lond.-Bat. Archivum III (Cantabr. 1897) nrs. 488, 494, 555, 604; A.A. v a n
S c h e l v e n , De Nederduitsche Vluchtelingenkerken ('s Grav. 1908) 245, 330-332,
438 v.v.; Archiv der Deutsch-Reformierten Kirche Frankfurt am Main,
Presbyterial-protocolle sub 26 Sept. 1572; Stadtarchiv Frankenthal, Rathsprotocolle
sub 27 Apr. 1574.
o
Voor de relatie van Tilius met Beza zie T h . B e z a , Epistolae (Ed. 2a 1575) n .
2; [H e i n s i u s - B e r t i u s ] Illustr. et claror. virorum Epistolae Centur. II nos. 2, 5,
8, 11, 14, 17, 20, 22. Nog ongedrukte brieven van Tilius bevinden zich, voor zoover
mij bekend, in de Bibliotheek te Genève (Correspondance Ecclésiast. Bundel
1584-1591, fol. 17; Ms. Fr. 197aa t. 8 f. 70) en in het Archief der Ned. Herv. kerk te
o
Delft (Afd. III Letter B n . 66), waar zich ook een brief van Bastingius bevindt, dd.
22 Aug. 1578 uit Antwerpen verzonden namens den kerkeraad aldaar om van Til
als predikant te mogen hebben.
van Schelven

[Tilly, Claude 't Serclaes]
TILLY (Claude 't S e r c l a e s , graaf v a n ) beroemd staatsch krijgsoverste uit het
einde van de 17de en het begin van de 18e eeuw, overl. 10 Apr. 1723. Aanvankelijk
was hij voor den geestelijken stand bestemd; de lust voor het militaire leven kwam
echter boven, waarop hij te St. Omer in dienst trad van den koning van Frankrijk;
weldra kreeg hij het commando van eene compagnie van 300 man. Hierop ging hij
in spaanschen dienst en vervolgens in dienst van de Vereenigde Nederlanden. In
1672 was hij commandant der ruiters, die de Gevangenpoort,
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waar de gebroeders de Witt gevangen zaten, moesten beschermen. In 1673 nam
hij onder de orders van de Fariaux deel aan de verdediging van Maastricht tegen
Lodewijk XIV; hierbij werd hij ernstig gekwetst. In 1674 werd hij bij Seneffe ernstig
gewond; in 1676 nam hij onder de orders van prins Willem III deel aan het beleg
van Maastricht, in 1677 aan den slag van Mont-Cassel, in 1678 aan dien bij St.
Denis; wegens zijne dapperheid werd hij commandant van een regiment cavalerie.
In den negenjarigen oorlog (1689-1697) behaalde hij nieuwe lauweren in de slagen
van Walcourt, Fleurus, Steenkerke, Leuze en Eeckeren. Gedurende den oorlog
tusschen Zweden en Denemarken, waarbij Engeland aan de zijde van Denemarken
stond (1699-1700), commandeerde hij eene engelsche afdeeling en deed hij het
beleg van Tonningen opbreken. Ook aan den spaanschen successieoorlog nam hij
een zeer werkzaam aandeel en onderscheidde hij zich in de slagen van Ramillies
en Malplaquet. Na het overlijden van den veldmaarschalk Ouwerkerk (1708) kwam
hij aan het hoofd van de staatsche troepen. Na den vrede van Utrecht (1713) ging
de reeds bejaarde Tilly op zijne lauweren rusten, totdat hij bij besluit van de Staten
van 24 April 1718 benoemd werd tot gouverneur van Maastricht, als opvolger van
von Dopff (overl. 15 Apr. 1718). 22 Juni 1718 kwam hij te Maastricht, waar hij met
veel eerbewijzen werd ontvangen; hij weigerde den eed van getrouwheid te doen
aan den bisschop van Luik; in 1722 had hierover eene uitvoerige correspondentie
plaats met de Staten, die eindigden met Tilly in het gelijk te stellen. Tilly en zijne
gemalin A n n e A n t o i n e t t e d'A s p r e m o n t , gravin van Reckheim, deden te
Maastricht verschillende godsdienstige stichtingen, waaraan gedenkteekenen
herinneren in de St. Servaas- en de St. Martinuskerk aldaar. 15 April 1723 werd hij
begraven in de St. Servaaskerk te Maastricht.
Zie: J o s . R u s s e l , Notices historiques sur le Feld-Maréchal Claude 't Serclaes
comte de Tilly (Maastricht 1867); Ceremoniën voor de receptie van vorstelijke
personen en ambassadeurs te Maastricht 1690-1753 (Rijksarchief in Limburg);
Raadsnotulen 20 Juni, 24 Oct. en 21 Nov. 1718 (Gemeente Archief Maastricht);
Resolutien van de Staten- Generaal 5 en 19 Febr. 1722. Verder: F r u i n , Verspr.
Geschr. IV, 362 noot; Journalen van C o n s t . H u y g e n s J r ., passim.
Dyserinck

[Tilmannus]
TILMANNUS, abt van Kloosterrade (Rolduc) te Kerkrade Limburg. Het jaar van
aanstelling is onbekend, evenals dat van zijn dood. Hij komt voor in de lijst der abten
na Theobaldus (kol. 1427), die nog in 1314 vermeld wordt, en verschijnt in eene
oorkonde van 12 Maart 1343.
Zie: N. H e y e n d a l , Continuatio Annalium Rodensium, ed. E. L a v a l l e y e in
deel VII der Histoire du Limbourg van S.P. E r n s t (Luik 1852) 90; U. B e r l i è r e ,
Suppliques de Clément VI (1342-1352) in de Analecta Vaticano-Belgica (Rome,
1906) I, 71.
Goossens

[Timmermans, Antonius]
TIMMERMANS (Antonius), ook F a b e r of F a b r i genaamd, dominicaan. In 1547
te Duinkerken geboren, trad hij op 21-jarigen leeftijd te Antwerpen in het klooster.
Terwijl zijne ordebroeders, onder het schrikbewind der calvinisten uit hun klooster
gedreven, in den vreemde rondzwierven, was hij te Antwerpen achtergebleven om
de vervolgde katholieken in 't geheim bij te staan. 18 Maart 1582 geschiedde de
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bekende moordaanslag van Jean Jaureguy op den prins van Oranje. Daar het
bekend werd, dat de moordenaar
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bij p. Timmermans zijne biecht had gesproken, werd deze gevat en tot schending
van het biechtgeheim gevorderd. Na scherp te zijn ‘geëxamineert’, werd hij 27 Maart
1582 op het schavot door beulshanden omgebracht. Door de katholieken werd hij
als een martelaar van het biechtgeheim beschouwd en als zoodanig in vrome
gedachtenis gehouden.
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum, 218.
G.A. Meyer

[Timmermans, Paulus Antonius]
TIMMERMANS (Paulus Antonius), geb. te Hoeven 14 Aug. 1693, zoon van
M i c h a e l T. en J o a n n a v a n B o r c k o m , overl. te Capellen 17 Juni 1756. Als
student der philosophie te Leuven behaalde hij de eerste plaats der 2e linie. Daarop
trad hij in de cistercienserabdij St. Bernard aan de Schelde, waar hij den
kloosternaam B e r n a r d u s ontving, en na een jaar noviciaat (19 Jan. 1717) de
kloostergeloften uitsprak. Priester gewijd 6 Oct. 1720, werd hij supprior en
novicemeester 1727. Twee jaar later zond de abt hem als kapelaan naar Oudenbosch
en daarna naar Capellen 1730, waar hij sinds 1736 tot aan zijn dood als pastoor
o

werkzaam was. Hij liet aan de bibliotheek zijner abdij 21 deelen in 4 . als H.S. na,
o.a. Opus theologicum Bernardinum juxta summam D. Thomae fere totum ex
operibus S. Bernardi excerptum in 10 partes divisum totitem tomis. Dit H.S. is evenals
bijna alle andere verloren gegaan tijdens het fransche schrikbewind. In de abdij te
Bornhem bewaard men nog een H.S. van hem, dat na zijn dood in druk verscheen
zonder naam van den schrijver: Ziele-spijs ofte Christelijke leeringhe volgens den
Mechelschen Catechismus (Antw. 1764); een tweede vermeerderde uitgave
verscheen Antw. 1765; een derde St. Truyen 1796), beide onder den naam van
P h . V e r h e y e n plebaan van Antwerpen, die aan den eersten druk de kerkelijke
goedkeuring gegeven had. In de Acta S.S. Aug., IV, 365-368 vindt men Synopsis
miraculorum S. Bernardi quae sunt innumerabilia. Collecta a R.A.D.B.
T i m m e r m a n s , pastore in Capella S. Jacobi.
Vgl.: K r ü g e r , Kerk. gesch. bisdom Breda IV, 111; B.v. D o n i n c k , Obituarium
loci S. Bernardi (Lérins 1901) 83; G. B o u v a e r t , Verschyde gedigten VI, 226-232,
370-371 (H.S. abdij St. Bernard te Bornhem).
Fruytier

[Timmers, Johan]
TIMMERS (Johan), geb. in 1618 te Rotterdam, overl. aldaar 3 Dec. 1672, was een
zoon van P a u l u s T i m m e r s den oude, die van 1619-1659 verschillende kleine
stedelijke ambten heeft bekleed, en van M a r i a v a n D o m m e l e n . In 1650 werd
Johan als vroedschapslid gekozen, wat hij tot zijn dood bleef; verschillende andere
stedelijke ambten heeft hij in dien tijd waargenomen, o.a. was hij sinds 1655 viermaal
burgemeester en herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart. Verder was hij sterfman
van Cool, van Hogenban, leenman van den Hove van Geervliet en de landen van
Putten, en ontvanger van de gemeenelandsmiddelen voor het kwartier Rotterdam.
Hij huwde 22 Juni 1649 met M a r i a S o n n e m a n s , een dochter van burgemeester
Pieter Sonnemans.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquette

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

[Timmers, Paulus]
TIMMERS (Paulus) de jonge, ged. te Rotterdam 9 Sept. 1622, overl. aldaar 15 Oct.
1692, was eveneens een zoon van P a u l u s T i m m e r s den oude en van M a r i a
v a n D o m m e l e n (elders M a e y k e n H a n s e n s genoemd). In 1662 treffen wij
hem aan in de regeering van Rotterdam, 4 April 1673 werd hij als vroedschapslid
gekozen; hij bekleedde dit ambt tot zijn dood. Sinds 1673 was hij viermaal
burgemeester en driemaal gede
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puteerde ter dagvaart. In 1677 werd hij als bewindhebber der O.-I.C. van de kamer
Rotterdam gekozen en van 1685-1691 had hij zitting in het college der admiraliteit
op de Maas. Bovendien heeft hij nog verschillende kleine stedelijke ambten bekleed.
Hij huwde 3 April 1657 met M a r i a d e R a e t .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I.
Moquétte

[Timpe, Johannes Wilhelmus]
TIMPE (Johannes Wilhelmus), geb. 7 April 1760 te Glaan bij Osnabrück, overl. in
of omstreeks 1840, was eerst werkzaam in de orgelmakerij van Lohman te Groningen
en vestigde zich in 1806 aldaar voor eigen rekening. Zijn bekendste orgel is dat in
de Nieuwe kerk te Groningen, ingewijd 15 Mei 1831 (S e i d e l , Het orgel (1845),
34, 352; afgebeeld, bij v a n R h i j n , Templa groningana (1910) 121).
Zie: Caecilia VI (1849), 175; G r e g o i r , Historique de la facture et des facteurs
d'orgue 174.
Enschedé

[Tinnebroek, Antonius Hubertus]
TINNEBROEK (Antonius Hubertus), geb. 4 Sept. 1816 te Waalwijk, gest. te Brussel
6 Maart 1855. Zijn klassieke opleiding ontving hij eerst te Eindhoven, vervolgens te
Herlaar, het kleinseminarie van het bisdom 's-Hertogenbosch. Toen hij vernam, dat
zijn vriend Gerardus van Rijckevorsel in de Societeit van Jezus was opgenomen,
liet ook hij zich niet langer van het voornemen weerhouden jezuiet te worden en
trad 31 Maart 1836 in de orde. In 1840 reeds, toen hij zijn wijsbegeerte voltooid had,
werd hij aangewezen, om aan het sinds 1838 hervatte werk der Bollandisten zijn
krachten te wijden. In de 5 jaar, aan deze werkzaamheid besteed, schreef hij de
Acta van de H. Theresia over, waarvan de commentaar door p.J. van de Moere
geleverd werd, en bekwaamde zich voor den meer wetenschappelijken arbeid, die
hem na de voltooiing zijner studiën wachtte. Als student der theologie te Leuven
(1845-1849) schreef hij in 1847 een weerlegging tegen Mar. Verhoevens werk: Over
de rechten en plichten der regulieren, hierin bijgestaan door een zijner
medestudenten (P. d e B u c k ): Examen historicum et canonicum libri R.D. Mariani
Verhoeven de regularium et saecularium clericorum juribus et officiis. Aan dit werk,
waarvan de eerste drie en de laatste 6 hoofdstukken, met uitzondering van het
21ste, van zijn hand zijn, wilde hij nog een tweede deel toevoegen, maar de
tijdsomstandigheden van 1848 beletten het hem. Taalstudie was eigenlijk zijn
lievelingsvak. Hij kon minstens 21 talen verstaan en zag er niet tegenop een sanskrit
vers te maken. Zijn kennis der kerkelijke liturgie maakte hem tot vraagbaak ook
buiten zijn land en buiten zijn orde; hij stelde o.a. ten gebruike van het bisdom Luik
verschillende kerkelijke officie's op. Door deze wetenschap kwam hij ook in aanraking
met baron W.J.A. de Viron de Dieval, ex-gouverneur van Brabant, die in 1857 al
zijn liturgische werken aan de bibliotheek der Bollandisten vermaakte.
Slechts 5 jaar werkte T. met veel ijver - hij besteedde dagelijks aan de studie 8
tot 10 uur - aan de Acta Sanctorum, waarvan hij het 8ste deel van October persklaar
kon maken. Bovendien schreef hij in de Auctaria op het 5de en 6de deel van October
een aantal commentaren, en richtte zijn onderzoek bij voorkeur op de russische
heiligen, waarbij hij bevond, dat zijn voorganger Stilting te streng was geweest in
het beoordeelen der russische schismatieken. Hij overleed aan een teringachtige
ziekte, die hem reeds lang had gekweld.
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Hij was medewerker aan 't tijdschrift van D a v i d : De Middelaer (1842-43), waarin
zijn
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bijdragen onderteekend zijn met de initialen A.T. De vertaling der diplomata in 't
Leven van St. Albertus door D a v i d is zijn werk. Na zijn dood is in 1875 te Brussel
nog uitgegeven, voorafgegaan door een korte levensschets, een Oratio panegyrica
de Sancto Stanislao Kostka, indertijd door hem voor zijn medebroeders gehouden.
Vgl.: Acta Sanctorum Oct. IX (Parisiis 1869); C. S o m m e r v o g e l , Bibliothèque
d.l. Comp. de Jésus (Bruxelles 1890-98) VIII, 31-32.
Derks

[Toledo, don Ferdinand - Fernando of Hernando - Alvarez de]
TOLEDO (don Ferdinand - Fernando of Hernando - A l v a r e z d e ), natuurlijke
zoon van Ferdinand Alvarez, hertog van Alva (kol. 21), groot-prior van de orde van
Sint Jan in Castilië en stadhouder in Catalonië. Hij kwam Aug. 1567 met zijn vader
in de Nederlanden en was bevelhebber over de ruiterij in diens leger. Bij de
verdeeling der troepen over de garnizoenen werd de ruiterij naar Diest gezonden.
Ferdinand bleef echter te Brussel en was den hertog van Alva behulpzaam bij de
gevangenneming der graven van Egmond en Hoorne.
Voor zijne komst in de hoofdstad had hij, evenals Alva, uit Gerverbiller een brief
vol vriendschapsbetuigingen gezonden aan Hoorne (27 Juli), die den hertog door
een afgezant had doen verwelkomen. Te Brussel had Ferdinand dagelijks omgang
met Egmond, met wien hij aan feesten en spelen deelnam. Beide graven waren
zijne gasten bij een feestmaal op 9 Sept. in het huis van Culemborgh, waarin hij zijn
intrek had genomen. Na afloop van den maaltijd, waarbij Alva muziek had gezonden
en die ook door don Frederik, Noircarmes, Maximiliaan de Melun, Aerschot, Mansfelt,
Berlaymont, Francisco de Ybarra, Chiappino Vitelli e.a. werd bijgewoond, begaf
men zich op Alva's uitnoodiging naar diens eigen woning, waar de ingenieurs Urbino
en Pacheco de plannen tot versterking van Thionville en Luxemburg verklaarden,
welke bijeenkomst tot ongeveer 7 uur duurde. Intusschen had don Ferdinand aan
Egmond eene waarschuwing doen toekomen om onverwijld te vertrekken, maar
toen deze eraan gevolg wilde geven, werd hij door eenige aanwezigen, onder wie
de heer van Noircarmes, gerustgesteld. Bij het uiteengaan der samenkomst had
echter de gevangenneming van Egmond en Hoorne plaats.
Het is moeilijk uit te maken, in hoeverre de waarschuwing van den groot-prior aan
Egmond ernstig gemeend was. Alva zelf berichtte aan den koning, dat Ferdinand
het geheele plan had uitgevoerd, aangezien hij zelf zitting had in den Raad der
Beroerten.
In 1568 nam don Ferdinand deel aan verschillende militaire ondernemingen. Prins
Willem van Oranje en zijne volgelingen hadden het plan gevormd, om in de stille
week voor Paschen (11-18 April) eene troepenmacht in het bosch van Soniën bijeen
te brengen onder leiding van de heeren van Risoir en Carloo en met hulp van burgers
uit Brussel Alva en don Ferdinand in het paleis der hoofdstad te doen overvallen.
Het plan werd echter verraden en verhinderd. Ferdinand ontving in dezelfde maand
van den hertog de opdracht, om met don Sancho de Londoño en andere
legerhoofden de werving van soldaten in Luik door de opstandelingen te verhinderen
en om invallen van hunne troepen, die in het buitenland werden samengetrokken,
af te weren. Ferdinand had in het bijzonder de taak, om met de ruiterij de grenzen
van het bisdom Luik te verdedigen tegen de duitsche huurbenden, die pas in Frankrijk
waren ontslagen en die de opstandelingen trachtten aan te werven. In Juli nam hij
deel aan den veldtocht
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van Alva tegen Lodewijk van Nassau, waarbij hij behalve de ruiterij ook dikwijls een
groot deel van het leger aanvoerde. In het najaar werkte hij mede tot de bestrijding
van den Prins bij diens inval in Brabant en Luik. In 1570 viel hem de eer te beurt,
om volgens besluit van koning Philips diens vierde gemalin Anna van Oostenrijk
naar Spanje te geleiden. De vloot, waarop de koningin zich inscheepte en die 8
vendels soldaten onder bevel van Mondragon voerde, stond onder commando van
don Ferdinand en verliet de haven van Vlissingen 25 Sept. Volgens enkele
tijdgenooten zou Philips niet ongeneigd zijn geweest, om Ferdinand tot opvolger
van den hertog van Alva, die verzocht had, om met de koningin naar Spanje terug
te gaan, te benoemen, aangezien hij bij de edelen en in regeeringskringen zeer
gezien was. Alva zou echter wel zijn zoon Frederik, maar niet zijn natuurlijken zoon
als opvolger gewild hebben. Het is niet waarschijnlijk, dat de laatste weer naar de
Nederlanden terug is gekeerd, aangezien hij niet meer genoemd wordt. Na den
dood van Requesens volgde hij dezen op in de waardigheid van groot-commandeur
van Castilië. Hij genoot het vertrouwen van koning Philips, die hem o.a. raadpleegde
over de plannen voor de Armada in 1587, toen hij ook zitting had in den Staatsraad.
Hij wordt een ernstig, waardig man genoemd alleen wat prikkelbaar bij verschil van
meening. Hij bezat eene belangrijke verzameling schilderijen, die hij te Antwerpen
had achtergelaten en die door de later gevolgde muiterijen verspreid zijn geraakt.
Zie: B o r , IV, 128 (181); v. M e t e r e n , III, 49, 55; H e r r e r a , Historia general
del mundo (Valladolid 1606-12) III, 61; S t r a d a , de Bello belgico (ed. 1653) I, 29,
299 v., 355; B u r g u n d i u s , Historia Belgica (Ingolst. 1633) II, 279; Histoire de F.
Alvarez de Tolède, duc d' Albe (Paris 1698); H o o f t , IV, 151; H o y n c k v a n
P a p e n d r e c h t , Analecta (Hagae 1743) II, 2, 143; W a g e n a a r , VI, 241, 249;
Messager des Sciences Hist. de Belgique 1859, 309-310; L o u m i e r , Commentaires
de Mendoca (Brux. 1860-63); A l e x . H e n n e , Mem. de Pontus Payen (Brux. 1861)
II, 23; L. C a b r e r a , Filipe segundo (Madrid 1876-77) III, 247; F o r n é r o n , Histoire
de Philippe II (Paris 1881-82); G a c h a r d , Correspondance de Philippe II, I, 573;
II, 152, 563, 574; Coleccion de documentos inéditos para la hist. de Espan̅a LXXV,
28; P i o t , Corresp. de Granvelle VI, 46; K e r v i j n d e L e t t e n b o v e , Relations
V, 90; M o t l e y , Rise of the dutch Republic; F r u i n , Verspr. Geschriften II, 94.
Haak

[Toledo, Frederik - Fadrique - Alvarez de]
TOLEDO (Frederik - Fadrique - A l v a r e z d e ), hertog van Huesca, markies van
Coria, zoon van Ferdinand Alvarez, hertog van Alva en van Maria Henriquez (kol.
21), geb. 1529, overl. 1583. Als kind werd hij reeds aan het krijgsleven gewend,
doordat zijn vader hem medenam op een tocht naar Tunis in de jaren 1534 en 1535.
Door de hooge plaats, die zijn geslacht onder de spaansche edelen innam, verkeerde
hij veel aan het hof van Philips II, maar hij geraakte in 1566 bij den koning in ongunst,
doordat hij eene liefdesbetrekking aanknoopte met eene hofdame der koningin,
Magdalena de Guzman. Deze werd naar een klooster gezonden en Frederik werd
te Medina del Campo gevangen gezet. In 1567 werd deze straf door den koning
veranderd in eene zending naar Oran in Afrika, waar hij aan den strijd tegen de
Mooren moest deelnemen. Toen zijn vader in hetzelfde jaar naar de Nederlanden
ging, werd Frederik begenadigd en insgelijks naar
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het Noorden gezonden. Hij kwam daar aan tusschen 24 en 31 Juli 1568 gedurende
het verblijf van Alva te Groningen. Deze benoemde hem tot opperbevelhebber der
infanterie en als zoodanig maakte hij den veldtocht tegen den Prins van Oranje in
het najaar van 1568 mede. Het schijnt, dat Alva gaarne had gezien, dat zijn zoon
hem in het bestuur was opgevolgd; in het najaar van 1570, toen de hertog zich
aanbood, om Philips' echtgenoot Anna van Oostenrijk naar Spanje te geleiden en
tevens ontslag vroeg, deed deze mogelijkheid zich voor. De Koning schijnt echter
in geen geval don Frederik, die zijn gunst nooit weer geheel verworven heeft, als
landvoogd gewild te hebben.
In 1572 bevorderde deze met groote voortvarendheid de inscheping der troepen,
die onder Sancho d'Avila van Bergen-op-Zoom uitzeilden (6 Mei), om Middelburg,
dat door de Geuzen belegerd werd, te ontzetten. De verrassing van Bergen in
Henegouwen door Lodewijk van Nassau vereischte zijne tegenwoordigheid.
Gedurende de samentrekking van de troepen, die de stad moesten heroveren, had
don Frederik in last, de grenzen tegen mogelijke invallen der Hugenoten te
verdedigen en vestigde zich daartoe 23 Juni in de abdij Belian bij Bergen. Op de
nadering van troepen onder den heer van Genlis, trok hij hen met 4000 man voetvolk
en 1000 ruiters te gemoet en versloeg hen bij het dorp Hautrage in de nabijheid van
St.-Ghislain (19 Juli). Genlis werd gevangen genomen en een groote slachting werd
onder de vijanden aangericht.
Na te Brussel eene bespreking met Alva gehouden te hebben, keerde Frederik
naar Bergen terug, om een aanvang te maken met het beleg, waaraan ook Alva en
de hertog van Medina Celi deelnamen. De pogingen van den Prins van Oranje om
de stad te ontzetten, werden verhinderd door de schermutselingen bij Jemappes
en Saint-Symphorien (9 en 12 Sept.), waarin de troepen van don Frederik de
overhand behielden. Eene nachtelijke overval (camisada, 2 Sept.) door Romero
uitgevoerd, deed den Prins bijna in de handen van zijne vijanden vallen. Spoedig
daarna (19 Sept.) werd een verdrag voor de overgave der stad opgemaakt, waarbij
voor de bezetting vrije aftocht met krijgseer bedongen werd en 21 Sept. had de
uittocht plaats. Alva vertrok daarop naar Brussel, de verovering van Mechelen aan
zijn zoon overlatend. Hier werden op 2 Oct. en volgende dagen een groot aantal
inwoners gedood en hunne huizen geplunderd. Don Frederik begunstigde de
plundering en zijn secretaris Esteban de Ybarra was een van de voornaamste
aanstokers. De omliggende plaatsen Oudenaarde en Dendermonde kwamen in
denzelfden tijd in de macht van de Spanjaarden. Volgens de besprekingen in den
krijgsraad, te Mechelen gehouden (6 Oct.), rukte het leger nu op naar Maastricht,
om de troepen van prins Willem den weg naar het Westen af te snijden en om van
daar den tocht naar de afvallige steden van het Noorden te beginnen. Het plan van
Medina Celi, om over Bommel en Gorinchem naar Holland te trekken, werd niet
gevolgd, omdat Alva zich eerst van de IJsellinie wilde verzekeren. Het leger stak
18 Oct. de Maas bij Maastricht over, marcheerde onder bevel van don Frederik naar
Lobith, waar de Rijn werd gepasseerd en wachtte bij Nijmegen op de artillerie, die
tot Grave over de Maas en vervolgens over land was vervoerd en van Nijmegen
weer over Rijn en IJsel naar Zutphen werd gebracht. Frederik veroverde Zutphen
(16 Nov.) en liet toe, dat bijna de geheele burgerij over de kling werd gejaagd. In
plaats van een aanval op Bommel,
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die aanvankelijk beraamd was, werd nu door den krijgsraad te Nijmegen een
veldtocht naar Holland vastgesteld en don Frederik verkreeg het opperbevel, zeer
tegen den zin van den hertog van Medina Celi, die gaarne had gezien, dat Alva zelf
het commando aanvaard had. Frederik bevond zich 27 Nov. te Amersfoort en
veroverde 1 Dec. Naarden, dat in slechten staat van tegenweer was en waar de
geheele bezetting, burgers en soldaten werd gedood. Over Weesp bereikte hij
vervolgens Amsterdam (6 Dec.), terwijl onderweg schermutselingen plaats hadden
op het ijs van het IJ tusschen de Spanjaarden en de bemanning van eenige schepen
der opstandelingen, die waren ingevroren. Te Amsterdam ontving Frederik de
afgezanten van de vroedschap van Haarlem, den oud-burgemeester Dirk Jacobsz.
de Vries, den schepen jonker Christoffel van Schaegen en den pensionaris Adriaan
van Assendelft, die aangemoedigd door brieven van spaanschgezinde zijde
vergiffenis voor Haarlem kwamen verzoeken en de overgave van de stad aanbieden.
Tijdens hunne afwezigheid besloot de burgerij echter op aansporing van den
bevelhebber van Haarlem, Wigbold van Ripperda, de stad te verdedigen, die eene
welkome versterking ontving (4 Dec.) door de komst van 4 vendels Duitschers van
de troepen van Lazarus Müller. Twee van de afgevaardigden naar Amsterdam, van
Schaegen en Assendelft, die terugkeerden (5 Dec.), werden naar Delft gezonden
naar den Prins en moesten met hun leven boeten voor hun verraad. Marnix van
Sint-Aldegonde kwam namens den Prins de wet verzetten (9-11 Dec.) en de
Spanjaarden vonden Haarlem in staat van tegenweer, zoodat de eerste stormaanval
(11 Dec.) werd afgeslagen. Don Frederik verscheen den volgenden dag met zijne
onderbevelhebbers Julian Romero, Capres de Licques, Noircarmes, von Eberstein,
Juan Pacheco, Antonio van Toledo e.a. en vestigde zich op het huis te Kleef De
belegering heeft tot 12 Juli 1573 geduurd en deed de Spanjaarden herhaaldelijk
aan het welslagen twijfelen De verovering van de schans bij Spaarndam (8 Dec.
72) sneed wel den weg naar Waterland af, maar door den strengen winter konden
dikwijls levensmiddelen en soldaten over het ijs binnen de stad komen. Herhaaldelijk
moest don Frederik versterking van zijne troepen vragen, die ten slotte tot ± 30.000
man waren aangegroeid. De stormaanvallen werden alle afgeslagen. Het blokhuis
en het ravelijn bij de Kruispoort werden hardnekkig verdedigd; in Jan. 1573 werd
zelfs de schans Rustenburg, buiten de poorten gelegen, door de belegeraars
genomen. In Febr. wilden verschillende bevelhebbers het beleg opbreken, doch
Alva, aan wien don Frederik dit berichtte, antwoordde, dat de stad tot elken prijs
moest genomen worden, en beloofde versterking van het leger te zullen zenden. In
de laatste maanden van het beleg trachtten de Spanjaarden vooral door het
aanleggen van mijnen de muren der stad te vernielen; de verschillende pogingen
tot ontzet, door Willem graaf van der Mark, heer van Lumey (13 Dec. 1572), door
den hopman Philips de Koning (Jan. 1573) en door Dirk van Bronkhorst en Batenburg
en den heer van Carloo (9 Juli 1573) werden alle verhinderd. Het brengen van de
schepen van Bossu in het Haarlemmermeer en het bouwen van forten aan de oevers
deden de mogelijkheid van toevoer geheel ophouden (Mei). De honger dwong de
belegerden eindelijk tot de overgave, waarbij eene som van ƒ 240.000 werd beloofd,
om de plundering af te koopen. Don Frederik hield zijn intocht 14 Juli en op den
volgenden dag begon de terecht-
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stelling van een groot aantal soldaten en van de hoofden der burgerij. Een gedeelte
van de burgers werd na de afkondiging van een genade-plakkaat van 21 Aug. nog
geprest om deel te nemen aan de belegering van Alkmaar, dat 21 Aug. werd
ingesloten. Eene muiterij, die na de inneming van Haarlem was uitgebroken, en die
16 Aug. eerst was onderdrukt, had don Frederik belet, Enkhuizen te belegeren.
Alkmaar werd dapper verdedigd door de burgerij en door het garnizoen onder
Cabeliau en Ruichaver, dat door den Prins naar de stad was gezonden. Toen de
Watergeuzen onder Diederik Sonoy de dijken dreigden door te steken, beval Alva
zijn zoon de belegering op te heffen (8 Oct.). Eenige dagen nadat Frederik zich te
Amsterdam bij zijn vader had gevoegd, verkreeg deze ontslag uit zijne landvoogdij
(19 Oct.). Kort na elkander (18 en 24 Dec.) verlieten vader en zoon Brussel, om
naar Spanje terug te keeren. Op zijn tocht naar het Noorden had Frederik veel aan
jicht en koorts geleden. Philips II gaf bij de terugkomst van Alva en zijn zoon duidelijk
blijk, dat zij zijne gunst hadden verloren. De laatste werd zelfs niet door den Koning
ontvangen. Later geraakte Frederik geheel bij dezen in ongenade, doordat Philips'
voornemen om hem te doen huwen met dezelfde Magdalena de Guzman, die in
1566 door zijn toedoen in een klooster was geplaatst, door Alva en Frederik werd
verijdeld. Buiten medeweten van den koning werd Frederik in den echt verbonden
met zijne nicht M a r i a d e T o l e d o , dochter van Garcia de Toledo. Toen dit feit
ruchtbaar was geworden, werd Alva naar Uzeda verbannen en Frederik op het
kasteel Tordesillas gevangen gezet (1579). Spoedig daarna (Oct.) kreeg hij
toestemming om zich in de stad Medina del Campo vrij te bewegen en om zijn vader
te bezoeken. Twee jaar bleef don Frederik in bewaking; hij overleefde zijne vrijlating
niet lang. Hij was groot-commandeur der orde van Calatrava en edelman van 's
konings kamer. Zijn portret is gegraveerd
Hij was 1543 geh. met J o h a n n a van A r a g o n , dochter van den hertog van
Segorbe, enlater met M a r i a P i m e n t e l , dochter van Alfonso Pimentel, hertog
van Benavente. Zijne derde vrouw was Maria de Toledo. Bij zijne eerste vrouw had
hij een zoon F e r d i n a n d , hertog van Huesca, die jong stierf en bij zijn derde vrouw
eveneens een zoon, die slechts kort leefde. Het geslacht Alvarez-Hoemaker
beweerde af te stammen uit een onwettige verbintenis van don Frederik, hetzij met
de genoemde Magdalena de Guzman, hetzij met eene brusselsche. Voor brieven
van don Frederik zie Colleccion de document. inédit. para la hist. de Espan̅a LXXV
(zie ook IV, VII, VIII, XIII, XXVIII, L) en B u s s e m a k e r , Verslag van een onderzoek
naar Archivalia (Haag 1905). Andere bronnen zijn B o r VI; v. M e t e r e n IV;
S t r a d a , de Bello Belgico I; P e t i t , Grande Chronique II, 237; Histoire de F. Alvarez
de Tolède, duc d' Albe (Paris 1698); H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta
(Hagae 1743); G. B o o m k a m p , Alkmaar en deszelfs geschiedenissen (Rott. 1743);
L. H o r t e n s i u s , Opkomst en ondergang van Naarden (Utrecht 1836); C. E k a m a ,
Beleg van Haarlem (Haarl. 1872); L o u m i e r , Commentaires de Mendoça (Brux.
1860-63); G a c h a r d Corresp. de Philippe II, II, III, G r o e n v a n P r i n s t e r e r ,
Archives de la maison d'Orange-Nassau III, IV; v a n S c h e v i c h a v e n ,
Penschetsen uit Nijmegen's verleden I, 272 vlg.; P i o t , Corresp. de Granvelle VI,
46; F o r n é r o n ,
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Histoire de Philippe II (Paris 1881-82); L. D i d i e r , Lettres et négociations de Claude
de Mondoucet (Paris et Reims 1891-92); F r u i n , Verspreide Geschr. (zie register).
Haak

[Tooren, Jacobus van der]
TOOREN (Jacobus v a n d e r ), begraven te Alkmaar 19 Dec. 1777, gehuwd met
M a r i a E e n z a a m , begr. 29 Jan. 1794, ouders van J a c o b u s P e t r u s , gedoopt
4 Maart 1753, begr. 30 Maart 1756, en Jan Lucas, die volgt. Hij stelde te zamen
een Geslachtboom van alle de mannelyke nakomelingen uit het oud adelyk stamhuis
der heeren van Brederode, Rustende op echte Stukken, het getuignis der oude
Kronyken en latere Historien van ons Vaderland. Door J a n v a n P a n d e r s werd
de uitgaaf hiervan, als behoorende tot het Aanhangsel van de Vaderlandsche Historie
van J a n W a g e n a a r , in 1788 bezorgd te Amsterdam bij A. v.d. Kroe en A. Capel,
Vermeerdert - zooals de titel luidt - met eenige Byzonderheden, wegens den laatsten
Afstammeling, Jonker Hendrik van Brederode.
Bruinvis

[Tooren, Jan Lucas van der]
TOOREN (Jan Lucas v a n d e r ), zoon van den voorg., ged. 1 Sept. 1754. Hij werd
12 Jan. 1778 te Alkmaar tot notaris en in hetzelfde jaar tot diaken der gereformeerde
gemeente benoemd, maar weigerde laatstgenoemd ambt, de daarop gestelde boete
van ƒ 500 betalende. Hij was in den Patriottentijd een voorstander der burgerwapening
en in 1787 van 21 Juni tot 20 Juli uitgetrokken naar Woerden, als een der officieren
van een corps schutters. Hij was schepen in 1784, 85, 87 en 88, maar werd bij de
publicatie van den Prins van 24 Mei van dat jaar ontslagen. alsook van zijne eerst
5 Jan. bekomen betrekking van majoor der wacht. In Februari van hetzelfde jaar
was hij te Haarlem gehuwd met E l i s a b e t h d e V i s s e r ; van hen werd een
dochtertje gedoopt 28 Juli 1790. In 1777 was hij in plaats van zijn overleden vader
regent geworden van het mannengasthuis, waarmede het vrouwengasthuis in 1785
vereenigd werd. In 1790 bleek, dat hij effecten van het gesticht verkocht en niet
verantwoord had, zoodat het verlies aan hoofdsom en rente in het begin van 1791
ƒ 13430 bedroeg. Het werd in 1794 voldaan uit de nalatenschap zijner moeder, nadat
inmiddels 2 mederegenten, die voor de teruggaaf aansprakelijk waren gesteld, 2½%
's jaars van genoemd bedrag aan rente hadden betaald. De laatst aangekomen
vierde regent was hiervan vrijgesteld. Ten gevolge van v.d. Toorens handelwijze
trokken burgemeesteren 29 Oct. 1791 zijne akte als notaris in en zetten zij hem 8
Nov. d.a.v. at als regent. Zijne verdere lotgevallen zijn ons niet bekend. Onder de
door A. Hulk gegraveerde medaillon-portretjes van patriotten komt het zijne voor,
waarop hij schepen, raad en majoor der schutterij genoemd wordt; lid van den
stedelijken raad is hij intusschen niet geweest. Van hem verscheen in 1789 te
Alkmaar: Het Zuid en Noord-hollands Versterfrecht met geslachtboomen
opgehelderd, met 28 gegraveerde uitslaande tabellen.
Zie: B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar, 1781-1791.
Bruinvis

[Toorn, Jacobus van der]
TOORN (Jacobus v a n d e r ), geb. te 's Gravenhage 7 Aug. 1828, overl. te
Middelburg 25 Febr. 1888, was de zoon van A d a m v a n d e r T o o r n en
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M a r g a r e t h a P e t r o n e l l a V r o e g . Hij was ijker, sedert 1843 leeraar in het
ijkwezen aan de Koninklijke Academie te Delft, ving aldaar in 1844 zijne studie voor
ingenieur aan. Eene bijzonderheid is, dat hij bij het eindigen zijner studie in 1849
(hij had door ziekte een jaar verloren) de eenige van de 4 aspiranten naar het diploma
van civiel ingenieur was, die dit waardig gekeurd werd. Hij was niet voor den
waterstaat ‘gedesig-
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neerd’, gelijk een zijner studiegenooten, die eerst het volgende jaar voldeed aan
het examen. Toen er in den aanvang van 1853 een vergelijkend examen voor eenige
plaatsen bij den waterstaat plaats vond, was die studiegenoot reeds in het korps
opgenomen. Bij dat examen, waaraan van der Toorn zich onderwierp, verkreeg hij
o

n . 2, zoodat hij onmiddellijk met ingang van 1 Juli 1853 aspirant-ingenieur werd,
terwijl de nos. 3-6 tot surnumerair benoemd werden.
Hij was eenige maanden te Gorinchem werkzaam, en werd met 15 Oct. 1853
belast met een deel van den dienst van den ingenieur in het arrondissement 's
Gravenhage, wegens de slechte gezondheid van den ingenieur Boerrigter, waardoor
deze verhinderd was, te reizen. Met 1 Oct. 1854 werd hij aan den inspecteur Ferrand
te Arnhem toegevoegd, en met 1 Juli 1856 werd hij arrondissementsingenieur te
Deventer: met 1 Mei 1858 werd hij naar Leeuwarden verplaatst, waar hij eerst een
jaar met het oostelijk, vervolgens een jaar met het westelijk arrondissement van
Friesland belast was. Op deze toen weinig belangrijke arrondissementen volgde
met ingang van 1 Apr. 1860 Nijmegen, dat zeer gewichtig was. Hoewel er ook te
Arnhem een ingenieur was, behoorden de Rijntakken behalve de Neder-Rijn boven
het Opheusdensche Veer en de IJsel tot het arrondissement Nijmegen, hetwelk zich
bovendien uitstrekte over de geheele Betuwe.
Reeds in den aanvang van 1861 werden van der Toorn's werkkracht en inzicht
op de proef gesteld door de rampen, die de Bommelerwaard zoowel boven als
beneden den Meidijk teisterden. Hij heeft toen veel van zich doen spreken, en naar
het algemeen gevoelen goede diensten gedaan.
Te Nijmegen heeft van der Toorn veel gewerkt, en toen hij met 1 Oct. 1867 naar
Kampen en vervolgens met 1 Mei 1870 naar Gorinchem verplaatst werd, ging hem
de naam van specialiteit op het gebied van rivieren vooraf. Ook in deze beide
arrondissementen heeft hij niet alleen veel arbeid verricht, maar nog tijd gevonden
voor verschillende publicatiën, die wel niet van hoog wetenschappelijke waarde zijn,
maar vlot en met goed inzicht geschreven zijn.
Zijne opstellen waren meestal antwoorden op prijsvragen, uitgeschreven: van
rijkswege, over vluchtheuvels; door de maatschappij van nijverheid, over schorren
en kwelders; door het Bataafsch genootschap te Rotterdam, eene beschrijving met
statistiek van een waterschap. Hij koos hiervoor de Bommelerwaard (bovendeel).
Te Gorinchem werd onder zijn toezicht in 1872 en 1873 de derde waterkeering
in de Linge gebouwd.
Met ingang van 1 Apr. 1874, dus na slechts 21-jarigen diensttijd, werd van der
Toorn hoofdingenieur, hoofdzakelijk door een samenloop van omstandigheden; hij
werd met den dienst in Overijsel belast.
Toen zijn ambtgenoot Rose met ingang van 1 Nov. 1878 naar 's Hertogenbosch
verplaatst werd, volgde van der Toorn hem als hoofdingenieur voor de groote rivieren
op. Deze betrekking heeft het eigenaardige, dat er eene groote hoeveelheid stukken
van weinig belang en enkele van zeer veel beteekenis te behandelen zijn; men had
bij de afscheiding van het rivierbeheer van den gewonen dienst aan Rose de keuze
zijner ingenieurs gegeven, en hij koos de bekwaamsten; verder had van der Toorn
op zijn bureau de bekwame ingenieurs Beijerman en Lely, aan wie hij zeer veel kon
overlaten.
Nog in Overijsel zijnde nam van der Toorn met de delftsche hoogleeraren Henket
en Steuer-
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wald en het kamerlid Stieltjes op zich, ter vervanging van het werk van Storm Buysing
een handboek der waterbouwkunde te schrijven, maar hij heeft dit geheel aan Lely
overgelaten.
Tot verbazing van ieder, die Rose aan het werk gezien had, kon van der Toorn
in zijne betrekking bij de rivieren nog meer reizen dan deze, terwijl alles toch
marcheerde. Zeker is dit een bewijs van van der Toorn's handigheid, terwijl ook niet
ontkend mag worden, dat zijn inzicht in rivieren en rivierverbetering dikwijls beter
was dan dat van sommigen onder hen, die toen ter tijd meenden, op dat gebied
deskundige te zijn.
Van der Toorn werd wegens zijne bijzondere eigenschappen weinig in commissiën
benoemd, hij werd evenwel als hoofdingenieur in Overijsel lid van die, ingesteld bij
K.B. van 21 Apr. 1878 tot een onderzoek omtrent de verbetering van het Zwolsche
Diep. Zijn goed inzicht in dezen, waartoe hij zijne twee medeleden, Sluis en Hulst,
wist over te halen, blijkt uit hetgeen in het in 1879 uitgebrachte rapport wordt
medegedeeld. De minderheid, bestaande uit genoemde 3 leden, wenschte den
noorderleidam op zijne plaats te laten en op te hoogen, iets hetgeen wel is waar
het bezwaar heeft, dat men dan bij tegenwind en tegenstroom het Zwolsche Diep
niet kan binnen laveeren, maar met het oog op de kosten (daar het gat zichzelf dan
kon diephouden) ver de voorkeur verdient boven hetgeen de meerderheid wilde,
het verwijden van den mond door verlegging van den noorderleidam.
Tweemaal werd van der Toorn in commissie benoemd om de regeering te
o

adviseeren over de verbinding van Amsterdam met den Rijn, en wel: 1 . bij
ministeriëele beschikking van 14 Sept. 1877 ter beoordeeling van het in Juni van
dat jaar door Waldorp ontworpen plan voor een kanaal in nagenoeg rechte richting
van Amsterdam naar Gorinchem, dat gunstig door de commissie beoordeeld werd;
o

2 . bij die van 6 Sept. 1879, dus na verwerping der kanalenwet-Tak, tot onderzoek
van een plan tot verbetering der Keulsche Vaart tot Utrecht en verder over Wijk bij
Duurstede naar Tiel. Deze commissie kwam er toe, de verruiming van de geheele
Keulsche Vaart aan te bevelen, en van der Toorn, die daarin de minderheid
uitmaakte, ontwierp toen een kanaal van Amsterdam over Kokkengen, bewesten
Utrecht, verder langs Wijk bij Duurstede en Tiel, met zijtak naar Gouda, dat goed
doordacht en ook in het belang van de vaart Amsterdam - Rotterdam was: het
ontwerp werd van rijkswege gepubliceerd. Verschillende invloeden hebben
veroorzaakt, dat de minister Klerck dit plan, waarmede Amsterdam zich zeker ook
zou hebben vereenigd, niet overnam, zeer tot schade van het belang van Amsterdam
en het Rijk.
Tijdens den winter in den aanvang van 1881 was van der Toorn belast met de
ijsopruiming in de rivieren. Hier stelde hij zich zoodanig bloot, dat hij een hevigen
bronchitis opdeed, waarbij longontsteking kwam, zoodat hij 2 maanden op den dood
lag en eerst na 6 maanden hersteld was.
Minister Klerck nam, toen de waterstaat met ingang van 1 Apr. 1881
gereorganiseerd werd, de gelegenheid te baat om de rivieren te splitsen in twee
rivierdistricten, elk van welke 3 rivierarrondissementen onder zich had. Hierdoor
verminderde de door van der Toorn te verrichten arbeid zeer, maar de hulp van
twee ingenieurs op zijn bureau moest hij van toen af missen. Hij bleef hoofdingenieur
in het 1e rivierdistrict tot 1886. Toen ging minister van den Bergh om met
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het plan, de rivieren weder onder één hoofdingenieur te vereenigen, en werd aan
van der Toorn medegedeeld, dat hij met het oog daarop naar Friesland zoude
verplaatst worden. Aan dit voornemen werd geen gevolg gegeven, doordat zijn
vriend, Mr. P.J.G. van Diggelen te Zwolle, de oprichter der Zuiderzee-vereeniging,
zorgde, dat hij tot haar hoofdingenieur benoemd werd, terwijl van der Toorn bewerkte,
dat zijn vroegere medewerker Lely, die toen juist buiten betrekking was, als ingenieur
aan die vereeniging verbonden werd. Hij verzocht onbepaald verlof uit den dienst,
dat hem bij K.B. van 26 Sept. 1886 met ingang van dienzelfden dag verleend werd.
Zijne werkzaamheid bij de Zuiderzee-vereeniging was niet groot, en hij zag dit
zelf in, zoodat hij dan ook een jaar later verzocht, weder in het korps terug te mogen
keeren. Daar een zijner ambtgenooten ontslag gevraagd had, kon dit geschieden
en werd hij met 1 Oct. 1887 geplaatst in Zeeland. Slechts enkele maanden nam hij
aldaar den dienst waar, toen de ziekte, die met zijn dood zou eindigen, hem in de
kracht van zijn leven overviel.
In 1872 werd van der Toorn lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van
Kunsten en Wetenschappen.
Hij huwde 8 Juli 1858 jkvr. L o u i s e T e d i n g v a n B e r k h o u t , geb. te Olst
14 Mei 1834, overl. te 's Gravenhage 31 Juli 1907, bij wie hij een zoon, zeeofficier,
en drie dochters had.
Van het door van der Toorn gepubliceerde is van belang: Over den aanleg van
vlugtheuvels, beantwoording eener prijsvraag in Verh. K. Inst. v. Ing., 1861/2; Over
de schorren, aanwassen en kwelders in Nederland in Tijdschr. ter bevordering van
Nijverheid 1865; Statistieke opgave en beschrijving der Bommelerwaard boven den
Meidijk in Nieuwe Verh. Bat. Gen., 2e reeks, I (1867); Ontwerp van een kanaal van
Amsterdam langs Utrecht over Wijk bij Duurstede naar Tiel, en van een kanaal van
Amsterdam over Gouda naar Rotterdam (Haag, 1880).
Ramaer

[Tour, Jan Carel baron du]
TOUR (Jan Carel baron d u ), geb. te Alkmaar 19 Juni 1775, overl. te 's
Hertogenbosch 23 Dec. 1829, zoon van jhr. mr. J o h a n d u T o u r , schepen,
daarna 1786-88 secretaris van Alkmaar en J o h a n n a C a t h a r i n a B o o n . 27
Juni 1797 werd hij ingeschreven als student in de rechten te Leiden, waar hij 5 Juli
1797 promoveerde op een diss. de Jure jurando; hij werd 19 Mei 1811 lid van den
municipalen raad van Alkmaar; voorts is hij ‘receveur particulier’, controleur der
directe belastingen, lid der Prov. Staten van Holland en secretaris van de
Heerhugowaard geweest. Hij huwde 25 Juni 1805 te S. Michielsgestel met jkvr.
Johanna Victoria Jacoba Ottelina de Senarclens de Grancy
(1781-1838), uit welk huwelijk 7 kinderen zijn geboren. 10 Mei 1820 werd hij met al
zijne wettige afstammelingen in den adelstand verheven. In November 1824 vestigde
hij zich te S. Michielsgestel. Van hem heeft het licht gezien: Verhandeling over de
bevrijding der stad Alkmaar uit het beleg der Spanjaarden .... Uitgesproken in het
departement der Maatschappij, tot nut van 't algemeen, te Alkmaar, op den 8en
October 1817 (Alkm. 1817); Beschrijving van een werktuig om steden en groote
gebouwen te verlichten ('s Grav. 1817); De electrieke vloeistof, en gedachten over
de verlichting door steenkolengas ('s Grav. en Amst. 1819); Verhandeling over het
Haartemmermeer ('s Grav. en Amst. 1819); Iets over de Directie en Administratie
der Dijk- en Polderbesturen, 1e deel ('s Hert. 1825).
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Zie: Gestachtlijst van het oud adellijk geslacht du Tour en du Tour van Bellinchave
('s Grav. 1887); B r u i n v i s , Over Alkm. Geschiedboeken (Alkm. 1892) 48, 49.
Bruinvis

[Tour D'auvergne, Frederic Maurice de la]
TOUR D'AUVERGNE (Frederic Maurice d e l a ), hertog van Bouillon, geb. 22 Oct.
1605 te Sedan uit het huwelijk van Henri en Elisabeth van Nassau (I kol. 803) - van
moeders zijde was hij dus een kleinzoon van prins Willem I - overl. 9 Aug. 1652. Hij
werd in het calvinistische geloof opgevoed. Op 16-jarigen leeftijd trad hij in dienst
bij het staatsche leger, waarin hij onder Frederik Hendrik de belegeringen van 's
Hertogenbosch en Maastricht medemaakte. Na de inneming der laatste vesting
werd hij bij commissiebrief van 7 Oct. 1632 benoemd tot gouverneur daarvan; 22
Nov. 1632 legde hij den eed van getrouwheid af aan den bisschop van Luik. Zijne
eerste zorg was de stad weder in behoorlijken staat van tegenweer te brengen, daar
de verdedigingswerken veel hadden geleden gedurende het beleg. In het begin van
1634 trad hij in het huwelijk met E l e o n o r a C a t h a r i n a F e b r o n i a , dochter
van graaf F r e d e r i k v a n d e n B e r g h , heer van Stevensweerd; uit dit huwelijk
werden 5 zoons en 5 dochters geboren. In Juli 1634 werd Maastricht ingesloten
door een spaansch leger onder den markies d'Aytona; de hertog van Bouillon nam
krachtige maatregelen tot verdediging. Zeer onverwachts werd het beleg 7 Sept.
1634 opgebroken, daar de Staten eene diversie tegen Breda lieten ondernemen.
In 1637 nam hij als bevelhebber van eene afdeeling staatsche troepen deel aan het
beleg van Breda. Hetzelfde jaar ging hij openlijk tot het katholieke geloof over, welke
stap hem door de Staten zeer kwalijk werd genomen. In 1641 trad hij af als
gouverneur van Maastricht, waarop hij in franschen dienst overging; in 1644 nam
hij het bevel op zich van de pauselijke troepen. Bij zijne terugkomst in Frankrijk in
1651 stond hij het vorstendom Sedan aan den koning af en kreeg hij hiervoor in ruil
de hertogdommen Albret, Chateau-Thierry en de graafschappen Auvergne en
Evreux. Hij overleed te Pontoise en werd begraven in de kerk St. Taurin te Evreux.
Zijn zoon, de kardinaal de Bouillon, liet een grafmonument maken, dat nooit geplaatst
werd en waarvan de voornaamste deelen nog bewaard worden in het museum
Cluny te Parijs.
o

Zie: Missivenboek n . 158, 67 e.v.; (gemeentearchief Maastricht); Het gewezen
Jesuitencollege te Maastricht in Maandrozen ter eere van het Heilige Hart van Jezus,
1881; d e L e n a r t s , Opkomst en voortgang der stad Maastricht, 179; Revue d.
deux Mondes, Jan. 1873, 181; Réunion d. Soc. d. Beaux-Arts XIV, 474.
Dyserinck

[Tours, Jacob]
TOURS (Jacob), ged. te Rotterdam 6 Jan. 1760, overl. ald. 10 Aug. 1811, was een
zoon van A n t o i n e T o u r s en C o r n e l i e H e l m o n d t . Hij werd na aflegging
van een vergelijkend examen ten overstaan van de organisten J. Sturenberg
(Rotterdam), Joachim Hess (Gouda) en Jan Berghuys (Delft) 8 Sept. 1797 aangesteld
tot organist van de Groote kerk aldaar, als opvolger van den overleden Jan Hendrik
Bruininkhuyzen. Eerst geplaatst op een rotterdamsch makelaarskantoor begon hij
op 16-jarigen leeftijd zijn muzikale vakstudies voor viool, klavier en orgel bij
genoemden Bruininkhuyzen, voor de muziektheorie bij Jan Robbers, destijds
klokkenist van de Groote- en organist van de Waalsche kerk te Rotterdam en na

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

zijn overlijden zijn opvolger. Vóór zijn officie in de Groote kerk was Tours in gelijke
functic geweest

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1450
te Maassluis (1785-1791) en in de Remonstrantsche kerk te Rotterdam. Onder zijn
werkzaamheid als uitvoerend musicus wordt melding gemaakt van zijn medewerking
als organist in de Luthersche kerk te Rotterdam bij de uitvoering van een zangstuk
op de Verrijzenis van den Heiland der waereld onder directie van H. Dahmen en
J.N. Roozen 18 April 1806. Bij de aanvaarding van zijn officie in de Groote kerk
waren reeds aangevangen de werkzaamheden voor het maken van een nieuw (het
tegenwoordige) orgel. De herhaalde afkeuringen van geleverd werk en de daaruit
voortgevloeide verandering van orgelmakers doen vermoeden. dat hij hooge eischen
stelde aan orgelbouw. Hoewel hij in de voorrede van zijn Psalmorgelboek (1802)
het gebruik bestrijdt van versieringen bij psalmspel, wendt hij die in dit opus veelvuldig
aan; d e S c h o o l m e e s t e r steekt met zijn gemaniëreerd spel den draak bij monde
van Dadelpracht in ‘Altijd in de contramine’ (De gedichten van den Schoolmeester
(6 dr. 1872) 77). Van Jacob Tours zijn mij documenteel of authentiek bekend: Trois
sonatines à l'usage des commencens pour le clavecin ou piano forte avec
accompagnement d'un violon ad libitum, dédiés à M. Joachim Hess, organiste et
carillonneur bien renommé de la Grande Eglise à Gouda. Oeuvre II (Rott. Amst.);
Het air: ‘Rien n'est si malin qu'un page’ of ‘Coeur sensible, coeur fidelle’ du ‘Mariage
de Figaro’ gevarieert voor 't clavier of piano forte met accompagnement van een
fiool (Rott. 1790); Six duos pour deux violons. Oeuvre IX (Rott. 1791); Sonate pour
le clavecin ou piano-forte avec l'accompagnement d'un violon. Oeuvre X (Amst.);
Air des glaces de l'hiver et de l'age, musique de Mr. Pleyel, gevarieerd voor 't clavier
of pianoforte met accompagnement van een viool (Rott. 1793); Marsch ter
nagedachtenis van S. van Schaak, gecomponeerd door T.A. Berkenhoff, en gezet
voor het forte piano of clavier (1794); Ouverture de l' Infante de Zamora.
Gearrangeerd voor het forte piano of clavier met een viool (1796); De drie roosjes.
Gezelschapslied, gecomponeerd voor den zang en het clavier, de woorden door P.
W e i l a n d (Rott. 1797); Sonate voor het piano forte en viool. Op. 10. (Amst. 1800);
Air met 12 variaties voor piano forte en viool (An st. 1800); De zangwijzen der
psalmen en gezangen bij de Hervormde Kerk in Nederland in gebruik, voor het
orgel, clavecimbaal en piano forte, met prae- en interludia, uitgezette en becijfferde
bassen, ten gebruike voor hun, die de generale bas niet kennen, zo wel als voor
hun, die dezelve verstaan (c. 1797; latere druk: Rotterdam (1802); La nouvelle
musique des cantiques en usage dans les Églises wallonnes, composées pour les
orgues, le piano-forte et le clavecin (Dordr. 1806); Six sonates à l'usage des
commençans pour apprendre le piano forte (La Haye 1809); Grande simphonie,
oeuvre 24 de W.A. Mozart, arrangée à quatre mains avec violon ad libitum pour le
clavecin ou piano forte (Berlin - Amst.).
Uit zijn huwelijk met A n t o i n e t t a H a r d e n b e r g van 's Gravenhage (1786)
werd 29 Oct. 1797 geboren B a r t h o l o m e u s Tours (overl. ald. in Maart 1864 zie over hem Caecilia XII (1855), 12 - 20 Nov. 1833 gehuwd met mej. J.H. v a n
H e e l , die 16 Maart 1813 aangesteld werd tot organist van de Oosterkerk te
Rotterdam, in 1830 in gelijke bediening overging naar de Groote kerk, en in 1829
behoorde tot de oprichters van Eruditio musica. Bovendien was hij violist, als
hoedanig hij op concerten speelde (Caecilia 1911, 53).
Diens zoon B a r t h o l o m e u s , geb. te Rotterdam 17 Dec. 1838, overl. te Londen
11 Maart 1897, was sinds 1858 als musicus in het buitenland werkzaam o.a. te
Londen, waar hij sedert
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1878 tevens was muzikaal adviseur der uitgeversfirma Novelloen Cö. (L e t z e r ,
Muz. Nederland 175).
Zie: V e r s c h u e r e R e y n v a a n , Muzikaal kunstwoordenboek (1795) 614; Ned.
muzikaal tijdschrift 1842, 80; G r e g o i r , Biographie des artistesmusiciens
néerlandais (1864) 172; Eigen Haard 1897, 206; V i o t t a , Onze hedendaagsche
toonkunstenaars: Daniel de Lange 3; E i t n e r , Quellen-Lexikon IX (1904) 437;
Rotterdam in den loop der eeuwen III 3e ged. 14, 18, 12.
Enschedé

[Trappen, Adriaan van]
TRAPPEN (Adriaan v a n , g e z e g d B a n c k e r s ), zoon van den volgende, geb.
1601 of 1602, overl. 1684. Een van de beroemdste admiraals van Zeeland, werd
in 1642 benoemd tot kapitein ter zee, nadat hij van zijn vader de opleiding in het
zeemansen krijgsmansvak had ontvangen, voornamelijk in den strijd tegen de
Duinkerkers. In den slag bij ter Heyde 1653 werd zijn schip in den grond geschoten.
In 1658 nam hij deel aan de oorlogshandelingen tegen Zweden tot steun van
Denemarken en bescherming van onzen handel in de Oostzee. Na den slag in de
Sont 8 Nov. 1658 overwinterde hij te Kopenhagen en werd daarna weder uitgezonden
tegen de zweedsche vloot, die te Landskrona binnengeloopen was. Zijn schip
strandde bij die gelegenheid op het eiland Hven, waarbij hij een zeer gevaarlijken
aanval van de Zweden met succes afsloeg.
Hij nam in den tweeden engelschen oorlog onder van Wassenaar - Obdam deel
aan den slag bij Lestoffe (13 Juni 1665), en werd na het ontslag van Johan Evertsen,
op 7 Juli van dat jaar benoemd tot vice-admiraal van Zeeland. In die hoedanigheid
was hij commandant over een smaldeel van het eskader van Cornelis Evertsen bij
den vierdaagschen zeeslag, 11-14 Juni 1666, onder het opperbevel van de Ruyter.
Op 4 Augustus van datzelfde jaar werd zijn schip in den tweedaagschen zeeslag
(4-5 Augustus) reddeloos geschoten en door hem zelf verbrand. Na het sneuvelen
van Johan Evertsen in dienzelfden slag (terwijl diens broeder Cornelis in den
4-daagschen zeeslag gesneuveld was) werd hij 21 Aug. 1666 benoemd tot
luitenant-admiraal van Zeeland.
In den derden oorlog tegen Engeland en Frankrijk (1672-1674) was hij onder de
Ruyter bevelhebber van de achterhoede in de slagen bij Solebay 7 Juni 1672, op
de Schooneveldsche vlakte 7 en 14 Juni 1673, en bij Kijkduin 21 Aug. 1673.
Na den vrede van Westminster met Engeland (1674) nam hij deel aan den tocht
onder Cornelis Tromp langs de fransche kusten (plundertocht) en werd, nadat Tromp
zich van die vloot verwijderd had, om zich naar Spanje en de Middellandsche zee
te begeven, door Tromp onder Aart van Nes geplaatst, waarover hij zijn beklag bij
de Staten van Zeeland indiende.
Deze klacht, die bij de zeeuwsche admiraals veelvuldig voorkwam en voortsproot
uit den naijver van Holland om nooit een zeeuwsch opperbevelhebber boven een
van de vlagofficieren van dat gewest te dulden, had tot gevolg, dat hij niet meer als
actief zeeofficier optrad, maar zitting nam in den Raad van admiraliteit van Zeeland
te Middelburg, waar hij in 1684 overleed, en in de Pietersof Oude kerk werd
begraven.
o

o

Hij was driemaal gehuwd 1 . met A d r i a n a I t a ; 2 . met A g a t h a v a n d e r
o

M e e r s c h e ; 3 . met J o h a n n a C o n s t a n t i a C a u . Twee in 1648 (aet. 46) en
in 1673 door H. Berchmans geschilderde portretten van hem zijn in het Rijksmuseum
te Amsterdam. Chr. Hagens heeft er een gegraveerd.
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[Trappen, Joos van, gezegd Banckers]
TRAPPEN (Joos v a n , g e z e g d B a n c k e r s ), overl. 1648; een van de meest
verdienstelijke staatsche zeeofficieren. Hij ging als gewoon matroos naar zee, klom
op tot kapitein, waartoe hij in 1624 benoemd werd. Als zoodanig was hij tegenwoordig
bij de verovering der Zilvervloot in 1628 als bevelhebber op het schip Neptunus (24
stukken) en ook bij den aanslag op Fernambucq in Brazilië onder Loncq, in hetzelfde
jaar. Hij maakte zich zeer verdienstelijk bij zijn optreden tegen de Duinkerkers. Met
één schip hield hij zich staande tegen 13 vijandelijke schepen, en boorde er 3 van
in den grond. In 1637 bestreed hij met vier schepen, waarvan hij commandeur was,
met succes 7 Duinkerkers en was vice-admiraal onder Maarten Harpertsz. Tromp
in den slag bij Duinkerken op 18 Febr. 1639, waarbij de vijand met groote verliezen
teruggeslagen werd. Als belooning ontving hij daarna een gouden keten met penning
en twee duizend gulden van de Staten.
Hij was een der onderbevelhebbers van de zeemacht onder Tromp, die was
uitgezonden om de spaansche vloot in 1639 in het kanaal en op de vlaamsche kust
tegen te houden, welke onderneming eindigde met de schitterende overwinning op
de reede van Duins, 21 Oct. van dat jaar. In 1646 ging hij als admiraal van de W.-I.
Compagnie naar Brazilië, kwam na veel tegenwind te Olinda, waar hij alles in
wanorde vond, en behaalde verschillende overwinningen op de opstandelingen. In
1640 had Portugal zich van Spanje losgemaakt. Er was daar dus een eigenaardige
toestand ingetreden, daar wij toen nog geen oorlog met Portugal hadden maar tegen
de portugeesche kolonisten streden. In de baai de los Todos Santos boorde hij
zeven schepen in den grond en maakte er negen buit.
Hij stierf op de terugreis. Zijn beide zoons Adriaan en Joos brachten het lijk van
hun vader naar Zeeland.
Zijn door H. Berchmans geschilderd portret is in het museum Boymans te
Rotterdam. Gegraveerd is het o.a. door C.v. Dalen.
Zie: d e l a R u ë , Heldhaftig Zeeland 120; d e J o n g e , Nederl. Zeewezen,
register op Banckers; A i t z e m a , Saken van oorlog en staat; B r a n d t , Leven van
de Ruyter; N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II, 775 v.v. Tijdschrift
toegewijd aan het Zeewezen van J.M. O b r e e n 2de reeks X, 122, v.
Boldingh

[Tricht, Aernt van]
TRICHT (Aernt v a n ), overl. 12 Febr. 1426, zoon van A r n o l d J a n s z . v a n
T r i c h t , volgens W o u t e r B r o c k ‘ex dominis de Bueren’. Hij werd 13 Oct. 1363
door het kapittel van St. Pieter te Utrecht voorgedragen als kapelaan van Tricht en
door den proost van Arnhem als zoodanig benoemd. Sedert 1369 was hij ter studie
te Parijs, waar hij tal van jaren bleef en 16 Dec. 1370 en 17 Nov. 1372 tot procurator
der natio anglicana verkozen werd. Later voerde hij den magisterstitel en was licenc.
in decretis en bacc. in utroque jure. Inmiddels verkreeg hij een kanonikaat van St.
Marie te Utrecht. Veel hooger steeg hij in 1383, toen hij Petrus van de Velde als
proost van St. Jan opvolgde. In 1393 was hij vicaris-generaal van het bisdom sede
vacante door den dood van Floris van Wevelichoven. Met het kapittel van St. Jan
over de administratie der proosdijgoederen in twist gekomen, liep deze zoo hoog,
dat de proost 18 Maart 1422 in den ban gedaan werd. Kort daarop benoemde hij
gemachtigden om verder de zaken der proosdij waar te nemen, deed afstand van
zijn waardigheid, waarna zijn opvolger Dirck van Wassenaer 28 Aug. 1422 den eed
als proost deed. Het proces over wat hij nog schuldig was, eindigde 14 Januari
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1423 door een schikking. Dit proces was de aanleiding, dat een aantal hoogst
belangrijke stukken over de administratie der proosdijgoederen werden opgesteld,
die bewaard gebleven zijn en door Mr. S. M u l l e r F z . zijn uitgegeven. Sinds
fungeerde hij als thesaurier en vice-decanus van het domkapittel, volgens W o u t e r
B r o c k 's aanteekeningen sedert 28 Aug. 1422. Wij bezitten van hem meerdere
scheidsrechterlijke uitspraken, zoo van 1403 te zamen met den deken van
Oudmunster Evert Foeck en van 1410 in een geschil tusschen het kapittel van St.
Pieter en den heer van Buren over de tienden van Malsen en Tricht. Het necrologium
van het kartuizerklooster Nieuwlicht of Bloemendaal buiten Utrecht noemt hem
‘magnus benefactor hujus domus’.
Men verwarre hem niet met een gelijknamigen A r n o l d v a n T r i c h t , die sinds
1417 te Parijs studeerde, daar den magistersgraad verwierf, in 1419 te Heidelberg
was en 7 Oct. 1422 te Rostock werd ingeschreven, waar hij dr. en prof. medicinae
was en 1429 rector der universiteit.
o

Zie: Bullarium Trajectense n . 1955, 2252; D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auctarium
o

Chartul. Univ. Parisiensis I, register; G. B r o m , Archivalia in Italië I, n . 1458; Bijdr.
en Med. Hist. Gen. IX (1886) 239; S. M u l l e r F z ., Middeleeuwsche Rbr. Utrecht
(O. Vad. Rbr. I: 3) I, 238; II, 84; Versl. en Med. O. Vad. Rbr. II, 645; IV, 250 v.v.; S.
M u l l e r F z ., Catal. v.h. archief v. St. Pieter 46, 48; d e z ., Regesten v.h. kap. v.
o
St. Pieter n . 404, 760, 762, 763; H o y n c k v. P a p e n d r e c h t , Analecta, III A,
252; Archief Aartsb. Utrecht XXIV, 208; XXVI, 127; W. B r o c k (Hs. Rijksarchief
Utrecht D. 1355).
van Kuyk

[Tromp, Solko]
TROMP (Solko), één der voormannen van het friesche Réveil, groot voorstander
van het christelijk onderwijs, vriend van Mr. Groen v. Prinsterer, geb. 21 Jan. 1814
te Woudsend, overl. te Harlingen 1 Juli 1878. Hij was de zoon van den touwslager
A g e S o l k e s T r o m p en van U u l k j e L y k l e s d e J o n g , kwam tot bekeering
onder invloed van zijn oom S y t s e S o l k o 's T r o m p , predikant te Britsum
(1829-44), werd in 1833 chef van de tabak- en sigarenfabriek ‘de Groenlandsvaarder’
te Harlingen, huwde 27 Aug. 1854 met F e n n a H e n r i e t t e v a n
B r o e k h u i z e n , dochter van een dokter te Balk, woonde 23 April 1861 de eerste
algemeene vergadering der vereeniging van Chr. Nat. Schoolonderwijs te Amsterdam
bij, stichtte christelijke scholen te Woudsend en Harlingen en een evangelisatielokaal
te Harlingen, schreef strooiblaadjes in het belang van het chr. onderwijs en geleidde
Mr. Groen v. Prinsterer 22 Mei 1867 naar de schitterende vergadering van chr.
nationaal schoolonderwijs te Leeuwarden. Verder speelde hij een belangrijke rol in
den kerkelijken strijd te Harlingen en was één der warmste zendingsvrienden in
Friesland.
Zijn portret met levensschets in: G.A. W u m k e s , It Fryske Réveil yn portretten
(Sneek 1911).
Zie: A.S. M i e d e m a , Stamlijst der nakomelingen van Solke Walles en Tjitske
Ages Tromp (z.j.).
G.A. Wumkes

[Trotz, Christiaan Hendrik]
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TROTZ (Christiaan Hendrik), geb. in den aanvang der 18e eeuw te Colberg in
Pommeren, overl. te Utrecht 17 Juni 1773, ontving zijn opleiding aan verschillende
duitsche hoogescholen, en kwam in 1729 als student aan de academie te Utrecht.
Hier legde hij zich onder Cornelis van Eck en Everardus Otto op de rechtsstudie
toe en verwierf hij in 1730 den doctorsgraad in de rechten. Een aantal jaren gaf hij
vervolgens privaatonderwijs, terwijl als vruchten van zijn voortgezette studiën door
hem bewerkte uitgaven versche-
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nen van C h r . W a e c h t l e r i Opuscula juridico-philologica rariora (Traj. ad Rh.
1733); J a c o b i G o t h o f r e d i Opera juridica minora (Lugd. Bat. 1733); H. H u g o ,
De prima scribendi origine et universa rei literariae antiquitate (Traj. ad Rh. 1738);
E d m . M e r i l l i i Commentarius in l. IV Inst. Imper. (Traj. ad Rh. 1739) en G u i l .
M a r a n i Opera omnia (Traj. ad Rh. 1741). Als geschrift van zijn eigen hand
verscheen een Tractatus juris de memoria propagata, seu de studio veterum,
memoriam sui propagandi (Traj. ad Rh. 1734), opgedragen aan zijn vader
Christiaan Trotz.
De aldus gevormde wetenschappelijke naam leidde in 1741 tot zijn benoeming
tot professor in de rechtswetenschap te Franeker, welk ambt hij aanvaardde met
een inaugurale rede de Libertate sentiendi dicendique jurisconsultis propria (Fran.
1741). Reeds in 1736 was hij voor een professoraat te Harderwijk in aanmerking
gekomen.-Zijn onderwijs omvatte privaat- en publiekrecht. Zijn grootste beteekenis
echter ligt in zijn studie van het laatstgenoemde deel van het recht. Met voorliefde
bewoog hij zich daarbij op het gebied van het nederlandsche recht, en voor de
ontwikkeling daarvan heeft hij werkelijke verdiensten. Leerlingen uit zijn school zijn
o.a. Simon Binckes, H.J Arntzenius en Pieter Bondam. Naast colleges over d e
G r o o t s de Jure belli ac pacis zijn vooral te noemen die over het jus agrarium en
over de nederlandsche fundamenteele wetten.
In 1751 aanvaardde hij het rectoraat, dat 2 Oct. 1752 werd nedergelegd met een
Oratio de immortalitate legum instauratoris Wilhelmi I V (Fran. 1752) (= Pamflet
o

Knuttel n . 18380). Tevoren had hij Dominicus Balck in een Oratio funebris (Fran.
1750) herdacht. Na een 13-jarig verblijf te Franeker, werd hij 9 Dec. 1754 tot
professor juris civilis et juris publici Belgici te Utrecht beroepen op een wedde van
ƒ 1600. De nieuwe werkkring werd 22 Apr. 1755 aanvaard met een oratie de Jure
publico Belgico. Reeds 16 Aug. 1756 volgde een traktementsverhooging van ƒ 200
met den titel van professor juris feudalis. Van 1757-1758 was hij rector der
hoogeschool; als aftredend rector hield hij een Oratio pro feudis patriis praecipue
ad exemplum Zutphaniensium fundatis (Tr. ad Rh. 1758). Toen door voortdurende
ongesteldheid zijn werkkracht begon af te nemen, werd in Nov. 1772 zijn leerling
Bondam hem als professor juris publici toegevoegd, maar reeds enkele maanden
daarna overleed hij. Zijn zoon W i l l e m H e n d r i k T r o t z verdedigde in 1764 te
Utrecht een dissertatie de Urpheda (de oorvede). Trotz' verdiensten voor de
rechtswetenschap liggen op het gebied van het nederlandsche staatsrecht. Hij was
de eerste, die de nederlandsche grondwetten (Groot Privilege van Maria, Pacificatie
van Gent, Unie van Utrecht, 12-jarig Bestand, Vredestractaat van Munster) tot
voorwerp van nauwgezette studie maakte en deze wetten ten grondslag legde aan
historische beoefening van het staatsrecht. Men dankt daaraan zijn Theses Juris
publici ad Leges Foederati Belgii fundamentales (Fran. 1745-46), een twaalftal onder
zijn leiding verdedigde verhandelingen (o.a. van Johannes Cornelius Balck, Quirinus
de Blau, Sibrandus Lambergen en Pieter Bondam), waarachter een uitgave der
genoemde grondwetten. Onvoltooid bleef de na zijn dood uitgegeven Commentarius
legum fundament. Foederati Belgii, of Verklaaring van de grondwetten der
Vereenigde Nederlanden (Harlingae et Amstel. 1778), een zeer uitvoerige historische
commentaar van blijvende waarde. Ongetwijfeld het meest bekend van zijn
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geschriften is zijn Jus agrarium Foederati Belgii (Fran. 1751-54, 3 dln.), dat zijn
ontstaan dankt aan te Franeker door hem gepresideerde disputen. Dit voortreffelijk
en thans nog algemeen geraadpleegd boek blijft een standaardwerk (zie echter de
merkwaardige mededeeling bij J. G i e r k e , Die Geschichte des deutschen
Deichrechts I (Breslau 1901) 22), dat den grondslag vormt voor iedere studie over
het nederlandsche dijkrecht. Twee deelen zijn aan het inheemsche, één deel aan
het romeinsche recht gewijd. De aan het werk voorafgaande Adlocutio ad studiosos
juris is van belang voor des schrijvers denkbeelden over het juridisch onderwijs.
Zijn door J.M. Quinkhard geschilderd portret hangt in de Senaatskamer te Utrecht.
Zie: B o e l e s , Friesl. Hoogeschool, II, 459-464; B o u m a n , Geld. Hoogesch., II,
144; L o n c q , Hist. schets der Utr. Hoogeschool, 187-189, 325; W i j n n e e n
M i e d e m a , Resol. vroedschap Utrecht betreff. de academie (Werken Hist. Gen.
II: 52) 320, 323, 327 en 380.
van Kuyk

[Truchses, Wilhelm von]
TRUCHSES (Wilhelm v o n ), heer van W a h l b u r g , W a l d b u r g , W a l p u r c h ,
W a l b u r c h of ‘t e W a l d b u r g ’, overl. 17 Mrt. 1557, zoon van J o h a n n e s (overl.
1507) en diens eerste gemalin A n n a (overl. 1517) dochter van W i l l e m , graaf
van O e t t i n g e n , ridder, behoorde tot het gevolg der saksische hertogen in
Friesland. Deze T r u c h s e s , T r u c x of D r o x s s i s wordt hier het eerst genoemd
in eene oorkonde van 1500. 31 Oct. van dat jaar verhief n.l. Hendrik van Saksen
Hugo, graaf van Leisning, tot zijn gouverneur in Friesland en tot gevolmachtigde
procuratores en syndici: Christoffel van Taubenheim en Wilhelm Truxses, ridders,
benevens Caspar Ziegler. In December waren ze te Leeuwarden, waar zij evenwel
niet lang vertoefd hebben. Van Truchses althans kennen we nog van het jaar 1501
twee brieven, geschreven te Franeker, dat trouwens toen nog hoofdstad was. In
den eenen verzocht Truchses v. Waldburg betaling van achterstallige soldij en
teruggave van voorgeschoten geld voor paarden; in den belangrijksten, geschreven
ten tijde dat er weer onderhandelingen met Groningen werden gevoerd, vroeg
dezelfde schrijver om overzending van twee raden en den kanselier, blijkbaar dus
naar Franeker. In 1502 vertoefde hij ook nog in die stad, hetgeen af te leiden is uit
een schrijven van hertog George over betaling der soldij van Truchses, dien hij
daarin ‘ambtman’ te Franeker noemt (13 Juli 1502). Behalve deze waardigheid
bekleedde hij weldra ook die van raad in het Hof van Friesland, zeker al in 1503,
toen hij en andere gedeputeerde Raden aan Leeuwarden het bevel gaven ten
behoeve der herstelling van dijken en sluizen de verschuldigde penningen op te
brengen (27 Mei) en aan dezelfde stad om het bestand, dat hun vorst den
Groningers, op hun verzoek, tot 14 Dec. had toegestaan, ten einde inmiddels met
den hertog te onderhandelen, onverbrekelijk te houden (28 Juni 1503). Toen hij
evenwel belooning vroeg voor de door hem bewerkstelligde gevangenneming van
den abt van Klaarkamp, scheen hij alreede verplaatst te zijn naar Leeuwarden
(1504). Althans in dat jaar werd hij, met nog twee Duitschers en drie Friezen, door
hertog George benoemd tot regeeringsraad in Friesland. Aan het hoofd van die zes
regenten, die diens bekende ordonnantie dus in het leven riep (zie art. George I kol.
922), terwijl zij in Leeuwarden het provinciaal bestuur vestigde, stond Truchses.
Voor die positie was hij de aangewezen man, aangezien hij reeds in de plaats was
getreden van graaf Hugo, die in 1503
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vertrokken, aanvankelijk aan zijnen broeder, graaf Alexander, met de regenten het
bestuur had overgelaten. In Mei 1504 kwam hertog George zelf en vaardigde reeds
in Juli del beroemde saksische ordonnantie uit, die Truchses den rang gaf van
voorzitter van het genoemde college, al teekende hij zich eenvoudig - als de anderen
- ‘regent’. Lang heeft het bestuur dier regenten niet geduurd; reeds 16 Juli 1506
werden op een gemeenen landdag, te Leeuwarden gehouden, de regenten, door
genoemden hertog aangesteld, weder afgezet.
Van Waldburg vernemen we dan hier te lande niet veel meer, althans niet van
dezen Wilhelm. Van George Truchses v. Waldburg, den veldheer van den
Zwabischen Bond, die gedurende den Boerenkrijg in Zwaben en Frankenland zoo
wreed optrad, was hij een neef. Wat Wilhelm betreft, hij schijnt tweemaal gehuwd
te zijn geweest. Eene zijner vrouwen was S i b b e l D y e s W u y t z a , die in 1528
de state Wuytza vermaakte aan hare dochter M a r g a r e t h a (?) en haren man
Albert van Arentsma. Als evenwel juist is de opgave, dat hare moeder eene nicht
van hem, S i b y l l a Truchses, dochter van Andreas, is geweest en wel uit den tak
‘toe Sonnenberg’, waaraan m.i. op goede gronden niet meer getwijfeld mag worden,
dan zou Sibbel Wuytza de tweede vrouw van heer Truchses v. Waldburg geweest
zijn en zou zij aan de (vermoedelijke) voordochter van haar man, die bij Sibbel dan
wellicht geene kinderen kreeg, hare state Wuytza geschonken hebben. Uit dat eerste
huwelijk zouden dan vier zoons J a c o b u s , O t t o , W i l h e l m u s , en
C h r i s t o p h o r u s ) en eene dochter (C a t h a r i n a ) gesproten zijn.
Van Margaretha komt hier nog een (stief?) broeder voor, C h r i s t o p h o r u s of
C h r i s t o f f e l , 1528 pastoor te Goutum, en 7 Nov. 1535 overleden; denkelijk de
laatstgenoemde.
Zie: Inventaris van het Archief van Leeuwarden; W. E e k h o f f in Vr. Fries XII
(1873) 215-222; A.J. A n d r e a e , Het geslacht Truchses in Alg. Ned. Fam. Blad VI
(1889); Jaarb. fr. Adel 1885, 69, 71, 77, 78; Stbk. v.d. Fr. adel (op Arentsma) ook
nalezing II dl. 7a; Fr. Adelaar 1887, 13; Nederl. Heraut V. 97. Vgl. nog P.J. B l o k ,
Versl. Arch. in Duitschland (1886-1887) 59; J.L. B e r n s , Versl. Arch. tijdschrift Saks
hert. ('s Gravenh. 1891); J.S. T h e i s s e n , Centraal gezag en Friesche Vrijheid
(Gron. 1907); Naamrol der Raden 's Hoffs van Friesl. (Leeuw. 1742). Navorscher
XV, 321 en de daar genoemde literatuur. Vgl. echter hiermee nog Nav. XVI 36, 65.
Kooperberg

[Tuinen, Klaas van]
TUINEN (Klaas v a n ), later B i s s c h o p v a n T u i n e n genaamd, 28 Oct. 1840
te Oldeborn in Friesl. geb. en 14 Juli 1905 te Zwolle overl. Van zijn jeugd af een
vriend van de studie der natuur, vooral van plant- en dierkunde, placht hij hieraan
al zijn vrijen tijd te wijden. Na eerst eenige jaren op de secretarie zijner
geboorteplaats werkzaam te zijn geweest, ging hij in 1870 aan de universiteit te
Amsterdam studeeren en legde het volgend jaar met goed gevolg 't examen M.O.
in delfstof-, aard-, plant- en dierkunde af. Nog in 1871 werd hij tot leeraar in de
natuurlijke historie aan de R.H.B. te Zwolle benoemd en acht jaar later werd hem
hier in diezelfde vakken ook het onderwijs aan het gymnasium opgedragen. Tevens
gaf hij een reeks van jaren les in plant- en dierkunde aan de normaalschool voor
onderwijzers in deze stad. Verder was van Tuinen conservator aan het museum
van de Vereeniging voor provinciale welvaart in Overijsel, bestuurslid van de
zwolsche afdeeling der Maatsch. van Tuinbouw en Plant-
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kunde en secretaris-penningmeester van de muziekschool in de stad zijner inwoning.
Maar vooral was hij een zeer werkzaam lid van de ‘Nederl. Entomologische
Vereeniging’, in het tijdschrift waarvan hij enkele belangrijke opstellen schreef (zie
Tijdschr. v. Entomol. 1906, 234). Verder schreef hij: Nederl. planten. Beschrijving
onzer akkerbouw-, tuinbouw- en boschbouwgewassen en onkruiden, benevens een
kort overzicht der voor planten schadelijke en nuttige dieren (1874) en Naamlijst
van vogels, welke in Nederland in den wilden staat zijn waargenomen (1892). Met
A.F.D. H o f f m a n gaf hij uit: Diersoorten nuttig voor den landbouw of houtteelt,
volgens Kon. Besluit van 25 Aug. 1880. 13 platen met handleiding (1880-82).
Zuidema

[Tulden, Petrus]
TULDEN (Petrus), geb. 30 of 31 Dec. 1614 te den Bosch, overl. te Mechelen 23
Aug. 1670, was de zoon van J a c o b u s v.T., schepen en lakenkoopman en van
H e y l k e n v a n M e u r s en broeder van den kunstschilder Theodoor T. Petrus
trad in de cisterc. abdij St. Bernard aan de Schelde, waar hij 24 Nov. 1635 de geloften
uitsprak onder den kloosternaam B e n e d i c t u s . Hij werd priester gewijd 19 Mrt.
1639 en was achtereenvolgens prior in de abdij, bestuurder der nonnenabdij St.
Bernardsdal en daarna gedurende 16 jaar in Muysen te Mechelen, waar hij overleed
en in de kerk begraven werd. De talrijke schilderijen van Th. van Tulden, die het
klooster bezat, dankte het ongetwijfeld aan de tusschenkomst van pater Benedictus,
wiens portret, eveneens geschilderd door zijn broeder, te Antwerpen in het museum
is. Het was van uit de abdij St. Bernard naar Frankrijk ontvoerd, doch in 1815
teruggegeven.
Zie: Provincie stad ende district Mechelen opgehelderd (Brussel 1770) II, 183;
S a n d e r u s , Chorographia sac. Brabantiae I, 569; v. D o n i n c k , Obituarium Loci
S. Bernardi (Lerins 1901) 111; Taxandria VII (1900) 211; XVIII (1911) 123; P i o t ,
Rapport sur les tableaux emportés et réstitués (Brux. 1883), 99.
Fruytier

[Turck, Dr. Justus]
TURCK (Dr. Justus), geb. ± 1610 te Bergenop-Zoom, zoon van H e n d r i c k T u r c k
en D a n a v a n V r i j b e r g h e . Hij studeerde te Leiden als medicus (Album stud.
acad. Lugd. Bat. 30 April 1630). In 1652 komt hij voor als raadsheer van de markiezin
van Bergen-op-Zoom, wat hij tot 1673 bleef. Toen werd hij benoemd tot burgemeester
te Bergen-op-Zoom. In zijn tijd was hij een bekend dichter van latijnsche verzen,
die v.n. op bekende personen als den Prins van Oranje, Turenne, Nicolaas Heinsius,
de Ruyter enz. betrekking hadden, en op belangrijke gebeurtenissen als den tocht
naar Chatham. Eenige er van, verzameld onder den titel van Otia Hagana, werden
aan de gebroeders de Witt opgedragen; hiervan verscheen vóór 1667 eene uitgave,
die mij onbekend is. Met andere werden ze opnieuw uitgegeven in 1668 als: J u s t i
T u r c q B e r g i z o m i i Otia Hagana, diverticula, secessus (Hagae Comitis apud
Christophorum Doll, bibliopolum, platea dicta Pooten sub aurea biblia) (exx. op de
leidsche Univ. Bibl. en het haagsche Gemeente-archief). Die op Chatham ook in 't
Verheerlijckt Nederlandt door de wapenen van de Hoog Mog. Hceren
Staten-Generael enz. (zie hierover T y d e m a n op B i l d e r d i j k , Gesch. des Vad.
X, 317). Hij is nu als dichter geheel vergeten. Hij was gehuwd met M a r g a r e t h a
Horemans.
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Zie: N a g t g l a s , Levensberichten van Zeeuwen II, 787; Brieven van De Witt
(uitg. F r u i n - J a p i k s e ) III, 320.
Japikse

[Turnhout, Wilhelmus]
TURNHOUT (Wilhelmus), dominicaan, was doctor in de theologie, inquisiteur en
meermalen
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prior van het klooster te 's Hertogenbosch. Hij overl. 12 Oct. 1490.
Zie: Chronicon conventus Buscoducensis O. Craed. 53.
Meijer

[Tuuk]
TUUK (Hermanus N e u b r o n n e r v a n d e r , geb. 23 Febr. 1824 te Malakka, gest.
17 Aug. 1894 te Soerabaja. Hij studeerde te Groningen, eerst in de rechten, later
in de oostersche talen. In 1848 werd hij door het Ned. Bijbelgenootschap naar de
Bataklanden gezonden, om den Bijbel in het bataksch te vertalen. Voor zijn vertrek
naar Indië bestudeerde hij de maleische handschriften van het East-India House
en de Royal Asiatic Society te Londen, waarvan hij later de catalogi uitgaf (in het
Tijdschr. v. Ned.-Indië 1849, I, 385-400 en de Bijdr. Kon. Inst. 3e volgr. I, 409-474).
In 1858 keerde hij naar Nederland terug en gaf daar zijn Bataksch leesboek, zijn
Bataksch Nederl. woordenboek en zijne Tobasche spraakkunst uit. Te Utrecht
verwierf hij het doctoraat in de letteren honoris causa. Behalve het bataksch
beoefende hij ook het malegasy. In 1865 verschenen zijne Outlines of a Grammar
of the Malagasy Language. Zijne uitgave van de Pandja- Tandaran (1866), zijn
Maleisch Leesboek en zijne Vier Maleische vertellingen (1868) bewijzen, dat hij ook
het maleisch met vrucht beoefende. Naar Indië teruggekeerd, legde hij zich vooral
toe op de studie van het lampongsch. In 1873 trad hij in landsdienst. In deze
hoedanigheid werd hij naar Bali gezonden, om een oudjavaansch woordenboek te
vervaardigen. Als vrucht van zijn arbeid gedurende zijne laatste 20 levensjaren
verscheen het Kawi- Balineesch- Nederlandsch woordenboek, in 3 deelen, terwijl
het 4e deel nog steeds ter perse is. Van der Tuuk is als de grondlegger van de
vergelijkende maleischpolynesische taalkunde en van de studie van het bataksch
te beschouwen. Zijne rijke verzameling boeken en oostersche handschriften
vermaakte hij aan de universiteitsbibliotheek te Leiden.
Zie: H. K e r n in Ned. Spectator 1894, 319-320 en W. D o o r e n b o s , ibidem,
335-337. Vergelijk ook Encycl. v. Ned.- Indië IV, 443-444 en G.P. R o u f f a e r , De
plaats en datum van geboorte van Dr. H. Neubronner van der Tuuk in Bijdr. T.L.e.
Vk. 7e volgr. 172-175.
Juynboll

[Twisch, Reynier Pietersz. van]
TWISCH (Reynier Pietersz. v a n ), T w i s c k , v a n t W i s c h of alleen R e y n i e r
P i e t e r s z ., gest. te Hoorn in 1613, verkreeg, na lange jaren op zee te hebben
gevaren en nu stuurman te Hoorn genoemd, 12 Juli 1595 van de Staten van Holland,
behalve voor een werktuig ten dienste van bakkers, octrooi gedurende twaalf jaren
voor een instrument om op zee nauwkeurig de hoogte van sterren en van de zon
te meten, tot welks examinatie 5 Mrt. 1597 eene commissie, waarin o.a. Lucas
Wagenaar, werd benoemd. 8 Mrt. 1597 gaven de Staten-Generaal hem mede octrooi
voor een werktuig ‘om bij metinge der sonne te connen weten het affwijcken der
naelde, als oock die longitudo’. Het Iaatste, door den uitvinder ‘Gulden compas’
genoemd, was een azimuth-compas, dat drijvende horizontaal werd gehouden en
bestond uit een quadrant op het compas geplaatst ‘in forme van dubbelt quadrant’;
door een vizier vielen de zonnestralen op een cirkelvormige schaalverdeeling en
moesten aldus, in verband met de constant vermeende miswijzing der naald,
aanwijzen, hoe ver men ten O. of W. was. Van T. - nu ingenieur te Hoorn genoemd

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

- verzocht 13 Mrt. 1598 aan de Staten van Holland eene tegemoetkoming; in eene
commissie van onderzoek namen zitting Jos. Scaliger, Rud.
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Snellius, Lud. van Ceulen en Simon Stevin. De laatste beschreef en beeldde het
werktuig af in zijne Havenvinding van 1599 (later ook Wisc. Gedachtenissen (1608),
Eertclootschrift 170), met de denkbeelden van Plancius om de lengten op zee te
bepalen, waarschijnlijk op last van prins Maurits. Hoewel zijn instrument door van
T. zelf beproefd was op een rondreis in Holland, Utrecht, en Friesland, het te
Enkhuizen de goedkeuring verwierf van J.H. van Linschoten en verscheidene
zeevaarders het op reizen naar de kust van Guinea, Oost- en West-Indië zonder
misslag bevonden hadden, werden zijne denkbeelden, in genoemd werkje
nedergelegd, op praktische gronden bestreden door A l b e r t H a y e n , in eene
Corte onderrichtinge (Amst. 1599). Een aanbod van ƒ 5000 en vervolgens een
pensioen van ƒ 1000 's jaars door de Staten-Generaal werd door den uitvinder
afgeslagen. Met Gerrit Pieters (I kol. 1416) bood hij 3 Sept. 1611 nogmaals een
rekest aan de Staten-Generaal aan en werd wederom tot eene commissie van
onderzoek besloten. Hij wordt vermeld als iemand van ouderdom en klein vermogen
en zelfs een tot armoede vervallene genoemd. Zijn zoon was A l b e r t R e y n d e r s ;
hij zelf een ‘koude oom’ van Pieter Jansz. Twisk.
Zie: P.J. T w i s k , Chronijk van den ondergang der tyrannen II (Hoorn 1620)
1490-91; V e l i u s , Chronijk van Hoorn ed. C e n t e n (Hoorn 1740) 501 en d e
J o n g e , Opkomst Nederl. gezag I ('s Grav. - Amst. 1862) 85-88.
de Waard

[Twist, Mr. Albertus Jacobus Duymaer van]
TWIST (Mr. Albertus Jacobus D u y m a e r v a n ), zoon van den groninger
hoogleeraar Mr. A l b e r t u s J a c o b u s D u y m a e r v a n T w i s t en van J u d i t h
v a n L o g h e m , geb. te Deventer 20 Febr. 1809, overl. te Diepenveen op den
huize Nieuw Rande 3 Dec. 1887. Als leidsch student rukte hij met de compagnie
vrijwillige jagers tegen de Belgen uit. In dit uniform nam hij 8 Febr. 1831 in het groot
auditorium te Leiden de gouden medaille in ontvangst hem door de juridische faculteit
aldaar toegekend wegens zijn antwoord op de uitgeschreven prijsvraag: Quae fuit
Peregrinorum, in imperio Romano, conditio, tum libera republica, tum sub
Caesaribus? Na zijn promotie tot doctor in de beide rechten te Leiden (20 Oct. 1832)
vestigde hij zich als advocaat te Deventer en huwde aldaar 7 Sept. 1837 M a r i a
J o a n n a B e c k (geb. te Deventer 18 Dec. 1812, overl. Diepenveen 24 Sept.
1895),dochtervan J o o s t C e c i l i u s J a n B e c k en van J o h a n n a B e r n a r d a
C o c k . 6 Juli 1843 werd van Twist door de Staten van Overijsel tot lid der Tweede
Kamer gekozen. Door zijn volkomen zelfstandigheid, zijn onkreukbare eerlijkheid,
zijn logischen redeneertrant, zijn zaakrijke wijze van het behandelen van zakelijke
belangen, zijn scherp verstand gepaard aan een keurigen betoogtrant behoorde hij
al spoedig tot de mannen van gewicht in de Kamer en nam als grondig kenner van
ons staatsrecht en als financieele specialiteit weldra een eerste plaats in. In de
nieuwe Kamer, door rechtstreeksche verkiezingen samengesteld, werd Duymaer
van Twist voor Kampen gekozen en terstond (19 Febr. 1849) als voorzitter zijner
afdeeling benoemd. Na de ontbinding der Kamer (1850) nam hij voor Steenwijk in
de nieuwe Kamer plaats en duidelijk bleek toen hoe hoog deze hem stelde: bij de
tweede stemming werd hij met volstrekte meerderheid tot eerste candidaat voor het
voorzitterschap gekozen en bij Kon. Besluit van 12 Oct. 1850 tot voorzitter benoemd.
Doch reeds spoedig daarna, 21 Jan. 1851, werd hij, als opvolger van den op de
reede van Texel overleden
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gouvern.-gen. Bruce (I kol. 482) tot gouvern.-gen. van Ned.-Indië benoemd. Onder
zijn bestuur kwam o.a. de afschaffing der passarrechten tot stand (1852) werd een
belangrijke wijziging gebracht in den verkoop van opium in het klein (1854), werden
de havens van Amboina, Banda, Ternate en Kajeli voor den vrijen handel open
gesteld, en werd een nieuw regeeringsreglement ingevoerd (Mei 1855). Met groote
moeilijkheden had hij te kampen op het gebied der indische financiën, waarbij hij
weinig medewerking ondervond van de regeering in Nederland. Dat in de
geruchtmakende zaak van het ontslag van Douwes Dekker als assistent-resident
van Lebak het recht geheel aan de zijde van den gouverneur-generaal was, is
naderhand overtuigend gebleken. Bij Kon. Besl. van 21 Nov. 1855 op de meest
eervolle wijze ontslagen, legde hij 22 Mei 1856 het bewind neder.
Voorloopig ging hij als ambteloos burger op het buitengoed Nieuw Rande te
Diepenveen leven en bedankte dan ook wegens zijn geschokte gezondheid voor
het lidmaatschap der Tweede Kamer, waartoe hij te Steenwijk was gekozen. Ook
voor een hem in 1857 aangeboden ministerszetel van binnenlandsche zaken,
meende hij om politieke redenen te moeten bedanken. Doch reeds in 1858 werd
hij door Amsterdam naar de Tweede Kamer afgevaardigd en meende nu niet te
mogen weigeren. In Dec. 1861 door Thorbecke aangezocht de portefeuille van
koloniën op zich te nemen weigerde hij, meenende in dezen geenszins de
aangewezen persoon te zijn. Ook in 1868, toen in dezelfde richting een poging
geschiedde, bleef hij volharden bij zijn weigering. Tot 1862 was hij lid van den
Tweede Kamer; daarna van 1865-1881 lid van de Eerste Kamer voor de provincie
Zuid-Holland.
Hij was in 1856 benoemd tot Minister van Staat. Overeenkomstig zijn verlangen
werd bij testamentaire beschikking zijner weduwe aan de deventer
Athenaeumbibliotheek dat gedeelte zijner boekerij vermaakt, dat betrekking had op
Nederlands overzeesche bezittingen.
Hij schreef o.a.: Over het bewijs van tiendpligtigheid van landerijen volgens de
thans bij ons op dat punt bestaande wetten in Bijdr. tot regtsgel. en wetg. van d e n
T e x e n v a n H a l l IX (1835) 323; Over de regel: en fait de meubles la possession
vaut titre in dezelfde Bijdragen XII (1838) 233; Ontwikkeling van de beginselen der
wet op het onderstandsdomicilie van 28 Nov. 1818 in Tijdschr. v. staathuishoudk.
en statistiek 1841, I, 4e st. 32; Art. 56 van het reglement op het beleid der regeering
van Ned. Indië in Bijdr. tot de kennis van het staats-, provinciaal en gemeentebestuur
in Nederl. IX (1864) 1.
Zie: P.A. v.d. L i t h in Levensb. Letterkunde 1891, 1, 408; M.A v. R h e d e v.d.
K l o o t , de Gouverneurs Generaal en Commissarissen Generaal van Ned.- Indië;
Tijdschrift voor Ned.- Indië 1888, I, 143; Eigen Haard 1888, 33. Een geschilderd
portret van hem en zijn echtgenoote berust ten huize van den heer W.F. Leemans
te 's Gravenhage. Voor de andere portretten zie v. S o m e r e n .
H. Kronenberg

[Twist, Mr. Jan Duymaer van]
TWIST (Mr. Jan D u y m a e r v a n ), broeder van den voorgaande, geb. te Deventer
29 November 1801, aldaar overl. 18 Augustus 1876; hij huwde te Deventer 16 Sept.
1830 M a r i a C o r n e l i a W i l l e m i n a v a n E c k (geb. Deventer 17 Nov. 1808,
aldaar overl. 14 Febr. 1886), dochter van prof. Dr. Cornelis Fransen van Eck en van
Walrandina Sophia Louisa van Hooft (I kol. 787). Hij studeerde aan de hoogeschool
te Leiden en promoveerde aldaar in 1825 op een dissertatie: Selecta ex jurisprudentia
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comparata de jure hereditario. 2 Jan. 1826 benoemd tot hoogleeraar in de rechten
aan het Athenaeum te Deventer aanvaardde hij deze betrekking 20 Juni 1826 met
eene redevoering: de Praecipuis eximie in patria exculti juris Romani causis. Hij
bekleedde zijn professoraat tot 1872.
H. Kronenberg

[Tydeman, Barend Frederik]
TYDEMAN (Barend Frederik), geb. te Utrecht 8 Nov. 1784, overl. 21 Oct. 1829,
zoon van Meinard (1) en Sophia Theodora de Beveren. Hij werd in 1801 te Leiden
student in de godgeleerdheid en legde zich ook op het Arabisch toe.
Tot zijne studievrienden behoorde E.A. Borger. Op 17 Juni 1809 verdedigde hij
een Specimen philologicum exhibens conspectum operis Ibn Chalicani de vitis
illustrium virorum (Leiden 1809). 2 Juli van hetzelfde jaar deed hij zijn intrede als
predikant te Herveld, waar hij ook in het huwelijk trad. Uit dit huwelijk werden 4
kinderen geboren.
In 1815 vertrok hij naar Franeker en in het volgend jaar naar Dordrecht, waar hij
tot zijn dood bleef.
In 1822 benoemde de Senaat der leidsche Universiteit hem tot doctor honoris
causa in de theologie. Hij heeft stichtelijke poëzie geschreven; ook is van hem een
lijkrede op E. Kist gedrukt.
Zie: Alg. Konst- en Letterbode, 1831, I, 131 vlg. die zijn geboorte op 29 Nov. stelt;
J.G. V e l t m a n in H.W. T y d e m a n 's Letter- en geschiedk. Mengelingen
(Zalt-Bommel 1836) 1 vlg.
Wensinck

[Tydeman, Hendrik Willem]
TYDEMAN (Hendrik Willem), geb. te Utrecht 25 Aug. 1778, overl. te Leiden 6 Maart
1863. Zijn ouders waren de hoogleeraar Meinard (1) en Sophia Theodora de
Beveren. Het eerste onderwijs van den veelbelovenden knaap aan Utrechts fransche
en latijnsche school werd onderbroken door de staatkundige gebeurtenissen van
1787, die zijnen vader, overtuigd prinsgezind, aanleiding gaven het patriottische
Utrecht te verlaten om als hoogleeraar te Harderwijk op te treden. Daarheen
vergezelde hem zijn zoon, die in 1788 met zijn vader naar Utrecht terugkeerde, om
vandaar in 1790 naar Overijssel te vertrekken. Hier hezocht hij de latijnsche school
te Kampen, welke hij in Juli 1792 met een oratie de Carolo Magno verliet. Van
1792-1795 was hij student aan het athenaeum te Deventer, waar hij de
rechtsgeleerde colleges van Saxe bijwoonde. Na een jaar in de ouderlijke woning,
ook onder leiding zijns vaders, gewerkt te hebben, werd hij in 1796 student te
Groningen, vanwaar hij spoedig vertrok om zich 18 Sept. 1797 te Leiden te doen
inschrijven. Hier vond hij een uitnemend leermeester in van der Keessel, terwijl hij
Kluits lessen over economie en statistiek bijwoonde. Onder van der Keessel
promoveerde hij 23 Oct. 1799 tot doctor in de rechten op een dissertatie de Rebus
judicatis non rescindendis (Lugd. Bat. 1799), handelend over eenige plaatsen van
Cicero met betrekking tot het vraagstuk der gewijsde zaak. Hij vestigde zich hierna
als advocaat te Kampen, en kwam reeds in 1800 op aanbeveling van van der Keessel
in aanmerking voor een professoraat te Harderwijk; dank zij den invloed van Cras
werd echter diens beschermeling Jan Melchior Kemper benoemd. In 1802 huwde
Tydeman met M a r i a n n e M a t h i l d a H o o r n en hij stond op het punt zijn
benoeming tot advocaat-fiscaal naar Indië te volgen, toen hij zich, weder door den
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steun van zijn promotor van der Keessel, tot hoogleeraar te Deventer benoemd zag
als opvolger van den naar Groningen beroepen Duymaer van Twist. De nieuwe
post werd 3 Juni 1802 aanvaard met een Oratio de eo quod nimium est in studio
Juris
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Romani (Davent. 1802). Hij onderwees hier Instituten en historia juris, maar zag zijn
arbeidsveld spoedig belangrijk uitgebreid door zijn benoeming in Maart 1803 tot
hoogleeraar te Franeker als opvolger van Voorda. Hij hield 13 Juni zijn inaugureele
rede de Jure Romano Justinianeo, per benignam Dei providentiam, ad salutem
generis humani opportune instaurato (Fran. 1803). Thans gaf hij Pandecten naar
v a n E c k 's Principia Juris Civilis, benevens rechtsgeschiedenis en sedert 1810
natuur-, staats- en volkenrecht, waarbij d e G r o o t 's de Jure belli ac pacis leidraad
was. Uit dezen tijd dagteekent zijn kennismaking met de nieuwe, historische
bearbeiding van het romeinsche recht, zooals deze in Duitschland toepassing vond
onder den invloed van Hugo en von Savigny, met welke geleerden hij in briefwisseling
trad. Van den zomer van 1806 dagteekent ook zijn kennis en spoedig vriendschap
met Willem Bilderdijk. Daarbij begon hij meer en meer als publicist de aandacht op
zich te vestigen. Tevens bleef hij als adviseerend jurist werkzaam en trad in 1805
en 1807 op als een der extraordinarisrechters in voor het Hof van Friesland hangende
procedures. Na de opheffing in 1812 van de friesche academie, welke hij aan het
hoofd eener deputatie naar den hertog van Plaisance tevergeefs had trachten te
voorkomen, beproefde hij als advocaat te Leeuwarden in zijn onderhoud te voorzien,
maar nog in Juli van hetzelfde jaar volgde zijne aanstelling te Leiden, waarbij hem
het onderwijs van den Code werd opgedragen. Eerst na de reorganisatie der
universiteit in 1815 begon Tydeman zijn lessen, welke thans encyclopaedie,
staathuishoudkunde en statistiek omvatten benevens een enkel college over
rechtsgeschiedenis en handelsrecht. In 1825 en 1845 trad hij als rector-magnificus
op; als zoodanig hield hij in Febr. 1825 ter viering van het 250-jarig bestaan der
hoogeschool een rede de Doctrinis Politicis in Academiis, maxime Belgicis, docendis,
die gedrukt is in de Annales Acad. Lugd. Bat. van 1824/5. Bij het bereiken van den
zeventigjarigen leeftijd in 1848 werd hij emeritus, met vergunning evenwel om aan
het afnemen der academische examens te blijven deelnemen, waarvan hij menigmaal
gebruik maakte. Na den dood zijner eerste echtgenoote, in 1850, hertrouwde hij in
1851 met C l a s i n a H e n d r i k a L i s . Van zijne kinderen zijn vooral bekend de
amsterdamsche advocaat en letterkundige J o h a n W i l l e m , zijns vaders biograaf,
en de hieronder genoemde H e n d r i k W i l l e m T h e o d o r u s .
Tydeman was een veelzijdig geleerde en zeer vruchtbaar schrijver. Behalve zijn
juridischen arbeid, aanvankelijk hoofdzaak, zijn tal van geschiedkundige, theologische
en economische verhandelingen van zijn hand verschenen. Veelal hebben deze
een kritische strekking; in deze lijn liggen ook de talrijke door hem geleverde
recensies, waarvan één, over een academisch proefschrift, tot een langdurigen
pennestrijd met den groningschen hoogleeraar Gratama in diens Rechtsgeleerd
Magazijn en in den Recensent ook der Recensenten aanleiding gaf. Zijn meest
belangrijke historische arbeid is de uitgave van B i l d e r d i j k 's Geschiedenis; reeds
in 1808 leverde hij een eerste theologische bijdrage over den ketter T a n c h e l m u s ;
zijn economische studiën waren voor een groot deel van meer practische strekking.
Bovendien onderhield hij een zeer uitgebreide en levendige briefwisseling met
binnen- en buitenlandsche geleerden. Hoewel hij zich streng buiten alle politiek
hield, was hij evenals zijn vader overtuigd Oranjevriend. Dit moge blijken uit de
omstandig-
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heid, dat hij weigerde het hem na zijn promotie aangeboden ambt van derden
secretaris van Kampen te aanvaarden, daar hij onder het toenmalig bewind geen
openbaar ambt wenschte te bekleeden.
Zeer bevriend was Tydeman met den uitnemenden jurist J o n a s D a n i e l
M e y e r , met wien hij samenwerkte tot de uitgave eener Briefwisseling van eenige
regtsgeleerden over de aanstaande Nederlandsche wetgeving (Leiden 1814-19)
Tot zijn leerlingen behoorde vooral zijn latere ambtgenoot van Assen.
Maar meer bekend is zijn vriendschap tot Bilderdijk, tot wien ook zijn vader in
nauwe betrekking stond. Zoowel vader als zoon waren van den ongemakkelijken
dichter niet minder raadsman dan vriend. De meer innige verhouding tusschen de
Tydemans en Bilderdijk dagteekent van de vestiging van den laatste in Leiden in
1817. Hun uitvoerige correspondentie is als Briefwisseling van Mr. W. B i l d e r d i j k
met de hoogleeraren en Mrs. M. en H.W. Tydeman gedurende de jaren 1807 tot
1831 uitgegeven door zijn zoon Hendrik Willem Theodorus (Sneek 1866-7, 2 dln.).
Zij omvat ongeveer 270 brieven over de meest verschillende wetenschappelijke
onderwerpen en is een onschatbare bron voor de kennis van het leven der drie
geleerden. In 1825 ontstond een verwijdering tusschen Bilderdijk en onzen Tydeman;
de aanleiding lag in den strijd der Grieken voor hun onafhankelijkheid, voorgestaan
en ondersteund door Tydeman, maar door Bilderdijk een ‘vervloekten opstand tegen
de ons vriendschappelijke mogendheid’ ‘van het godloos gespuis der eerlooze
Grieken’ genoemd in zijn brief van 6 Oct. 1825. Sinds eindigde alle correspondentie.
Bilderdijk vestigde zich in Mei 1827 te Haarlem en in het najaar 1828 werd de
briefwisseling hervat en, hoewel niet meer zoo innig als vroeger, de vriendschap
hersteld. Na Bilderdijks dood werden verschillende handschriften uit zijn nalatenschap
door Tyden an aangekocht, gelijk door hem vroeger reeds met behulp van Luzac
was geschied met B i l d e r d i j k 's Geschiedenis des Vaderlands, na zijn dood door
Tydeman met talrijke aanteekeningen en bijvoegsels uitgegeven (Amsterdam
1832-53, 13 dln. in 14 stukken). In 1832 hield hij een voorlezing over Bilderdijk bij
de leidsche Maatschappij der Nederl. Letterkunde, die fragmentsgewijze is herdrukt
in de genoemde Briefwisseling Il, 329 v.v.
Bij zijn dood liet Tydeman een zeer groote verzameling boeken en handschriften
na (auctie bij Brill te Leiden 1864-65).
Lid van talrijke geleerde genootschappen des lands, was hij vier jaar tweede- en
zestien jaar eerste secretaris van de leidsche maatschappij van Letterkunde, voor
wier boekerij hij veel tot stand bracht. Als beheerder der Bibliotheca Thysiana te
Leiden beijverde hij zich om daarvan een catalogus te doen samenstellen. Na 1812
was hij zijn vader behulpzaam bij de ordening der leidsche universiteitsbibliotheek.
Behalve tal van vertalingen van werken over geschiedenis, rechtswetenschap en
staathuishoudkunde, bijdragen in Mnemosyne (waarvan hij mederedacteur was),
Vaderlandsche Letteroefeningen, Boekzaal, Algemeene Konst- en Letterbode,
Verhandelingen Zeeuwsch Genootschap, enz., en een reeks bekroonde
prijsverhandelingen, als Over de Hoeksche en Kabeljaauwsche partijschappen
(Leiden 1815), zijn van zijn hand verschenen: Proeve over het tegenwoordig verval
en mogelijk herstel der Godsdienstigheid; bijzonder ook met opzigt tot de wettige
en gewenschte Staatszorg voor de Gods-
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dienstigheid (1808 onder het pseudoniem E u s e b i u s B e l g a ); De remediis
civitatis agricolae bello afflictae (Davent. 1810, herdrukt Lugd. Bat. 1815);
Regtsgeleerd Mengelwerk, met bijzonder opzigt op de nieuwste wetgeving en
regtsgeleerdheid verzameld (Gron. 1811-12); Brieven van B. aan IJ. (Pamflet Knuttel
o
n . 23599) (gedateerd 14 Dec. 1813, anoniem ter bestrijding van een even tevoren
in het licht gezonden Brief van A. aan Z., waarin een afzetting van franschgezinde
en onder de fransche heerschappij benoemde ambtenaren bepleit werd);
o
Aanmerkingen op de Grondwet der Vereenigde Nederlanden (Pamflet Knuttel n .
24142) (Dordrecht 1815, anoniem, doch volgens getuigenis van d e B o s c h
K e m p e r niet zonder invloed gebleven); Verhandeling over de wetenschappelijke
beoefening van het Regt in Nederland, na het uitvaardigen van nieuwe wetboeken
in de taal des lands (Leiden 1819); Verhandeling over de grenzen van het nut en
van de schade van het gebruik van werktuigen in de fabrijken van ons vaderland,
in de plaats van menschenhanden (Haarlem 1820); Verhandeling over de oorzaken
van de toenemende armoede in Europa (Haarlem 1821 met R. S c h e r e n b e r g );
Consideratiën over de Punten van overweging betrekkelijk het Academisch onderwijs
(Leiden 1828); Levensbijzonderheden van den luitenant-generaal Baron C.R.T.
Kraijenhoff (Nijmegen 1844); Drie voorlezingen over de voormalige Staatspartijen
in de Nederlandsche Republiek (Leiden 1849); Denkbeelden omtrent eene wettelijke
regeling van het armwezen in Nederland (Amst. 1850, met J. H e e m s k e r k A z .
en J.W. T y d e m a n ) met bijbehoorend Ontwerp van wet op het Armbestuur van
1851. Een levensschets zijns vaders gaf hij in Ann. Acad. Lugd. Bat. 1825/6; voor
de Maatschappij der Nederl. Letterkunde gaf hij levensschetsen van C.A. K l u i t
(1855) en T h . H a a k m a T r e s l i n g (1863).
Zijn portret is op steen geteekend, o.a. door C.W. Mieling en door L. Springer.
Zie: J.W. T y d e m a n in Levensber. Letterk. 1863, 402-450; een uitvoerige
bibliografie van de hand van J.T. B e r g m a n in Annales Academici 1864/5 (Lugd.
Bat. 1869).
van Kuyk

[Tydeman, Meinard (1)]
TYDEMAN (Meinard) (1), rechtsgeleerde, philosoof en letterkundige, geb. te Zwolle
20 Maart 1741, overl. te Leiden 1 Febr. 1825, was de zoon van H e n d r i k W i l l e m
T y d e m a n en J o h a n n a O n k r u i d t . Aanvankelijk leerling van het gymnasium
zijner geboorteplaats, werd hij student aan het athenaeum te Deventer en in 1757
te Utrecht. Hier behoorde hij tot de leerlingen van Petrus Wesseling; bovendien
volgde hij de lessen van Saxe en van de juristen Voorda en Houck. Met anderen
richtte Tydeman in den studententijd het gezelschap ‘Dulces ante omnia Musae’ op
ter beoefening van taal en dichtkunde, in welks uitgave Proeve van Taal- en
Dichtkunde hij meerdere stukken van zijn hand plaatste. In 1762 promoveerde hij
onder Wesseling tot doctor in de rechten op een dissertatie de Lucii Ulpii Marcelli
Jcti vita et scriptis (Traj. ad Rhen. 1762), ook opgenomen in het eerste deel van
Thesaurus novus Dissertationum van O e l r i c h s , en daardoor ook in Duitschland
bekend geworden. Blijkbaar gaf zij hem een goeden naam, daar zij onmiddellijk
gevolgd werd door een benoeming tot praeceptor aan het Erasmiaansch gymnasium
te Rotterdam. Hij wees dien post echter van de hand, en aanvaardde in 1763 het
rectoraat van het gymnasium te Leeuwarden met een Oratio de copulanda literarum
ac morum elegantia, op het raadhuis uitgesproken en op stadskosten gedrukt. Reeds
in hetzelfde jaar

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1465
kwam hij voor een hoogleeraarsplaats te Harderwijk in aanmerking en werd weinig
tijds later, Nov. 1764, inderdaad als zoodanig beroepen, thans om onderwijs te
geven in geschiedenis, welsprekendheid en grieksche letteren. Bij zijn vertrek schonk
Leeuwarden den gevierden jongen man 22 Febr. 1765 het eereburgerschap der
stad, waarna hij het hoogleeraarschap aanvaardde met een Oratio adit. de necessario
Historiarum, Eloquentiae, Graecique sermonis in Belgica studio ad egregium ejus
civem formandum. Doch ook dit verblijf was kort, daar hij tot opvolger van zijn
leermeester en beschermer Wesseling 28 Juli 1766 als professor juris naturae,
gentium et publici Romano-Germanici te Utrecht beroepen werd op een jaarwedde
van ƒ 1500. In September 1766 inaugureerde hij met een Oratio de finibus
jurisprudentiae naturalis regundis. Het rectoraat der utrechtsche academie werd in
1770-71 en 1783-84 door hem bekleed en respectievelijk neergelegd met een rede
de Luxu, civibus et civitati noxio en de Vera Politica in academiis discenda. Zijn
twintigjarig verblijf te Utrecht was Tydemans meest vruchtbaar en gelukkig
levenstijdperk. IJverig aanhanger van het huis van Oranje, werden echter voor hem
de politieke verhoudingen in den lande langzamerhand ongunstiger en voelde hij
zich in 1787, na bovendien Roscam tot ambtgenoot verkregen te hebben, in het
patriottische Utrecht niet langer op zijn plaats en verzocht hij 7 Mei van dat jaar zijn
ontslag als hoogleeraar wegens het aannemen van een beroep naar Harderwijk als
Roscam's opvolger. Hier trad hij op met eene Oratio inaug. de caussis quibusdam
corrup. tae jurisprudentiae. Toen zijn opvolger te Utrecht, Jan Valckenaer, ten
gevolge van den ommekeer van zaken Utrecht spoedig verlaten had, werd 17 Dec.
1787 door Utrechts vroedschap aan Tydeman verzocht zijn oude betrekking weder
te aanvaarden met toevoeging van den titel professor juris civilis Romani en
traktementsverhooging, zonder de verplichting evenwel om eene nieuwe oratie bij
zijn aanvaarding te houden. Hij nam dit aan en keerde weldra naar Utrecht terug.
Maar slechts voor korten tijd hervatte hij zijn ouden werkkring, want 22 Febr. 1790
werd hij op zijn verzoek als hoogleeraar ontslagen, in verband met zijne benoeming
tot griffier der Staten van Overijssel. ‘Ik heb den leerstoel in 1790 verwisseld met
den armstoel’, schreef hij aan Bilderdijk. ‘Dien verliet ik in 1795’. De staatkundige
verhoudingen gaven hem toen aanleiding ook uit zijn griffierspost ontslag te nemen.
‘Sints woonde ik te Kampen’, schreef hij verder, ‘tot 1801, had eenige discipelen,
maar kan niet zeggen, dat er veel van gekomen is’. In 1801 vertrok hij naar Leiden,
volgens eigen meening voor ‘een rustig, maar niet zeer nuttig leven’: een aanstelling
nl. bij de leidsche universiteitsbibliotheek, waar hij jaren achtereen, ook met behulp
van zijn zoon Hendrik Willem, aan de samenstelling van een catalogus arbeidde.
In het leidsche Album Studiosorum liet hij 24 Oct. 1802 zijn naam inschrijven ‘honoris
causa’. Het herstel onzer onafhankelijkheid bezorgde hem, den ouden oranjevriend,
een aanstelling tot hoogleeraar. In 1816 schreef hij aan Bilderdijk: ‘Ik woon nu op
de Haarlemmerstraat, nabij de Fransche kerk. Bij de organisatie der Academie, ben
ik aangesteld tot Professor emeritus, op het volle tractement van ƒ 2800, waarvan
nu ƒ 350 afgaan voor huishuur. Na de vacantie, zal ik trachten collegie te houden
over de historia antiqua: viermaal ter week, hoewel Prof. Wyttenbach hetzelfde
collegie, tweemaal ter week, houden zal: doch dit wist ik niet, toen ik mijn besluit
nam’. Tot kort voor
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zijn dood in 1825 heeft Tydeman dit college volgehouden.
Hij was driemaal gehuwd: in 1767 met B a r b a r a M a r i a R o s s i j n , overl.
1776; in 1777 met S o p h i a T h e o d o r a d e B e v e r e n , overl. 1789 en in 1794
met H e r m a n n a H u g e n h o l t z , dochter van den delftschen predikant P e t r u s
H e r m a n n u s H u g e n h o l t z , overl. 1835.
Tydeman was geleerd historicus en jurist, gevierd docent en ernstig Christen. Uit
tal van brieven blijkt dit: hij beklaagt zich, dat zijn zoon gedichten maakt, waarin
Jezus niet voorkomt, maar is daarnaast gematigd en drukt bij herhaling zijn ‘hooge
achting uit voor vele brave Roomschen, veel meer, dan voor vele zoogenaamde
Protestanten’. Gedurende tal van jaren was hij vriend en vaderlijke raadsman van
Willem Bilderdijk, die herhaaldelijk zijn verjaardag met gedichten herdacht en met
wien hij in levendige briefwisseling stond, uitgegeven met die van zijn hiervoor
genoemden zoon. Behalve over tal van andere wetenschappelijke onderwerpen
liep deze briefwisseling veelal over vragen van taalkundigen aard, waarin Tydeman
zich, vooral in het laatste deel zijns levens, heeft verdiept. In zijn utrechtschen tijd
stond Tydeman in briefwisseling met Jan Derk van der Capellen tot den Pol (Werken
Hist. Gen. II: 27b.)
Behalve de genoemde oraties, die alle in druk verschenen, en tal van kleinere
artikelen in de Jaarboeken van K. en W. en eenige vertalingen, bewerkte hij: Theses
philologicae miscellae (Hard. 1765); Syntagma dissertationum ad philosophiam
moralem pertinentium (Traj. ad Rh. 1777); Quaestiones et aphorismi ex jurisprudentia
naturali (T. ad R. 1781); Enchiridion studiosi jurisprudentiae naturalis (T. ad R. 1789).
Ook werkte hij mede aan de samenstelling van den Tegenw. Staat der Vereenigde
Nederlanden dl. XI en XII (Utrecht).
Zijn portret is door L. Springer op steen geteekend.
Zie: J.C.G. B o o t , de Historia Gymnasii Leovardiensis (Amst. 1890) 46-47, 94,
115-118, waar een zeer lezenswaardige brief van Tydeman aan Wyttenbach uit
1800; L o n c q , Utr. Hoogeschool, 188, 202, 233, 325, 239, 326, 327; W i j n n e e n
M i e d e m a , Resolutiën vroedschap Utrecht betreffende de akademie (Werken Hist.
Gen., nieuwe serie, 52) 355, 372, 426, 439, 443, 450; B o u m a n , Geld. Hoogeschool
II, 285, 299, 303-12, 536; M. S i e g e n b e e k in de Handelingen Letterk. (1825)
4-31; M o l h u y s e n , Gesch. Univ. Bibl. Leiden (1905) 42; H.W. T y d e m a n in zijn
rectorale rede 1826 (Annales Acad. Lugd. Bat. 1827) 19-24, waar overgenomen is:
C h r . S a x e , Onomast. Liter. VIII, 243 v.v.; benevens de genoemde briefwisseling
met Bilderdijk.
van Kuyk

[Tydeman, Mr. Meinard (2)]
TYDEMAN (Mr. Meinard) (2), zoon van den volg. en Maria Arendina van der Willigen,
11 Mei 1827 te Tiel geb., aldaar overl. 10 April 1906. Hij bezocht aldaar de latijnsche
school, studeerde aan de hoogeschool te Utrecht en promoveerde aldaar 7 Juni
1850 in de beide rechten, op Stellingen. Zijn Proeve van onderzoek omtrent het
wezen der overeenkomst van Verzekering, in verband met de vraag, in hoeverre
van de wettelijke bepalingen omtrent dat onderwerp kan worden afgeweken, door
Prof. Mr. J. van Hall van een voorrede voorzien, kon wegens het gebruik der
nederlandsche taal, op grond van den aard van het onderwerp verkozen, niet als
specimen inaugurale dienen. Mr. Tydeman huwde 24 Juli 1851 te Tiel met jkv.
Henriëtte Ewaldine Hélène Reuch-
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l i n , dochter van jhr. P i e r r e A d r i e n R e u c h l i n en C h r i s t i n e H e n r i ë t t e
R e m y , uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren. Zij overleed 4 Dec. 1856. Mr.
T. werd 30 April 1857 adjunct-directeur en 21 Maart 1868 directeur van de
Nederlandsche Maatschappij van Brandverzekering, gevestigd te Tiel, die onder
zijn bestuur tot grooten bloei kwam. Hij was rechterplaatsvervanger in de
arr.-rechtbank te Tiel en sedert 1876, gedurende vele jaren, een zeer werkzaam lid
van de Provinciale Staten van Gelderland.
Rink

[Tydeman, Dr. Petrus Hermannus]
TYDEMAN (Dr. Petrus Hermannus), zoon van Meinard (1) uit diens derden echt,
met Hermanna Hugenholtz, werd 23 Mei 1798 te Kampen geboren, en overl. te Tiel
28 Febr. 1868. Hij bezocht de latijnsche school te Leiden, onder den rector Dr. F.A.
Bosse, werd aldaar in 1816 student in de wijsbegeerte en letteren en promoveerde
aldaar 8 Nov. 1822, na verdediging eener dissertatie: de Aeschinis Oratione in
Timarchum. Werd nog in dat jaar benoemd tot conrector en op 2 Sept. 1824 tot
rector van de latijnsche school te Tiel en heeft die betrekking vervuld tot zijn dood.
Hij huwde te Tiel 1 Juli 1826 met M a r i a A r e n d i n a v a n d e r W i l l i g e n ,
dochter van Dr. P i e t e r v a n d e r W i l l i g e n , predikant te Tiel, en C h r i s t i n a
A b i g a e l v a n C a m p e n , uit welk huwelijk een zoon geboren werd (die voorgaat).
Zij overleed 14 Sept. 1827. Dr. Tydeman hertrouwde op 4 Aug. 1830 met J o h a n n a
C h r i s t i n a R i n k , dochter van Mr. H e n d r i k J a n R i n k , secretaris der stad
Tiel, en G e r t r u d e J e a n n e M a r i e L e J e u n e . Uit dit huwelijk zijn vijf
kinderen, een zoon en vier dochters, geboren.
Dr. Tydeman was, sedert 1838, jarenlang schoolopziener in het 7e district van
Gelderland en heeft als zoodanig veel tot de meerdere opleving van het lager
onderwijs bijgedragen, door het bouwen van nieuwe schoollokalen, het vervangen
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van oude onderwijzers door jeugdigen en het verbeteren der methode van onderwijs
te bevorderen. Daarenboven bekleedde hij tal van openbare en particuliere
betrekkingen. Alle nuttige instellingen te Tiel konden rekenen op zijn sympathie en
ondersteuning. Hij was mede-oprichter van het Tielsch Weekblad (later Nieuwe
Tielsche Courant), waarin tal van hoofdartikelen van zijn hand zijn verschenen. Hij
was lid van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, het Provinciaal
Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, het Historisch
Genootschap te Utrecht, het Geldersch Genootschap Prodesse Conamur en van
de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Recht en Geschiedenis.
Wijsbegeerte en zedekunde waren zijn lievelingsvakken. Als latinist had hij een
grooten naam. De kunst van doceeren bezat hij in hooge mate. Dr Tydeman heeft
veel geschreven. In tal van tijdschriften, o.a. Letterbode, Recensent, Gids, Nieuwe
Bijdragen voor Onderwijs en Opvoeding, kan men over zeer uiteenloopende
onderwerpen studiën van hem vinden (meestal niet met zijn naam onderteekend).
Een volledige lijst van zijne geschriften vindt men aan het slot van ondergenoemd
levensbericht.
Hier worden slechts genoemd: Proeve eener Lofrede op F. Hemsterhuis (1834)
(zie de Muzen 1835, 97); Welke is de invloed van het gevoel voor het schoone op
de zedelijke volmaking des menschen? (Bekroonde prijsvraag van het Prov.
Utrechtsch Gen. voor K. en W., 1836); Oostersche, Westersche en Noordsche
Mythologie voor jongelieden, met platen (1842); Lijst van Nederduitsche Vertalingen
van Latijnsche schrijvers (1843); Levensberichten van Mr. E.D. Rink (1856) en Dr.
J. Elink Sterk. (1857) in Levensb. Letterk.
Zie: W. v a n d e P o l l in Levensb. Letterk. 1871, 17.
Rink
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U.
[Ulfert, of Olfert]
ULFERT, of O l f e r t , sinds 1498 proost van Loppersum, later kerkheer of pastoor
te Kollum, was wel geboren te Groningen, doch plaatste zich aanvankelijk niet aan
de zijde van de stad, doch aan die harer tegenstanders. Hij bevond zich onder de
gijzelaars, die de Groningers aan graaf Edzard moesten geven, toen zij de hun, tot
afkoop van de benden van Fox (I kol. 891), door hem geleende 5000 gulden niet
op den bepaalden tijd hadden terugbetaald. Ongetwijfeld sloot hij zich bij die
geestelijken en edelen uit de Ommelanden onder hen aan, die de hoofdstad slecht
gezind, bereid waren zich tegen haar te verbinden met Edzard; deze vorst maakte
daarop aanspraak op het Oldambt (zie kol. 421 vv.). Door dezen gesteund werd de
graaf van bedekt openlijk vijand, nadat de bijeenkomst te Vollenhove (1498) van
weinig overeenstemming tusschen de Saksers en de Groningers had doen blijken.
Ulfert schijnt daartoe veel te hebben bijgedragen. Hoe zeer hij tegen de laatsten
gekant was, kwam uit op verschillende bijeenkomsten, o.a. in datzelfde Vollenhove,
waar hij de stadgenooten van Wilhelmus Frederici, Groningens wakkersten ver-
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dediger, ten sterkste beschuldigde en ten gunste van Edzard sprak.
Later evenwel scheen hij, die balling was en als een ‘fax et pestis’ voor zijne
geboortestad verfoeid werd, tot andere inzichten te zijn gekomen. Reeds sinds 1502
zien we hem er op uit zich den weg ter verzoening te bereiden en tevens de
vijandelijkheden te doen schorsen. Hierbij steunde hij den bisschop van Utrecht,
die voortdurend vrede wilde stichten.
Vooral te Leipzig deed Ulfert zich gelden, door de Saksers tot eenige matiging te
bewegen. Een gevolg van de verzoeningspogingen, hier te lande voortgezet, was
dat, vooral door toedoen van Ulfert, een bestand tot 26 Febr. 1503 gesloten werd,
bij herhaalde verlenging en na eene, op zich zelve vruchtelooze reis naar Meiszen,
geldig verklaard tot 25 April 1504. Dit was het eenige resultaat, dat Ulfert verkreeg,
die, volgens Emmius, ter zelfder tijd zaakwaarnemer van Groningen zou geweest
zijn. Doch dit laatste is weinig waarschijnlijk, daar hij nog beslist gezant van Edzard
genoemd wordt op de bijeenkomst te Rolde, op initiatief van Everwijn van Bentheim
(aanvang 1503),
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gehouden; deze bewerkte daarop, met Ulfert, eene nieuwe vergadering in het
Gerkesklooster (zie I kol. 292). Resultaat hunner gezamenlijke bemoeiingen was
verlenging van het bestand tot Lichtmis (2 Febr.) 1506.
Na de bijeenkomst te Gerkesklooster van 28 Maart 1505, waarop Ulfert de
Groningers te vergeefs tot eene overeenkomst met hunne vijanden zocht te brengen,
vernemen we niet veel meer van hem. In 1521 noemt S. Beninga hem nog.
Litt.: zie de kronieken; verder: A.J. A n d r e a e , Het klooster ‘Jerusalem’ of ‘Het
Gerkesklooster’ 37-38; W. Z u i d e m a , Wilhelmus Frederici, 63, 82, 83, 86; Tegenw.
staat van Stad en Lande, 239, 247, 248, 250; D i e s t L o r g i o n , Beschr. der stad
Groningen I, 351.
Kooperberg

[Wtenbogaert, Johannes]
WTENBOGAERT (Johannes), werd 11 Febr. 1557 te Utrecht geboren, overl. 4 Sept.
1644. Hij was de jongste zoon van A u g u s t i n u s W t e n b o g a e r t , schoolmeester
en voorzanger in de Pieterskerk, en H e l w i c h (H e l e n a ) H a m e l uit Heusden.
Zijne ouders behoorden tot aanzienlijke families, maar waren ongefortuneerd. In
zijn elfde jaar ging hij naar de Hieronymusschool en studeerde daarna in de rechten.
Ook was hij werkzaam bij een notaris. Hij volgde de prediking van Huibert Duifhuis
en las naast den bijbel de werken van Erasmus, Luther, Bullinger en Melanchton,
ofschoon in naam nog roomsch. Onder den invloed van A n a s t a s i u s V e l u a n u s '
Der Leken Wegwhyser brak hij met de kerk. Zijn neef P e t e r W t e n b o g a e r t ,
pastoor te Schoonhoven, had trouwens in 1566 reeds de reformatie ingevoerd. Hij
werd eerst secretaris van graaf Jan van Nassau in Arnhem (1578), maar keerde
naar Utrecht terug om predikant te worden. In de Minderbroederskerk werd hij
voorlezer en gaf onderwijs in den Catechismus. Voor rekening van de stad ging hij
in 1580 naar Genève om theologie te studeeren. Daar volgde hij vooral Beza en
werd diens secretaris. Hij ontmoette er Arminius en werd gelijk deze een aanhanger
van de filosofie van Ramus. Hij verwierp toen reeds Beza's leer van de absolute
predestinatie en dacht evenals zijn vriend, de predikant en lector Ch. Perrot,
verdraagzaam over dogmatische geschillen. In 1584 keerde hij naar Utrecht terug
en werd predikant terwijl de gemeente verdeeld was door het verzet van de
Consistorialen (calvinisten) tegen de aanhangers van den vrijzinnigen Duifhuis.
Nadat Leycester in 1586 de calvinisten begunstigd had, werd in 1590 door de
magistraat besloten alle predikanten af te zetten en nieuwe te benoemen om den
vrede te herstellen. Wtenbogaert, ambteloos nu, werd beroepen te Delft, Leeuwarden,
Middelburg en Kampen, maar nam in 1591 het beroep aan naar den Haag, gesteund
door Maurits en Oldenbarneveldt. Hij werd de leermeester van Frederik Hendrik en
de vriend van Louise de Coligny. Ook werd hem opgedragen in de Hofkapel in het
fransch te prediken voor de Walen. In 1599 en 1600 deed hij bij Maurits dienst als
veldprediker. In 1601 werd hij voorgoed hof- en veldprediker, schoon Maurits hem
toestond na de veldtochten weder als gewoon predikant op te treden. Zijn
bevoorrechte positie bezorgde hem veel afgunst. De ernst, waarmede hij het
lichtzinnige leven der edellieden bestreed en ook Maurits op zijne fouten wees, werd
mede oorzaak van een langzame verwijdering. Hij werd de steun en de raadgever
van Oldenbarneveldt in diens kerkelijke politiek. Zoo kwam de kerkorde van 1591
tot stand, die door den tegenstand
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der orthodoxe kerkelijken nooit is ingevoerd. Zij bepaalde veeleer het punt van
geschil tusschen de kerkelijken en de politieken. De eersten zagen van nu af in
Wtenbogaert hun vijand, belasterden hem als verrader van de Kerk en als ketter.
Hij werd weldra het hoofd der godsdienstige partij, die in de dogmatische geschillen
verdraagzaamheid en eenheid door vrijheid wilde. Hij gaf in alles raad, in veel den
doorslag. Geestverwant van Arminius, bevorderde hij diens benoeming in Leiden.
Ofschoon steeds beslister tegenstander der calvinistische praedestinatieleer, dreef
hij geenszins de arminiaansche theologie in zijne prediking, maar ijverde voor een
bijbelsch Christendom, voor een verdraagzamen en vrijen geest in de gemeente
en voor het recht der Overheid tot opperbestuur der Staatskerk. Hij legde den strijd
bij tusschen Arminius en Plancius te Amsterdam (1591). Hij wist Herman Herberts
te Gouda te beschermen tegen ketterjagerij (1593), wat hem bij Cornelis Wiggerts
niet, maar bij Taco Sybrants weder wel gelukte. Zijn anticonfessionalisme kwam
steeds duidelijker uit. De heftigheid, waarmede Arminius bestreden en zijn
geestverwanten in de Kerk bemoeilijkt werden, dwong na diens dood tot
aaneensluiting. Daartoe werd onder leiding van Wtenbogaert, blijkbaar onder
goedkeuring van Oldenbarneveldt, door 44 predikanten, waarschijnlijk te 's
Gravenhage, 14 Jan. 1610 de Remonstrantie opgemaakt. Het stuk is door
Wtenbogaert gesteld en behelsde in de bekende vijf artikelen een
gemeenschappelijke verklaring van hun geloof in zake de praedestinatie en wat er
mede samenhing, als protest tegen laster. Voorts een beroep op de overheid als
onpartijdige autoriteit om vrijheid en bescherming, en een verzoek om een vrije
Synode tot revisie der belijdenisschriften, in afwachting waarvan de eenheid bewaard
en scheuring voorkomen mocht worden. Het stuk is, ongetwijfeld op raad en onder
invloed van Oldenbarneveldt aangevuld en hier en daar omgewerkt, waardoor de
politieke vraag, betreffende het recht der Overheid om revisie voor te schrijven,
meer naar voren kwam. Vooral ook hierdoor kreeg de indiening een sterke politieke
kleur, en werd het stuk nog meer als staatkundig en kerkelijk politiek dan als
godsdienstig manifest beschouwd. Het werd het vaandel eener partij, dat, tegen de
bedoeling, de partijschap verscherpte. Ongeveer tegelijk verscheen Wtenbogaert's
Tractaet van 't Ambt ende Authoriteyt eener Hooghe Christelycke Overheydt in
Kerkelicke Saecken, de wetenschappelijke uiteenzetting zijner beginselen. In 1611
nam Wtenbogaert deel aan de haagsche conferentie, in 1613 aan de delftsche. Het
streven van de Staten van Holland en van de rekkelijken in de Kerk, onder leiding
van Oldenbarneveldt en Wtenbogaert, was eendracht en verzoening trots
theologische verschillen. Onder hunnen invloed ontwierp in 1614 Hugo de Groot
de resolutie tot vrede der kerken, door Wtenbogaert nader verdedigd in zijn
Verdedigingh enz., eveneens een studieboek. Toch wies de onverdraagzaamheid
met den dag. In al wat hij schreef zag men een partijdaad. Hij heeft geweigerd te
Leiden Arminius op te volgen. maar bewerkte de benoeming van Vorstius, dien men
voor nog grooter ketter hield. Ook dit verwijderde hem van Maurits. Tal van
strijdschriften verschenen van hem in deze jaren, waaronder van blijvende waarde.
De calvinisten scheidden zich af, in den Haag onder leiding van Rosaeus, die alles
aan Wtenbogaert te danken had. Wtenbogaert wilde zijn ambt nederleggen
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ter wille van den vrede, maar Oldenbarneveldt liet hem niet los. Intusschen keerde
zich Maurits openlijk tegen beiden. De loop der politieke gebeurtenissen is voor het
remonstrantisme noodlottig geworden. De staatsgreep van Maurits in 1618 gaf den
doorslag. Oldenbarneveldt werd gevangen genomen, Wtenbogaert vluchtte eerst
naar Rotterdam, dan naar Antwerpen. 24 Mei 1619 werd hij verbannen onder
verbeurdverklaring zijner goederen. De Synode werd intusschen te Dordrecht
gehouden, maar zij was nu de calvinistische partijrechtbank, waartegen de
remonstranten zich zoolang zij konden verzet hadden. De prov. Synode te Delft
zette 4 Nov. 1618 Wtenbogaert af. Als verdediger der remonstranten te Dordt trad
nu vooral Episcopius op. Wtenbogaert verdedigde zich in zijn Schriftelycke
Verantwoordinghe, bleef met de broeders te Dordt in correspondentie, en zorgde
voor de gemeenten wier predikanten waren afgezet. De verbannenen waren naar
Waalwijk gebracht. Nadat reeds 5 Maart te Rotterdam de grondslag eener organisatie
was gelegd, werd 30 Sept. 1619 te Antwerpen onder Wtenbogaert's leiding de
remonstrantsch-gereformeerde Broederschap gesticht. Wtenbogaert was de leider
en het hoofd der remonstranten. Valschelijk werd hij beschuldigd met Rome te
heulen. Na het einde van het Bestand moest hij naar Frankrijk wijken. Hij vertoefde
met Episcopfus, Grevinkhoven en Cupus in Rouaan, maar bleef de zaken in het
vaderland leiden. Na den dood van Maurits, onder Frederik Hendrik bedaarde de
partijhaat allengs. Heimelijk keerde Wtenbogaert in 1626 terug naar Rotterdam. De
geloofsvervolgingen tegen de remonstranten namen af. De plakkaten werden bijna
niet meer uitgevoerd. In 1629 predikte Wtenbogaert weder in het huis van een vriend
in den Haag en betrok zijn oude huis. Hij ontwierp een kerkorde voor de
broederschap. Zijn groot organiseerend talent kwam de verdrukte broederschap
ten goede, die zich trots vervolging en miskenning staande hield. Zoo bleef hij
werkzaam tot in hoogen ouderdom. Zijn leven beschreef hij in het na zijn dood door
C a r . R y c k e w a e r t uitgegeven werk: Leven, kerckelycke bediening en zedige
verantwoording. Reeds in 1623 had hij zijn blik op de geschiedenis van zijn tijdvak
beschreven in Oorspronck ende Voortganck der Nederl. Kerckverschillen, maar een
uitvoerige kerkgeschiedenis gaf hij onder den titel Kerckelycke Historie. Hij werkte
er tot zijn dood aan. Rijckewaert gaf het uit in 1646. Het werd herhaaldelijk herdrukt,
zeer bewonderd en fel bestreden. Trots zijn hoogen ouderdom bleef hij krachtig
werkzaam tot het einde. Hij stierf 4 Sept. 1644, op zijn sterfbed belijdende, dat hij
met een goed geweten God had gediend en niets gezocht dan waarheid, vrede,
eendracht en de godzaligheid van een christelijk leven voor allen. Hij was eerst
gehuwd met A n n a v a n d e n B r o e c k , die in 1605 stierf, daarna met M a r i a
P e t i t p a s , die hem in 1640 werd ontnomen en die alle smart en strijd met hem
gedeeld had. Hij had geen kinderen.
Over zijn portretten heeft B. T i d e n a n J z n . een verhandeling geschreven in
Oud- Holland, XXI. Het fraaiste is een schilderij van Jac. Backer in de Remonstr.
kerk te Amsterdam. Ook P. Moreelse (W. Jz. Delf sc.), Mierevelt (o.a.
Remonstrantsche Kerk te Rotterdam) en Rembrandt (o.a. Museum te Stockholm)
hebben hem geschilderd. Ook heeft Rembrandt het geëtst.
Over hem schreef H.C. R o g g e , Joh. Wtenbogaert en zijn tijd (Amst. 1874-6) 3
dln. en
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d e z ., Brieven en onuitgegeven stukken van J o h . W t e n b ., verzameld en met
aanteekeningen uitgegeven (Utr. 1868-75). Een lijst van zijne werken bij G l a s i u s ,
Godgeleerd Nederland III, 465 en H.C. R o g g e , Cat. van Remonstr. geschriften
(Amst. 1863). Over de Remonstrantie en Wtenbogaert's aandeel daarin vgl. H.Y.
G r o e n e w e g e n , De Remonstrantie in den oorspr. vorm uitgeg., afgebeeld en
toegelicht (Leiden 1910).
Groenewegen

[Utenhove, Joannes]
UTENHOVE (Joannes), ook genaamd: E x c u r i a , dominicaan, overl. 1489. Uit een
adellijk geslacht te Gent geboren, trad hij aldaar omstreeks 1430 in het klooster en
muntte door vromen zin en geleerdheid uit. Hij voltooide zijne studiën aan de
universiteit van Parijs, werd licentiaat in de godgeleerdheid en prior te Gent, waar
hij in 1456 de observantie invoerde. Wegens zijn hoog aanzien en zijn onvermoeiden
ijver voor het herstel der kloostertucht werd hij in 1464 tot eersten vicaris-generaal
aangesteld der Observante Dominicanenkloosters, die onder den naam van
Hollandsche Congregatie bekend staan. Onder zijn verstandig en krachtig bestuur
breidde zich deze congregatie uit over de Nederlanden, het Noorden van Frankrijk
en Duitschland, en telde zelfs hare kloosters in Denemarken, Polen en de
Oostzeeprovinciën. In de Nederlanden vond hij bij deze kloosterreformatie krachtigen
steun in de hertogen van Bourgondië. Uitgeput van krachten legde hij in 1477 zijn
moeizaam ambt neder.
Van hem bestaat: Tractatus de Reformatione ad Carolum ducem Burgundiae
(scriptus Gandavi 12 Oct. 1471; gedrukt, Tolosae, 1609).
Zie: B. d e J o n g h e , Belgium Dominicanum 65; Q u é t i f e t E c h a r d ,
Scriptores Ord. Praed. I, 871.
G.A. Meijer

[Wterweer, Dirk]
WTERWEER (Dirk), ook U t e n w e e r t , U t e r w e e r , W t t e n W e e r d ,
rechtsgeleerde en doctor decretorum, overl. 16 Sept. 1483. Hij werd 4 Dec. 1460
toegelaten tot een prebende in het domkapittel, 14 Mei 1463 tot een supplementum
en 5 Dec. 1463 tot het kapittel. Daarna verkreeg hij de proosdij van het St.
Pancraskapittel te Leiden, terwijl hij in 1474 Gerard van Randen als proost van Elst
opvolgde. Na den dood van Dirk Grauwert (1476) werd hij deken van St. Salvator.
Raad en vicaris-generaal van bisschop David van Bourgondië, stelde deze hem
blijkbaar hoog als rechtsgeleerde, want hij benoemde hem in 1474 tot raadsheer in
het door hem opgerichte gerechtshof ‘de Schijve’, dat evenwel reeds drie jaar later
door den bisschop ‘ten eeuwigen dagen afgestelt’ werd, als concessie aan de Staten
van Utrecht, tegen wie hij in zijn broeder Karel den Stoute zijn machtigsten steun
verloren had. De decanij van St. Salvator bezat hij tot zijn dood en als zoodanig
werd hij opgevolgd door Herman van Lochorst. In 1455 behoorde hij tot de gezanten
naar Rome, welke de pauselijke confirmatie van den elect Gijsbert van Brederode
verzochten.
R u t g e r U t e n w e e r d e overleed in 1339 als deken van St. Salvator.
Verschillende leden van hetzelfde geslacht komen in de middeleeuwen voor als
leden der utrechtsche kapittelen.
Zie: H o y n c k v. P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica III A, 216 en 219;
D r a k e n b o r c h , Aanhangsel Kerk. Oudheden v. Nederl. (1744) 123; Versl. en
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Meded. Overijss. Regt en Gesch. XVIII (1891) 12; D o d t , Archief III (1843) 54, 195;
hs. van W o u t e r B r o c k in het rijksarchief Utrecht (D. 1355); een rekening van
hem als officiaal van den aartsdiaken van den Dom over 1474-1475 is afgedrukt in
Oude Vaderl. Rechts-
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bronnen (II: 8) 232 v.v.; Oude Vad. Rechtsbr. II: 14, 262; G. D u m b a r , Analecta I
(Davent. 1719) 397, waar zijn lof te lezen is.
van Kuyk

[Wttewaall, Jan]
WTTEWAALL (Jan), een der voornaamste grondleggers van den wetenschappelijken
landbouw in Nederland, geb. te Utrecht 6 Sept. 1810, overl. aldaar 2 Aug. 1862,
tweede zoon van Gerard W. van Wickenburg, en Bernardina Antonia Carolina
Visscher (kol. 1474).
Door zijn vader in liefde voor den landbouw opgevoed, heeft hij reeds als student
bizondere voorkeur betoond voor die deelen van zijn studievak (plant- en dierkunde),
welke hem in nadere aanraking brachten met den landbouw. Op talrijke voetreizen
leerde hij de vaderlandsche flora en fauna, doch tevens den practischen land-, tuinen boschbouw kennen; de talrijke vermeldingen van zijn naam als ‘vinder’ in de
Flora van Nederland getuigen van zijn kennis en werkzaamheid op floristisch gebied,
terwijl verschillende verhandelingen, die hij reeds als student of kort na zijne promotie
schreef, van zijn inzicht en kennis in cultuur-vraagstukken deden blijken. In 1837
schreef hij eene verhandeling Over het nadeelige van het snoeien van opgaande
boomen (Utrecht, 1837) alsmede eene studie Over het ontstaan, den groei en de
vormveranderingen van den stengel, in 1839 promoveerde hij te Leiden op het
proefschrift: Dissertatio oeconomica de arborum sylvestrium plantatione (L.B. 1839).
Hij vestigde zich te Voorst, waar hij eene groote boomkweekerij begon. In 1843
huwde hij met H e l e n a E m e l i a v a n E e l d e . Zijne kweekerij heeft als
wetenschappelijk voorbeeld invloed ten goede uitgeoefend op den vooruitgang van
de boomkweekerijen hier te lande; den geleerden kweeker echter heeft zij verdriet
gegeven; de handel met de daaruit voortspruitende harrewarrerijen vergalde zijn
genoegen, zoodat hij blij was zijne onderneming na 12 jaren werkens zonder verlies
te kunnen van de hand doen. Zijne boerderij te Voorst heeft eveneens als voorbeeld
en leerschool voor velen nut gesticht, zij trok vele bezoekers. Maar grooter en
heilzamer invloed heeft Wttewaall op de ontwikkeling van den landbouw uitgeoefend
door zijn schrijversarbeid, door zijn werk als landbouw statisticus en als entomoloog.
Zijne letterkundige werkzaamheid ontwikkelde zich sedert 1847, toen de
Landbouw-Courant door hem werd opgericht; 15 jaren lang heeft hij - tot weinig
maanden voor zijn dood - dit weekblad op waarlijk voortreffelijke wijze geredigeerd,
zoodat het grooten invloed ten goede op den landbouw in Nederland heeft
uitgeoefend. Als statisticus is Wttewaall van 1851 af werkzaam geweest; tien jaren
lang heeft hij zich in opdracht van de regeering belast met de samenstelling van het
Verslag van den Landbouw en voor zoover zulks mogelijk was met de hulpmiddelen,
die hem ten dienste stonden, heeft hij: ‘wetenschappelijke orde in dat verslag
gebracht en een statistieken grondslag gelegd, waarop viel voorttebouwen’ (Staring).
De laatste 10 jaar van zijn leven ook heeft hij - tot zegen van onzen landbouw zijn tijd en werkkracht aan entomologisch werk gegeven, mondeling, per brief, of
door de courant een ieder inlichtingen gevend die zijne hulp voor insectenbestrijding
inriep. Sterk gevoelde hij de wenschelijkheid om op dit gebied op ruimer schaal te
kunnen werken en voortdurend drong hij daarom bij de regeering op financieele
medewerking van rijkswege aan, zijn werkkracht wilde hij gratis blijven beschikbaar
stellen. Een postje, op de begrooting daartoe uitgetrokken, werd verworpen 1862),
miskenning den nobelen onderzoeker daarbij
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niet onthouden. Kort daarop stierf hij, slechts 52 jaar oud, na de laatste maanden
en ziek reeds in een Volksleesboek over schadelijke en nuttige insecten een schat
van kennis voor den boerenstand te hebben neergelegd. Dit werk is na zijn dood
door S n e l l e n v a n V o l l e n h o v e n voor den druk gereedgemaakt (Gron. 1864).
Zijne nagedachtenis werd gehuldigd door S.C. S n e l l e n v a n V o l l e n h o v e n
in Ned. Spectator 1862, 290, 298 en door W.C.H. S t a r i n g in Landbouw Courant
o

1862 n . 33; Staring noemt hem daar: ‘den voornaamsten grondlegger van de
toepassing der wetenschappen op den nederlandschen landbouw’.
Koenen en van Pelt Lechner

[Wttewaall Van Wickenburgh, Bartholomaeus Willem]
WTTEWAALL VAN WICKENBURGH (Bartholomaeus Willem), geb. te Utrecht 16
Juli 1807, overl. aldaar 18 Nov. 1890, zoon van den volg. en B.A.C. Visser In 1826
werd hij als student in de rechten te Leiden ingeschreven; in 1830 en 1831 behoorde
hij tot het corps leidsche jagers en nam als zoodanig deel aan den Tiendaagschen
Veldtocht. De geschiedenis daarvan heeft hij naar eigen herinnering en allerlei
correspondentie, met P.W. Alstorphius Grevelink (1 kol. 975) te boek gesteld in Het
Leidsche Jagerscorps. Eenvoudig, maar getrouw verhaal van den veldtocht van het
Corps Vrijwillige Jagers der Leidsche Hoogeschool in 1830 en 1831 (Leiden 1881).
Mede daardoor heeft hij zijn studiën niet met de promotie bekroond. Maar zijn
geheele leven bleef hij belangstellen in geschiedenis en kunst. Behalve verschillende
kleinere studiën gaf hij Proeve uit een onuitgegeven geschrift van Pieter de la Court:
Het welvaren der Stad Leyden, opgesteld in 1659 (Leiden 1845), met een
levensbericht als inleiding en aanteekeningen. In Leiden op maatschappelijk gebied
zeer werkzaam, heeft hij vooral groote verdienste als een der stichters van het
stedelijk museum de Lakenhal, waarvoor hij zich ook later veel moeite bleef geven.
Wttewaall oefende te Leiden het beroep van wijnkooper uit, maar verhuisde in 1874
naar Utrecht om in de nabijheid van het voorvaderlijk landgoed Wickenburgh te zijn.
Hij heeft ook veel geschreven op landhuishoudkundig gebied, met name in de door
zijn broeder Jan (die voorgaat) geredigeerde Landbouw-Courant. In 1841 huwde
hij M a r i a C o r n e l i a H a r t e v e l t , dochter van A b r a h a m H a r t e v e l t en
Johanna Diderica van der Burch.
Zie: Levensb. Lett. 1892, 244 vlg.
Brugmans

[Wttewaall Van Wickenburgh, Mr. Gerard]
WTTEWAALL VAN WICKENBURGH (Mr. Gerard), hoogleeraar in de
landhuishoudkunde, verdienstelijk staat- en landhuishoudkundige, geb. te Utrecht
26 April 1776, overl. op Wickenburgh, onder Houten (U.) 6 Juli 1838; zoon van
J o h a n n e s , heer van Wickenburgh (1735-1812) resident van Gorontalo, en van
C l a r a J o h a n n a v a n d e r B u r g h (1743-1804).
Waarschijnlijk heeft de landhuishoudkunde hem al vroeg aangetrokken, in verband
met zijne bekendheid (door Wickenburgh) met het landelijk bedrijf; bij het verlaten
der latijnsche school toch koos hij als onderwerp van de gebruikelijke redevoering:
‘Over den landbouw der Ouden, in toepassing op den hedendaagschen landbouw’.
Zoowel de studie van den landbouw als die der oude schrijvers heeft hij steeds
voortgezet. Als student in de rechten (te Utrecht) legde hij zich, behalve op het eigen
vak, bij voorkeur toe op de studie der oude talen en oude wijsgeeren, alsmede op
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de kennis der natuur (natuur- en plantkunde) en op de logica. Hij promoveerde in
1801. In 1803

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1475
werd hem het professoraat in de rechten te Deventer aangeboden, waarvoor hij
bedankte, evenals voor het ambt van fiscaal der vloot (1803). Hij aanvaardde het
ambt van schepen der stad Utrecht (1803). In 1805 huwde hij daar B e r n a r d i n a
A n t o n i a C o r n e l i a V i s s c h e r (1780-1856). Na de inlijving bij Frankrijk, toen
de oude rechtbanken ontbonden werden, verkoos hij ambteloos te blijven, niet
willende dienen onder vreemde heerschappij. Hij vestigde zich op Wickenburgh en
ging zich praktisch en wetenschappelijk aan den landbouw wijden. Verdienstelijk
maakte hij zich bovendien als Hoogheemraad van den Lekdijkbovendams (sedert
1800) en als lid (later secretaris) van de commissie van landbouw in de Prov. Utrecht
(resp. Depart. van de Zuiderzee), vooral in 1813 en 14 bij de bestrijding van de
runderpest, toen die ziekte (welke door de russische en pruisische legers h.t.l. was
meegebracht), in Utrecht uitbrak. Wttewaall werd toen aan 't hoofd gesteld van het
bestuur, aan het welk door den souverein de macht was toegekend, om
buitengewone maatregelen te treffen, ter bestrijding der ziekte; het is aan zijne
energie, vasten wil en hooge opvatting van zijn plicht te danken, dat eene nationale
ramp werd afgewend. Het kostte hem zijne gezondheid een smartelijk rheumatisch
lijden was het gevolg van zijn rustelooze werkzaamheid bij nijpende winterkoude.
Zijne werkzaamheid in dezen is gehuldigd in 1826 door J. S c h e l t e m a , Mengelwerk
III D. IIe stuk. W.'s rapport inzake de runderpest en hare bestrijding is afgedrukt in
Staat van den Landbouw, over 1816 en wederom in: Nieuwe Boeren-Goudmijn
o

1865, Dec, n . 24.
In 1814 bedankte hij voor het professoraat in de landhuishoudkunde en botanie
te Utrecht, acht jaren later (1822) evenwel aanvaardde hij het professoraat in de
landhuishoudkunde te Leiden, met eene rede: Over de landhuishoudkunde, uithoofde
van hare belangrijkheid der bescherming van 's Rijks Regeering waardig. In het
cursusjaar
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1827-28 rector der Hoogeschool, legde hij die waardigheid neder met eene
redevoering: de Agricultura salutis publicae vero fundamento.
Bij zijn onderwijs legde hij vooral nadruk op het onderling verband tusschen de
verschillende takken van volksvlijt en tusschen haar en de huishouding van den
staat. Ook sprak hij gaarne over onderwerpen uit de geschiedenis der vaderlandsche
volksvlijt. Behalve over landbouwkunde in engeren zin, waarover zijne
beroepscolleges moesten handelen, sprak hij op vrije colleges ‘voor weinige maar
ijverige hoorders’, over de volkshuishouding, de algemeene statistiek der nijverheid
en hare geschiedenis, het huishoudelijk gebruik der planten, enz.
Inzake den wetenschappelijken landbouw schatte hij bovenal de geschriften van
Albrecht Thaer hoog. Zelf schreef hij weinig, van grootere geschriften slechts:
Bijdragen tot de staathuishoudkunde en de statistiek (Utrecht 1836) en eene vertaling
van W i l d e n o w 's Handleiding tot de kennis der planten (1819). Als lid der redactie
van het Tijdschrift ter bevordering van Nijverheid echter leverde hij talrijke bijdragen
in dat tijdschrift. Wij noemen daarvan zijne voortreffelijke Landbouwkundige
beschrijving van een gedeelte der Provincie Utrecht tusschen de Steden Utrecht
en Wijk bij Duurstede, in het 2e deel, 1e stuk van 1834.
Wttewaall was lid (1819), later directeur (1821) van het Utr. Genootschap, lid
(1823) van de Mij. der Ned. Letterk. te Leiden, lid (1824) van de Holl. Mij. v.
Wetensch. te Haarlem, lid 1e kl. (1825) van het Kon. Ned. Instituut, lid-consultant
van het Bat. Gen. te Rotterdam (1827) en mededirecteur der Ned. Huish. Mij.
o

In de Algem. Konst- en Letterbode van 14 en 18 Dec. (n . 56 en 57) 1838
verscheen eene uitvoerige levensschets door J.R. T h o r b e c k e , terwijl een kort
levensbericht verscheen in den Leidschen Studentenalmanak van 1839.
Koenen en van Pelt Lechner
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V.
[Vandamme, Dominique Joseph (?) Réné]
VANDAMME (Dominique Joseph (?) Réné), geb. te Cassel (ten z. van Duinkerken)
5 Nov. 1770 en overl. aldaar 15 Juli 1830, was de zoon van een heelkundige. Hij
ontving zijne opleiding in de militaire school van den maarschalk Biron te Parijs (2
Mrt. 1786 - 11 Juni 1788), doch, stellig niet ten gevolge van zijn goed gedrag, vertrok
hij spoedig daarop als gemeen soldaat in het koloniale regiment naar Martinique.
In 1789 tot sergeant bevorderd, kreeg hij in Juni 1790 verlof naar Frankrijk terug te
keeren, doch werd 24 Juli van dat jaar om zijne revolutionnaire gevoelens ontslagen.
Toen had hij in zijne geboorteplaats reeds het bevel aanvaard over eene compagnie
sedentaire garde; doch zijn woelige aard deed hem 7 Juni 1791 weder als soldaat
dienstnemen in het 24e linie-regiment. Vóór het einde van Aug. 1792 was hij echter
kapitein van eene compagnie ‘chasseurs du Mont-de-Cassel’, 5 Sept. 1793 chef de
bataillon van diezelfde jagers, en 27 Sept. van dat jaar, dus op nog geen 23-jarigen
leeftijd, werd hij tot brigade-generaal bevorderd, ten gevolge van de uitstekende
wijze, waarop hij, aan liet hoofd van eene colonne van 5000 man, had medegewerkt
aan het ontzet van Duinkerken.
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Hiermede opende hij zijn schitterende militaire loopbaan, die - hoewel nu en dan
voor korten tijd onderbroken - in 1815 eindigde. In den eersten tijd heeft hij niet in
de triomfen gedeeld van den jeugdigen generaal, die later zijn keizer zou worden.
Hij diende in dien tijd in het Noorderin het Sambre-en-Maas-, in het Rijn- en in het
Donau-leger, meermalen ook onder Moreau, waarin misschien de voornaamste
reden te zoeken is, waarom den onverschrokken soldaat, die op zoovele slagvelden
getoond heeft zijn leven veil te hebben voor de zaak, die hij diende, de
maarschalksstaf onthouden is. Noch zijne onbuigzaamheid, zijne onverzettelijkheid,
meermalen overgaande in daden van wreedheid, noch de afpersingen, waaraan hij
zich schuldig maakte, kunnen voor Napoleon redenen geweest zijn, om den
divisie-generaal (sinds 5 Febr. 1799), die Bergen (1799), Engen, Möskirch (1800),
Austerlitz (1805), Glogau, Breslau, Schweidnitz (1806), Abensberg, Eckmühl,
Wagram (1809), Hamburg (1813) als even zoovele zegeteekenen in zijn dagboek
kon schrijven, den rang te onthouden. die aan zeker niet meer-waardigen dan hij
reeds geruimen tijd vroeger was toegckend. Bijna had Vandamme dien ook hem
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steeds voor oogen staanden maarschalksstaf opgeraapt op de slagvelden van
Saksen (1813) of van België (1815), maar hij ontgleed aan zijne handen, omdat in
Saksen, ten gevolge van Napoleon's ontijdigen terugkeer naar Dresden, zijn korps
te Kulm te gronde ging en hij zelf zwaar gewond in gevangenschap geraakte, en in
België, omdat op Ligny Waterloo volgde. Hij heeft zich tevreden moeten stellen met
het legioen van eer en den titel van graaf van Uneburg (besluit van 19 Maart 1808).
Na den veldtocht van 1815 in Frankrijk teruggekeerd, week hij spoedig uit eerst naar
Gent, daarna naar Philadelphia, van waar hij in Juni 1819 naar Frankrijk mocht
terugkeeren. 1 April 1820 werd hij als disponibel weder op de lijst der generaals
geplaatst. 1 Jan. 1825 nam hij zijn ontslag; tot aan zijn dood bleef hij metterwoon
in zijn geboorteplaats.
Gedurende zijn veelbewogen krijgsmansleven is hij tweemaal in ons land geweest.
De eerste maal als brigade-generaal met Moreau en Pichegru, toen de fransche
legers hier de ‘bevrijding’ kwamen brengen in 1794 en 95. Hij heeft toen met zijne
brigade deelgenomen aan de insluiting van Venlo, welke plaats 24 Oct. 1794 werd
overgegeven, kreeg daarna het bevel over de geheele divisie van Moreau, liet met
veel beleid in den nacht van 10 op 11 December den schijn-overtocht over de Waal
bij Hulhuisen uitvoeren, om Daendels' overtocht over de Maas in de hand te werken,
die evenwel mislukte; en vervolgde, nadat het ijs den weg over de rivieren mogelijk
gemaakt had, de engelsche troepen tot bij Bentheim (half Maart 95). In Februari
had Daendels hem voorgesteld, in dienst van de Bataafsche Republiek over te gaan,
welk voorstel door hem, na den raad van Pichegru te hebben ingewonnen, werd
afgeslagen. Zijne opvliegendheid en strengheid hadden hem intusschen vele vijanden
bezorgd; en het viel dezen niet moeilijk in die voor aanklachten zoo gunstige tijden
hem bij het Comité de salut public verdacht te maken, ten gevolge waarvan hij in
het laatst van April naar Parijs ter verantwoording werd geroepen.
Toen in 1799 nagenoeg met zekerheid bekend was, dat eene landing van
Engelschen en Russen op onze kusten zou plaats hebben, werden op aanvrage
van den opperbevelhebber der vereenigde fransche en bataafsche legers, den
franschen generaal Brune, door den minister van oorlog Bernadotte een aantal
fransche generaals hierheen gezonden, o.a. Vandamme. 5 Sept. kwam hij in Alkmaar
aan, en den volgenden dag kreeg hij het bevel over de divisie fransche troepen, die
toen in Noord-Holland was bijeengetrokken. Zijn hoofdkwartier nam hij in Alkmaar,
waar ook de opperbevelhebber was; zijne divisie lag verspreid over Alkmaar (een
klein gedeelte), Bergen, de drie Egmonden, met de voorposten te Camp, Groet,
Schoorl en Schoorldam. Had Brune als opperbevelhebber de leiding in haar geheel,
dus ook over de beide bataafsche divisiën Daendels en Dumonceau, die hun
hoofdkwartier te St. Pancras en Koedijk hadden, Vandamme had de leiding uitsluitend
over de fransche troepen, aan welke - in den aanvang slechts 7000 man sterk - de
taak ten deel viel in het moeilijke, gedeeltelijk-duinterrein tusschen Alkmaar en de
Noordzee den Engelschen, die in de Zijpe gelegerd waren, het doordringen te
beletten of hen daaruit te verjagen. Als zoodanig mag hem, die, onbekend met zijne
troepen en met het terrein, onverwacht het commando aldaar moest op zich nemen,
zeker niet het minste gedeelte van den lof over den goeden uitslag, dien Brune
geoogst heeft, worden toegekend
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Want ontegenzeggelijk heeft het zwaarste gedeelte van den strijd niet op de Bataven,
maar op de fransche troepen gedrukt. De eerste slag, de aanval op de stelling van
de Zijpe (10 Sept.), waarbij de hooge west-friesche zeedijk den verdedigers als een
sterke wal diende, werd op alle punten door de Engelschen afgeslagen. De aanval
in dit echte polderterrein viel niet mede, en na dien dag werd door Brune besloten,
vooreerst - tot meerdere versterkingen waren aangekomen - zich tot de verdediging
te bepalen. Die versterkingen kwamen evenwel langzaam opzetten. Toen de
Engelschen en Russen 19 Sept. op hunne beurt ten aanval overgingen, telde de
fransche divisie nog geen 10 duizend man. Toch behaalde het fransch-bataafsche
leger eene schitterende overwinning. De hoofdstrijd had in en om Bergen plaats,
van welk dorp de Russen zich reeds hadden meester gemaakt, doch waaruit zij
door de Franschen onder Vandamme's persoonlijke leiding werden teruggeworpen,
waarna een drieduizendtal hunner, met hun bevelhebber, den generaal Hermann,
krijgsgevangen werd gemaakt. Tot dien gunstigen uitslag hadden een paar bataljons
Bataven, te rechter tijd over het kanaal in de flank van de tegenpartij ingrijpende,
het hunne bijgedragen. 2 Oct. hernieuwde aanval van het engelsch-russisch leger.
Weder was de hoofdaanval bij Bergen en Egmond tegen Vandamme's divisie gericht,
toen sterk 13½ duizend man. Beide legers bleven aan het einde van den dag op
het slagveld onder de wapens; doch met hoeveel hardnekkigheid ook die strijd slag bij Alkmaar genoemd - was gevoerd, Brune zag terecht in, dat eene voortzetting
daarvan op den volgenden dag voor hem niet geraden was, en trok met zijn
hoofdmacht op Beverwijk terug. Daar het aantal fransche troepen nu steeds
aangroeide, werden zij in twee divisiën verdeeld, onder aanvoering van de generaals
Gouvion en Boudet, over welke beide divisiën Vandamme evenwel het commando
bleef behouden en met welke hij 6 Oct. het opnieuw voortdringen van het
engelsch-russische leger in den slag bij Castricum tegenging. Hiermede was de
strijd beslist. Twee dagen later trok de hertog van York naar de Zijpe terug; en 18
Oct. sloot hij met Brune eene conventie, volgens welke het landingsleger 1 Dec.
het grondgebied der Bataafsche Republiek moest ontruimd hebben.
Met nieuwe lauweren bekroond, verliet Vandamme onmiddellijk het leger tot
herstel zijner gezondheid, dievooral veel geleden had ten gevolge van een val van
zijn paard 14 Sept., wat hem echter niet weerhouden had, het bevel te blijven voeren.
Brune gaf hem de eer, om den tekst der conventie aan het bataafsche bewind te
mogen overbrengen, waarbij hij schreef: ‘Le général Vandamme, qui vous remettra
cette convention, a puissamment concouru par ses talents, sa bravoure et son
dévouement à amener cet heureux résultat de nos travaux militaires’.
Hij komt voor op eene 15 Mei 1819 door den gouverneur van Zuid-Holland aan
burgemeesters en schouten toegezonden lijst van geproscribeerden en
uitgewekenen, aan wie het verblijf hier te lande was ontzegd, welke bepaling bij
circulaire van 24 Dec. 1819 van dezelfde autoriteit te zijnen aanzien werd opgeheven
(archief Delft).
Volgens B o u r r i e n n e moet Napoleon in 1813 te Dresden van hem gezegd
hebben: ‘Si je perdais Vandamme, je ne sais pas ce que je donnerais pour le ravoir;
mais si j'en avais deux, je serais obligé d'en faire fusiller un’.
Zie: A. d u C a s s e , Le général Vandamme et sa correspondance (Paris 1870,
2 tomes) en een
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schotschrift uit 1813 Levensberigt van den generaal Vandamme welke den 30 Aug.
1813 gevangen genomen en naar Rusland gebragt is (uit het hoogduitsch); voorts
alle militaire werken over de veldtochten, die hij heeft medegemaakt, waarvan voor
dien van 1799 eene opgave voorkomt in De Militaire Spectator 1891, 31-38; H.T.
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken IV in alph. reg., 1208.
Koolemans Beijnen

[Veder, Mr. Aart]
VEDER (Mr. Aart), tweelingbroeder van William Robert (die volgt), geb. 9 Aug. 1808
te Rotterdam; zij waren de jongste zonen van J o h n V. en T o n i a v a n D u y m .
Beide broeders bezochten het Erasmiaansch gymnasium aldaar onder rector Terpstra
en werden 2 Juni 1824 te Leiden als student ingeschreven, Aart in de rechten, W.R.
in de theologie, welke laatste een der geliefde leerlingen van van der Palm werd.
Onder hun bijzondere vrienden behoorde o.a.G. van de Linde, de latere auteur van
de ‘Gedichten van den Schoolmeester’. Men ziet W.R.V. in de lectuur met hem
vereenigd afgebeeld op de lithographische prent van de leidsche studentensocieteit
van 1825, en links van hen zit van Rijn, de hond van de broeders, door den
‘Schoolmeester’ in zijn gedichten vereeuwigd. De Veders maakten in het jagercorps
van de leidsche studenten den Tiendaagschen Veldtocht van 1830-31 mee. Beiden
promoveerden op den zelfden dag, 29 Sept. 1832, W.R.V op een proefschrift getiteld:
de Anselmo Cantuariensi in de theologie, Aart in de rechten en letteren op een
proefschrift: de Philosophia juris apud veteres, waartegen Mr. H.J. Koenen, een der
mannen van het latere Réveil, in een Open Brief een critiek van verontwaardiging
publiceerde.
Mr. Aart V. vestigde zich als advocaat te Rotterdam, waar hij weldra een
aanzienlijke praktijk verkreeg, die hij, ondanks een veeljarige verlamming, tot aan
zijn dood uitoefende. Hij huwde in 1845 C o n s t a n c e B a l c k . Aan de be weging
van 1848 nam hij ijverig deel en riep, na de grondwetsherziening, de eerste
kiesvereeniging te Rotterdam bijeen. Hij overleed kinderloos 21 Maart 1862. Mr.
R e e p m a k e r herdacht hem met groote waardeering in het Weekblad van het
recht van 3 April van dat jaar. Onder zijn gepubliceerde geschriften trok dat van
1844: Betoog van de mogelijkheid van eerlijke en gepaste middelen tot voorziening
in den geldelijken nood, bijzondere aandacht. Verder vind ik van hem: een
Gedachtenisrede aan Mr. A. Siewertsz. v. Reesema, uitgespr. ter opening van de
wintervergadering van de afd. Rotterdam der Holl. Mij. van Fraaie Kunsten en
Wetenschappen 14 Nov. 1848; een Toespraak op het herinneringsfeest van de
vrijwillige jagers der L. hoogeschool 13 Aug. 1851; een bijdrage in de Gids, 1858,
II, 355 over Timon van Athene. In de jaargangen van 1852 en 1853 van den almanak
Holland schreef hij onder den naam van Mr. B a r t h o l o m e u s P e n een paar
verhalen getiteld De nicht van den Bosch en Hans Kasper Ehrenbach.
Met den redacteur van dezen almanak, Mr. Jacob van Lennep, hadden beide
broeders in het laatst van 1831 kennis gemaakt, toen deze een leesbeurt te Leiden
kwan vervullen Deze kennismaking leidde tot een bijzondere vriendschap, die tal
van jaren door wederzijdsche bezoeken en geregelde briefwisseling werd
onderhouden
Veder

[Veder, Dr. William Robert]
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VEDER (Dr. William Robert) tweelingbroeder van den voorg., was eerst predikant
te Heilo, waar hij in 1836 door zijn vriend Hasebroek werd opgevolgd. Tot 1838
stond hij te Loenen aan
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de Vecht, tot 1842 te Zutphen en aanvaardde van daar een beroep naar Dordrecht.
Hier trof hem tusschen Juli van dat jaar en Januari daaropvolgende de bijzondere
ramp van het verlies van vier kinderen en dat zijner vrouw, J o h a n n a J a s . Tot
het einde van zijn 40-jarigen dienst bleef hij in D. gevestigd, schoon meermalen,
ook naar Amsterdam en den Haag, beroepen. 1 Aug. 1874 emeritus geworden,
vestigde hij zich in 1876 te Amersfoort, waar hij 12 Juni 1882, na langdurig lijden,
overleed. Hij was sedert 1846 hertrouwd met C l a r a A n n a M a r i a v a n d e r
S a n d e . In het letterkundig genootschap ‘Diversa sed una’ te Dordrecht was hij
een ijverig medewerker en gevierd spreker. Door zijn bemoeiingen werd dit
genootschap een afdeeling van de Mij. van Fraaie Kunsten en Wetenschappen. Na
zijn dertigjarig lid- en voorzitterschap werd hij, bij zijn vertrek naar Amersfoort, tot
lid van verdienste van genoemde Maatschappij benoemd. Dr. P. Steen herdacht
zijn overlijden op de algemeene vergadering van 15 Sept. 1882. P.J. H a s e b r o e k
gaf zijn levensbericht in de Levensb. Letterk. 1883, 117, van welke Maatschappij
hij sedert 1855 lid was.
Zijn silhouette is op steen geteekend door F. Schröder.
Behalve bijdragen in den Leidschen Studentenalmanak, in de Muzen- en Aurora
Almanakken, zijn slechts enkele gelegenheidsstukken en leerredenen van zijn hand
afzonderlijk in druk verschenen. Een drietal gedichten onder den titel: Berijmde
verhalen zagen in 1858 het licht, doch bleven buiten den handel. In chronologische
orde noem ik verder: Feestelijke toespraak aan mijn voormalige wapenbroeders
(1841); Leerrede naar aanl. van Openb. XIV 1-5 (1843); Leerrede over 2 Kor. IX
12-15 (1847); Uitboezeming op 3 April 1849 (over Willem II); Inwijding van het
hervormd Bestedelingenhuis te Dordrecht (1849); Het Protestantisme in betrekking
tot de kunst (1853); Leerrede over Lucas XIII 23-24a (1858); November 1863;
Toespraak bij het vijftigjarig bestaan van Diversa sed Una (1866); Toespraak bij het
vijf en twintig jarig bestaan van de Vrouwenvereeniging te Dordrecht (1869); Hagar
en Sterrenhemel (beide z.j.).
Veder

[Veen, Adriaen]
VEEN (Adriaen), geb. 1572, gest. na 1631. Hij was een zoon van J a n V e e n ,
koopman en lid van de vroedschap van Gouda, later naar Amsterdam verhuisd, en
M a c h t e l t V e r h e e . Reeds jong stelde hij groot belang in de zich destijds krachtig
ontwikkelende zeevaart, en volgde (omstr. 1590) de lessen van Robbert Robbertsz.
le Canu, waarbij hij ten sterkste getroffen werd door het feit, dat de zeekaarten zulk
een onjuist beeld van den werkelijken vorm van den aardbol geven. Ook de juistere
kaartprojecties van Mercator en anderen konden dit gebrek niet geheel verhelpen.
Hij vormde dus het plan om ‘gebulte paskaarten’ te maken, die evenals de globe
den werkelijken vorm van het aardoppervlak nabootsen. In 1594 had hij dit plan
uitgewerkt, en kreeg van de Staten-Generaal voor de uitgaaf van zulke kaarten met
de daarbij behoorende instrumenten en handleiding een octrooi voor 12 jaren; in
1597 was de Westerkaerte en de handleiding, getiteld: Napasser gereed, evenals
een korter Tractaet vant zeebouckhouden; hij wist bij de uitgaaf tevens verlenging
van zijn octrooi met acht jaren te verkrijgen. In het volgende jaar verscheen ook de
Oosterkaerte, voor de vaart naar Oostzee en Noordelijke IJszee. Vijf verdere kaarten
voor de vaart naar Indië waren in bewerking, en exemplaren van deze nog
onafgewerkte ‘witte gebulte kaarten’ werden
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reeds in dat jaar op de groote reizen meegenomen. In een rapport aan de
Staten-Generaal werd de inventie zeer gunstig beoordeeld, en aan den uitvinder
werd uit de middelen der admiraliteiten een belooning van 1000 gulden en een
jaargeld van 500 gulden toegelegd. In 1602 waren de vijf kaarten gereed, en kreeg
hij nog eens 100 gulden.
Van de gebulte kaarten is in verscheidene zeevaarthandboeken en strijdschriften
sprake; deskunkundigen als Adriaen Metius waren er zeer mee ingenomen, maar
vele stuurlieden vonden het passen er op lastiger dan op de gewone kaarten, en
kaartenmakers als Albert Haeyen en Willem Jansz. Blaeu bestreden de gebulte
kaarten, die aan hunne eigene uitgaven concurrentie aandeden. Tot algemeene
aanwending hebben ze het dan ook nooit kunnen brengen; dat ze toch ruim 30 jaren
als een goed hulpmiddel voor de zeevaart golden, blijkt uit de vermelding in de
Onderwysinghe van M e t i u s van 1632. Het traktement van 500 gulden heeft de
uitvinder genoten tot 1611. Dat hij werkzaam bleef, blijkt uit een hemelglobe, te
Florence in het Specola-museum bewaard, waarvan de gravure het jaartal 1613 en
de namen Adr. Veen en Jud. Hondius jr. heeft. Overigens weten we van hem alleen,
dat hij tweemaal getrouwd is, nl. in 1602 met M a r i a B o e k h o l t s , en in 1620 met
C a t h a r i n a v a n T r i e r , en dat hij in 1631 was aangeslagen voor een vermogen
van 16000 gulden.
Zie: C.P. B u r g e r J r ., Amsterdamsche rekenmeesters en zeevaartkundigen in
de 16e eeuw (Overdr. uit de Amsterd. boekdrukkers enz. III) 187-226.
Burger

[Veen, Jacob van]
VEEN (Jacob v a n ), te Alkmaar gedoopt 4 Aug. 1701, overl. 9 Jan. 1752, zoon van
jhr. J a c o b v. V e e n , kapitein ter zee onder de admiraliteit van Westfriesland,
overl. 6 Febr. 1704, en G e e r t r u i d M e i n d e r t s d . B o n t e k o e , overl. 2 Juni
1716. Reeds op 15-jarigen leeftijd dichtte hij een Mintriomf, opgenomen in de
Epithalamia op het huwelijk van den ritmeester Johan George v. Auerswald en Clara
Maria v Oudensteyn. Met zijne voogden kon hij het op den duur slecht vinden. Hij
schijnt verkwistend van aard te zijn geweest en, wat erger was, door wederzijdsche
liefde tot de dichtkunst was hij in kennis gekomen met en verliefd geraakt op
J o h a n n a L e v u l d e , dochter van C o r n e l i s v. S a n t e n en C l a r a v. M e r r e m
te Amsterdam, met welke verkeering de voogden volstrekt niet ingenomen waren.
De jongelui gingen toen samenwonen te Buiksloot. Toen zijne voogden in 1726
rekening aan hem gedaan hadden en hij meester van het zijne geworden was, trad
hij 23 Mrt. '27 te Amsterdam met zijne beminde in het huwelijk. Zich te Alkmaar
gevestigd hebbende, was hij daar schepen in 1730, 31, 36 en 37, schout Juli 1739
tot einde 1745, burgemeester 1746 en 47, lid der vroedschap van 17 Dec. 1731 tot
het algemeen ontslag 22 Mei 1749, 1729 baljuw en dijkgraaf van Assendelft, 1732
baljuw en dijkgraaf van Huisduinen en den Helder, 1733 kapitein van het blauwe
vendel, wegens Alkmaar heemraad van de Schermer, Mei 1748-51 gecommitteerde
ter Generaliteits-Rekenkamer. Des zomers bewoonde hij de hofstede ‘Waterrijk’ te
Egmondbinnen. Uit zijn huwelijk werden 7 kinderen geboren. Zijne vrouw overleefde
hem tot 21 Dec. 1772. Onder de lofverzen vóór B o o m k a m p 's in 1747 uitgegeven
Alkmaer en deszelfs geschiedenissen is er een van V., onderteekend
N.J.E.A.E.C.V.O.N.B.A.V. In 1732 droeg de boekhandelaar S.v. Hoolwerf zijne
uitgaaf van de Jaarboeken der Vorstelijke Abten van Egmond
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aan van Veen op met eene fraaie gravure van J. Wandelaar, welke het
geslachtswapen vertoont gekwartileerd van Veen en Egmond met lambel. Zijn drie
treurspelen, Koning Davids Harpgezangen en voorts gelegenheidsgedichten zijn in
het licht verschenen als Toonneel en Mengel-poëzy (2 d. Alkm. 1736).
Zie: B r u i n v i s , Het geslacht van Veen, inzonderheid te Alkmaar, in Geneal. en
Herald. Bladen II (1907) 149; P.J. G l a s z , Dichten Minnevuur in Alkm. Courant van
1908, nr. 143.
Bruinvis

[Veen, Ludolph van]
VEEN (Ludolph v a n ), v a n d e n V e e n , d e V e n o , geb. te Kampen in 1439,
overl. 16 Dec. 1508, rechtsgeleerde. Hij studeerde te Parijs in de rechten, werd daar
in 1457 baccalaureus en in 1458 licenciatus, terwijl hij 6 Mei 1459 tot den
aanzienlijken post van procurator der natio anglicana gekozen werd. Later ontmoeten
wij hem met den titel van doctor utriusque juris. In 1471 werd hij deken van den
Dom. Raadsman van bisschop David van Bourgondië, benoemde deze hem in 1474
tot president van het met keizerlijke machtiging opgerichte gerechtshof, dat naar
den vorm van de tafel, waaraan het zitting had, ‘de Schijve’ heette. Onder de
benoemde raadsheeren behoorde ook de deken van Oudmunster Dirk Wterweer.
Het nieuwe hof vond in de oogen der Staten van Utrecht geen genade, werd in strijd
met de landbrieven en oude gewoonten van het Sticht geoordeeld en is dan ook
reeds in 1477 weder door den bisschop opgeheven. Als deken van het Domkapittel
steeds gemoeid in de politiek van het Sticht, belette dit hem niet de betrekkingen
tot den magistraat van Kampen, zijn geboorteplaats, aan te houden, zooals uit
verschillende brieven blijkt. In 1478 vervulde hij met den stadssecretaris Jacob
Bijndop namens Kampen een zending naar Frankrijk. Ook voor den bisschop van
Utrecht was hij meermalen als afgezant werkzaam, o.a. in 1490 naar den hertog
van Saksen. Als domdeken leidde hij in 1496 de keuze van Frederik van Baden tot
bisschop. Tijdens de afwezigheid van dezen landsheer in 1499 werd hij met Willem,
Johan en Lodewijk van Montfoort door hem als stadhouder van het Sticht aangesteld.
Een rol van beteekenis speelde hij bij de verwikkelingen tusschen Philips den
Schoone en hertog Karel van Gelre. Bij het tusschen hen gesloten verdrag werden
Johan van Montfoort en Ludolph van Veen als ‘conservatoers’ daarvan aangewezen
en tevergeefs trachtten zij in April 1506 ‘nyet als conservatoers, mer als middelers’
tusschen beide vorsten optredende, door een verdrag den dreigenden strijd tusschen
Philips en Gelre te voorkomen. Zij ontwierpen een verdrag, waarop Chièvres 22
April 1506 namens Philips berichtte, dat de koning daarmede genoegen nam. Karel
stelde de hem door het huis Oostenrijk aangedane verongelijkingen daartegenover
in het licht en vatte spoedig de wapens op.
Hij stichtte in de Domkerk een rijk versierde kapel. Het venster daarvan vertoont
op den voorgrond den Domdeken, door zijn patroon gepresenteerd aan de H. Maagd,
die vergezeld is van St. Andries en een anderen heilige. Zijn boekerij verrijkte de
boekenverzameling van den Dom. In het archief van Kampen bevindt zich van zijn
o

hand een rechtsgeleerd advies over het huwelijk van melaatschen (n . 685 van het
register).
Wij bezitten een brief uit het jaar 1476 aan hemgericht door A r n o l d u s
H e y m r i c i u s , deken van Xanten ‘continens conflictum inter patientiam et fortunam
Roperti Archiepiscopi Coloniensis, cum Historia Davidis Episcopi Traiecten-
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sis’, waarin hij L u d o l p h u s d e V e n n a wordt genoemd. Deze is uitgegeven bij
G. D u m b a r , Analecta I (Davent. 1719) 347-440.
Hij had een zuster C h r i s t i n a , gehuwd met H e n d r i k v a n W t e r w i j k en
moeder van den kanunnik ten Dom Johan van Wterwijk. Uit hetzelfde geslacht
stammen ongetwijfeld J o a n n e s d e V e n o , consul Campensis, domkanunnik
en overl. 24 Juli 1553, en G e r a r d u s d e V e n o Campensis, die in 1586 in
armoede overleed. D o d t , Archief V (1846) 310 vermeldt in het jaar 1539 een
L u d o l p h u s d e V e n o als gardiaan van het klooster der minderbroeders te
Kampen.
Men zie verder: A.M.C. v a n A s c h v a n W i j c k , Archief I (1850) passim;
H o y n c k v a n P a p e n d r e c h t , Analecta Belgica III A, 175-177, waar talrijke
plaatsen uit verschillende werken van M a t t h a e u s worden genoemd en waarmede
te vergelijken D r a k e n b o r c h , Aanhangsel op de kerkel. oudh v. Ned., 66; Archief
Aartsb. Utrecht VII, 6 en 8; XII, 180 (waar hij ook als kanunnik van het kapittel van
St. Salvator te Utrecht wordt genoemd); XXVI, 133, 229, 249 en 305; Register
o

Charters en Bescheiden O. Archief Kampen n . 791, 795, 979 en 1101; Versl. en
Med. Vereen. Overijss. Regt en Gesch. XVIII (1891) 12; Codex Dipl. Neerl. Hist.
Gen. II: 5 (1860) 886; D e n i f l e e t C h a t e l a i n , Auct. Chart. Univ. Parisiensis
II, register in voce; S. M u l l e r F z ., De Dom van Utrecht (Utrecht 1906) 6, 7, 10,
o
21; G. B r o m , Archivalia in Italië I n . 1405.
van Kuyk

[Veen, Simon van]
VEEN (Simon v a n ), zoon van C o r n e l i s v a n V e e n en G e e r t r u y d
S i m o n s d r . v a n N e c k , overl. te 's Gravenhage 26 Oct. 1610. Zijn vader (overl.
1591) was van 1551-1561 pensionaris van Leiden, later burgemeester en schepen
der stad. Simon was aanvankelijk aldaar advocaat, vestigde zich in 1583 als zoodanig
te 's Gravenhage, was aldaar van 1590 tot 1595 stadsadvocaat voor Leiden en werd
15 Dec. 1595 advocaat-fiscaal van het Hof van Holland. Hij werd 17 Jan. 1596
tevens raad in dit Hof en 10 Dec. 1607 raadsheer in den Hoogen Raad. Hij was een
vermogend man en kocht de heerlijkheden Hoogeveen en Drakesteyn. In 1579
huwde hij met A n n a Y s n o u t s d r . v a n d e r N e s s e , uit welk huwelijk
verschillende kinderen; een zoon Y s n o u t was advocaat te den Haag; S i m o n
advocaat te Utrecht; een dochter M a r i a huwde met Q u i r i j n v a n S t r i j e n
(overl. 1656).
Zie: Geneal. en Herald. Bladen III (1908) 369 v.v.; J.E. E l i a s , De vroedschap
van Amsterdam II, 638; P.J. B l o k , Gesch. eener Hollandsche stad II (1912) 119.
van Kuyk

[Veen, Joachim Nuhout van der]
VEEN (Joachim N u h o u t v a n d e r ), geb. te Amsterdam 23 Jan. 1756, overl. te
Alkmaar 12 Apr. 1833, zoon van J a c o b N. v.d. V. en A a l t j e B o c r e g t e r . Na
voor de academische lessen te zijn opgeleid bij den rector der latijnsche school te
Ootmarsum, studeerde hij te Leiden, alwaar hij 21 Sept. 1776 werd bevorderd tot
doctor in de rechten. In 1777 werd hij benoemd tot schout en secretaris van
Castricum en Baccum, 13 Nov. van dat jaar nog tot notaris te Castricum. Der
patriottische partij zeer toegedaan, was hij in 1787 secretaris der commissie ter
directie van het noordhollandsche gewapende burgerleger. In de 1 Mrt. 1796
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geopende Nat. Vergadering had hij zitting voor het district van de Noordzee,
hoofdplaats Beverwijk; meermalen bekleedde hij het voorzitterschap dezer
vergadering; daarin uitte hij 20 Oct. den wensch tot afschaffing van
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de doodstraf. In het laatst van Mei 1799 werd hij door het kiesdistrict Westzaandam
tot lid van het Vertegenwoordigend Lichaam verkozen. 4 Febr. 1796 werd hij door
de Provis. Representanten van het Volk van Holland, 26 Febr. 1806 door het Depart.
Bestuur van Holland benoemd tot dijkgraaf van de Hondsbossche en duinen tot
Petten. Reeds vroeger voor zijne betrekkingen van schout en secretaris te Castricum
bedankt hebbende, verhuisde hij in het begin van 1811 naar Alkmaar, waar hij door
keizer Napoleon 24 Jan. tot lid der rechtbank van eersten aanleg, 19 Mei tot lid van
den municipalen raad benoemd en reeds 13 Aug. als voorzitter der rechtbank
geïnstalleerd werd. Hij bleef in deze functiën tot aan zijn dood. Als oudste raadslid
trad hij in Febr. 1822 op ter vervanging van een der 4 burgemeesters, die in Febr.
overleden was en hij bleef burgemeester tot Mrt. 1824. Hij was 27 Mei 1778 gehuwd
met E l i s a b e t h F a b r i t i u s , geb. te Alkmaar 18 Dec. 1754 en aldaar overl. 15
Juni 1828, uit welk huwelijk 24 Febr. 1779 een zoon J a c o b , die te Leiden den
meestergraad gehaald heeft, te Alkmaar notaris werd en 28 Sept. 1837 aldaar
overleden is. Deze Jacob vertaalde uit het fransch van B. D u c o s , De Abdij van
Grasville (Leiden 1803, 2 dln.).
27 Mei 1828 werd de gouden bruiloft der ouders, die een buitenverblijf in den
Hout bewoonden, met grooten luister gevierd. De bruidegom ontving bij die
gelegenheid van de vrijmetselaren der hooge graden een zilveren kan (waarvan
eene groote afbeelding in steendruk bestaat) en van de leden der loge ‘de Noordstar’
te Alkmaar een zilveren drinkbeker, beide met maçonnique enblemen versierd.
N. v.d. V.'s portret komt voor in klein medaillon als secretaris der
defensie-commissie in 1787, gegraveerd door A. Hulk, in silhouette in C. R o g g e ,
Geschiedenis der Staatsregeling, en als president der Nat. Vergadering, gegraveerd
door R. Vinkeles.
Bruinvis

[Veer, Cornelia van der]
VEER (Cornelia v a n d e r ), geboren 30 Aug. 1639 te Amsterdam, dochter van N.N.
v a n d e r V e e r en C o r n e l i a C o r n e l i s (1600-1662). Zij was een uit 17
kinderen, van wie er in 1662 nog vier in leven waren. Waarschijnlijk stierf zij
ongehuwd, in welk jaar is onbekend. Met haar vriendin gaf zij een bundel uit, getit.:
Lauwer-Stryt tusschen Catharina Questiers en Cornelia van der Veer (Amst. 1665)
(zie kol. 1145) die, behalve wederzijdsche loftuitingen, voor een niet klein deel uit
lofdichten van jongere, meest onbekende poëten bestaat. Wat er van haar eigen
hand in voorkomt, heeft geringe letterkundige waarde. Ook schreef ze lofdichten
voor eenige van J. Blasius' werken. Vondel bezong haar (ed. v a n L e n n e p VII,
656, 657) en Jan Vos schreef in haar stamboek (Alle de Gedichten, ed. L e s c a i l l e
II, 10). Uit een en ander blijkt wel, dat zij, hoewel thans geheel onbekend, in haar
tijd een zekere vermaardheid genoot. Voor het rederijkersfeest van het Wit-Angiertje
te Haarlem (1682), zond zij haar antwoord, twee liederen, schriftelijk in (t
Soet-ruyckent Wit Angiertje, op-ge-offert aen de ... Burgemeesteren van Haerlem
onder 't Woordt In Liefde Getrouw (Delft 1683) 10 c.v. Verder gaf ze, met M.A.
B r u g g e , Houlyx Wenschen: voor Willem Tierens, en ... Alida Scholten (Amst.
1676) uit. Tal van latere gedichten van haar bestaan in handschrift en zijn nimmer
uitgegeven. Merkwaardig is haar belangstelling voor politieke gebeurtenissen. Drie
gedichten, in plano gedrukt, leggen hiervan getuigenis af: 'T Hervormde Slag-swaard
of Geestelijke Hanc- Kraay oover de
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bedroefde toestand van onse Scheeps-vlood (onderhandelingen met Eng. 1666);
Triumphante Vreugde Galm over de bevoghte Victorie van onse Scheeps Vloot
(Amst. z.j.) (zeeslag van 14 Jun. 1673), en Olijf-Tak over de Geslote Vrede, Met
den koning van Groot-brittangien enz. (Amst. z.j.), (vrede met Eng. 1674). Al haar
gedichten onderteekende zij met de spreuk ‘Ick tracht veerder’. De poëet H.F.
W a t e r l o o s maakte een gedicht op haar afbeeldsel (Lauwer-Stryt 229).
o
Zie: K n u t t e l , Catalogus van Pamfletten, n . 9343, 11126; T i e l e , Bibliotheek
o
van nederlandsche Pamfletten III, n . 6766; J. t e W i n k e l , De ontwikkelingsgang
der Ned. Letterk. II (1908) 212, 213
Ruys

[Veltman, Tette Baukes]
VELTMAN (Tette Baukes), geb. te Oldeboorn (Fr.) 18 Maart 1791, overl. 20 Juli
1833 te Fort van der Capellen (Sumatra's W.K.), trad in 1814 in mil. dienst, woonde
(1815) den slag van Waterloo bij, ging (1815) als serg. naar Indië, nam als serg maj.
in 1821 deel aan de Palembangsche exp., waarbij hij zich zoozeer onderscheidde,
dat hij tot ridder 4e kl. der M.W.O. en tot 2en luit. der inf. werd benoemd; werd in
1823 overgeplaatst naar Sum. W.K., in 1825 benoemd tot 1en luit., in 1831 tot kapt.
Bij tallooze gelegenheden gaf hij in den strijd tegen de Padri's bewijzen van moed
en beleid; hij behoorde niet tot de ‘ruwe’ krijgslieden dier dagen, maar zijne
tijdgenooten, niet het minst zijne ondergeschikten, achtten hem hoog, óók om zijn
edelen inborst.
Na zijn dood werd eene in het landschap L Kota's opgeworpen aarden redoute
Fort Veltman genoemd.
Zie: A. M e i s , Palemb. oorlog van 1819-21 in Mil. Spect. 1842; H.M. L a n g e ,
Het Ned. O.- I. leger ter W.K. van Sumatra ('s Hertogenbosch 1852) en uitvoerige
levensbeschrijving, door H.M. L a n g e , in Mil. Spect. 1839, overgedrukt in Hand.
en Gesch. Ind. Gen. V (1858).
Kielstra

[Venema, Herman]
VENEMA (Herman), een der uitnemendste godgeleerden der 18de eeuw, 1697 te
Wildervank geb. en overl. te Leeuwarden 25 Mei 1787. Zijn vader, H e n d r i k , een
niet onaanzienlijk vervener, had bij zijne vrouw, G r i e t i e n H a r m e n s , nog vijf
kinderen. Hij studeerde te Groningen van 1711-1714, doch verliet die hoogeschool
voor Franeker, waar toen de katheders zooveel beter bezet waren.
In 1719 werd hij predikant te Dronrijp. Toen echter 11 Jan. 1723 de jonge Vitringa
overleed, benoemden curatoren der franeker hoogeschool hem tot diens opvolger.
Hij inaugureerde 22 Maart 1724 met eene rede: De zelo veritatis et piëtatis genuino
et charitatis pleno en werd meteen gedoctoreerd in de godgeleerdheid. Vitringa had
eene weduwe nagelaten, A n n a S o f i a S y d z e s W a l e , die in Augustus 1723
van eene dochter beviel (C a m p e g i a W i l h e l m i n a , later gehuwd met J.
G o c k i n g a ) en kort daarna, 19 Mei 1724, hare hand schonk aan den opvolger
haars echtgenoots.
Zoo was dan Venema aan Franeker verbonden, vaster nog toen hij in 1729
academieprediker, in 1735 hoogleeraar ook in de kerkelijke geschiedenissen werd.
Door Alb. Schultens en Hemsterhuis in de oostersche en grieksche wereld ingewijd,
heeft hij zijn solide taalkennis toegepast vooreerst op de exegese. Hier heeft hij
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waarlijk nieuwe banen geopend, coccejaan in naam, doch door scherpen speurzin
gelijk door vurige waarheidsliefde vijand van die typologische schriftverklaring, door
Coccejus' leerlingen zoo fel gedreven. Venema heeft inderdaad den bijbel uit den
bijbel verklaard, zich over 't algemeen vrij gehouden van den
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invloed van dogmatische praemissen en aldus wezenlijk historische exegese gegeven
en geen gewrongen tekstverklaring, waarbij de woorden vóór alles het dogma
moesten schragen. Het zegt niet weinig, dat hij, door deze beginselen gedreven,
den moed had meer dan één psalm niet op den Messias, maar op den
makkabeeschen tijd van toepassing te verklaren en het boek Daniël in verband te
brengen met Antiochus Epifanes.
Van Venema's dogmatische lessen is, naar mijn weten, weinig tot ons gekomen.
Glasius heeft een dictaat gekend van Venema over het systema theologica, uit 's
mans mond in 1731 opgeteekend, waaruit hij ons de titels der §§ meedeelt.
Merkwaardig, dat V. als eerste ‘principium theologiae’ de rede, als tweede de Schrift
noemt. Over de Drieëenheid sprak hij voorzichtig en slechts in bijbelsche termen
en over de verkiezing en verwerping in 't geheel niet, tenzij dat geschied zij in de
§§ 18-23, die in het dictaat ontbreken.
Als kanselredenaar heeft V. zeker niet uitgeblonken. De van hem bewaard
gebleven leerredenen over de Bergrede zijn door twee zijner leerlingen uit het latijn
vertaald en bewijzen dus niets voor zijn stijl. Volgens tijdgenooten en oorgetuigen
preekte hij ‘slecht, droog, onbeschaafd, stroef, onkiesch en zelfs somwijlen slordig’.
De klimax is eigenaardig - maar het gezegde doet ons niet verlangen zijne preeken
te lezen. Eigenaardig, dat men dit euvel toeschreef aan zijn lectuur van de latijnsche
kerkvaders.
Groot is ook zijne beteekenis als kerkhistoricus. In dit karakter wordt hij 't best
gekend uit zijne Institutiones historiae ecclesiasticae V. ac N.T., want ook hem begint
de christelijke kerk bij Adam. Gaarne gelooven wij zijne ietwat naïeve betuiging, dat
hij dit vak ‘non sine aliquo adplausu et fructu’, heeft gedoceerd, want wat hij geeft
is voor dien tijd voortreffelijk. De beide eerste deelen brengen ons tot aan den
ondergang van den joodschen staat en wij kunnen daaruit slechts aanstippen, dat
hij Mozes laat schrijven ‘non ex immediata revelatione’, maar puttend uit oude
stukken ‘schedulis ... in familia patriarchali conservatis’ en niet aldus dat hij ‘nihil
addiderit aut mutaverit’, veeleer, dat hij ‘usus est aliqua libertate’. Aldus had reeds
Vitringa geleerd, lang dus vóór A s t r u c in zijne Conjectures etc. (1753) het ontstaan
van Genesis aldus had verklaard. De vijf volgende deelen geven de geschiedenis
tot de vestiging van de hervorming in Europa, met rijke bronnenliteratuur, critisch
en toch gematigd, zooals b.v. blijkt uit de pericoop over Pelagius, uit zijne verwerping
van de pausin-Johannalegende, uit zijne onderscheiding tusschen de woeste
wederdoopers en de stille doopsgezinden. Wel terecht heeft indertijd R o o y a a r d s
hem geprezen en gezegd, dat Venema ten onzent den grond heeft gelegd tot de
pragmatische geschiedvorsching op kerkelijk gebied.
Een man zóó gematigd, zóó vrijzinnig en zóó afwijkend van aangenomen
denkbeelden is natuurlijk niet ongemoeid gelaten. Zijn voornaamste tegenstander
was prof. Ant. Driessen te Groningen, die hem van remonstrantsche gevoelens
‘beschuldigde’, van welke smet hij zich wel schoonwiesch, maar hij bleef verdacht
en ook zijne leerlingen leden er schade door (1734). Dat hij in de bekende zaak van
Johannes Stinstra diens zijde koos en de eenige theoloog was, die 's mans Vijf
predikatiën van sociniaansche ketterij vrij durfde verklaren, al kon hij zijn val niet
tegenhouden (1741-1742), is mede bewijs voor het vrije en moedige van zijn karakter.
In 1774 werd Venema, 77 jaar oud, emeritus, waarbij de Staten
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hem zijne volle wedde lieten behouden (ƒ 1900); hij ging te Leeuwarden wonen bij
zijn schoonzoon, den raadsheer S. B i n c k e s .
Van 's mans werken moeten genoemd worden: Oratio de zelo veritatis et piëtatis
genuino et charitatis pleno (Fran. 1724); Dissertationum sacrarum lib. III (Harlingen
1731); H. V e n e m a e justa cum viro cl. A. Driessenio expostulatio (Leov. 1734);
Oratio fun. in mem. W.G. Muys (Fran. 1744); Dissertationes ad vaticinia Daniëlis
emblematica capp. II, VII, VIII (Leov. 1745); Diss. selectae ad S.S. vet. et nov. Test.
(Leov. 1747-1750); Comm. ad Daniëlis XI 4-45 et XII 1-3 (Leov. 1752); De waare
christelijke religie onderzogt en naagespoort uit Matth. V-VII (Leeuw. 1753, 3 dln.
Uit het Latijn vertaald (door twee van V.'s leerlingen); Excerc. de vera C. divinitate,
(Leov. 1755); Comm. ad libr. Malachiae (Leov. 1759); Comm. ad CL psalmos (Leov.
1762-67, 6 vol.); Comm. ad libr. Jeremiae (Leov. 1765, 2 vol.); Praelectiones de
methodo profetica (Leov. 1775); Instit. histor. eccl. V. et N.T. (Lugd. Bat. 1777-83,
7 vol.); Comm. ad Matth. XXIII 1-12 et Sermones ad Matth. IX 16, 17 (Leov. 1778);
Sermones academici ad. libr. Zachariae (Leov. 1787); Lectiones acad. ad Ezech.
(Leov. 1790-91).
Zijn portret, geschilderd door B. Accama 1735, in het stadhuis te Franeker, is
gegraveerd door Jac. Houbraken.
Zie: J.H. V e r s c h u i r , Elogium H. Venemae (Fran. 1787); J. B a k k e r , Lofrede
op H. Venema (Amst. 1801, vertaling van het voorgaande); H. C a n n e g i e t e r ,
Progr. fun. Herm. Venema (Fran. 1787); Y p e y e n D e r m o u t , Gesch. Ned. Herv.
kerk, III en IV sparsim; Y p e y , Gesch. d. kr. kerk i.d. 18de eeuw, VII-IX sparsim; L.
K n a p p e r t , Gesch. N.H.K. II (1912) 144-149; S e p p , Joh. Stinstra I, sparsim;
B o e l e s , Frieslands hoogeschool II, 401-407.
Knappert

[Verbrugge, Philippus]
VERBRUGGE (Philippus), zoon van P h i l i p p u s V. ‘lieutenant in dienst van den
Staat’, is in 1750 of 1751 te Deventer geboren. Dit moeten wij opmaken uit de
inschrijving in het leidsche Album Studiosorum, waar op 2 Maart 1771 vermeld is
‘Philippus Verbrugge, Daventriensis, 20, T.’ Hij heeft te Leiden theologie gestudeerd
en proponent zijnde, is hij in 1778 predikant geworden te Koedijk. Reeds twee jaar
later werd hij geschorst en in 1782 afgezet. Hij schijnt met de kerkelijke besturen
overhoop gelegen te hebben. In genoemd jaar 1782 vinden wij hem te Delft gevestigd
op den Ouden Langedijk. In dat jaar of reeds aan het einde van 1781 was hij gaan
uitgeven De Post naar den Neder-Rhijn. Dit orangistisch weekblad was bestemd
een tegenstander te zijn van het veelgelezen patriottisch orgaan De Post van den
Neder-Rhijn. Verbrugge kreeg wekelijks 14 gulden voor zijn geschrijf in De Post,
maar hij wist er nog meer uit te slaan. Aan den graaf van Heyden tot Reinesteyn
deelde hij mede, dat hij ter verkrijging eener betere positie zich naar Duitschland
begeven en dus zijn post van redacteur van De Post naar den Neder-Rhijn zou
moeten opgeven. Het gevolg is geweest, dat hij van prins Willem V bij akte van 6
Dec. 1782 een jaarlijksch pensioen van ƒ 900 verkreeg. Men had hem eerst met ƒ
600 willen afschepen, maar daarvoor bedankte hij. Intusschen kwamen er
moeielijkheden met De Post. In nr. 81 was de houding van de regeering van Gouda
tegenover een rotterdamschen boekverkooper scherp afgekeurd. Er werd zelfs
gesproken van een ‘hemeltergende onrechtvaardigheid’ en van ‘vervloekte
dwinglandij’. Gouda beklaagde zich in den Haag en zoo werd een
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vervolging tegen schrijver, boekverkooper (Th. van Os in den Haag) en drukker
begonnen en De Post verboden. Verbrugge werd te Delft gevangen genomen. Hij
diende een verzoek in om tegen borgstelling voor de geëischte boete van ƒ 3000 in
vrijheid te worden gesteld. 31 Jan. 1784 werd de zaak voor het gerecht te Delft
behandeld, waarbij Verbrugge terzijde werd gestaan door den advocaat Mr. W.
Bilderdijk. Het verzoek werd afgeslagen, maar 19 Mrt. 1784 verleende het Hof van
Holland aan Verbrugge ‘mandament van reformatie’, d.w.z. vergunning om te
appelleeren. Hij maakte daarvan gebruik en het gevolg was, dat hij na een
gevangenschap van elf maanden, ontslagen werd tegen betaling van een boete
van ƒ 3000 en de kosten. Bijzonder onaangenaam voor hem was, dat nu 26 Nov.
1784 ook zijn pensioen van den stadhouder ingetrokken werd. Hij heeft zich daar
niet bij neergelegd, maar is blijven aanhouden om schadeloosstelling. Werkelijk is
hem een gratificatie van ƒ 3000 uitbetaald. Hij bleef requestreeren bij den Prins en
de Prinses. In 1785 is hem voorloopig voor twee of drie jaar weêr een pensioen van
ƒ 900 toegekend, mits hij zich uit Holland verwijderde. 27 Maart 1785 is hem een
half jaar pensioen of ƒ 450 uitbetaald. Na zijn ontslag uit de gevangenis in Juni 1784
heeft V. nog één nummer van De Post naar de Neder-Rhijn doen verschijnen (nr.
82) en zich toen genoodzaakt gezien deze periodiek voort te zetten onder den titel:
De Hardloper van Staat (Rott., J. Hendriksen), waarvan tusschen Juli en Septemter
1784 tien nummers verschenen zijn. In September 1784 is het nieuwe weekblad te
Rotterdam verboden.
In later jaren wordt V. advocaat genoemd. Mr. Sautijn Kluit heeft tevergeefs
getracht uit te vinden, waar hij zijn juridische kennis had opgedaan. Daarom volge
hier een citaat uit Copien van echte stukken betrekkelijk zekere onderhandeling
tusschen Willem den Vijfden ... en Philippus Verbrugge ... in Holland 1787 (Pamfl.
Knuttel nr. 21636), dat meerdere gegevens voor het leven van Verbrugge bevat.
Men leest daar, blz. 56: ‘Verbrugge is voorts, na nog eenige maanden vertoevends,
tot dat zijn Proces voor den Geregte van Delft was afgedaan, gegaan na Duitsland
naar de Koninglijke Pruissische Academie te Duitsburg en heeft zich aldaar tot
doctor in beide de Rechten in de maand September 1785 laaten promoveeren, waar
na hij na 's Hage tot voltrekking van zijn Huwelijk is terug gekeerd en is voorts ter
obedientie van zijn Hoogheid om zig uit de Provintie Holland te absenteeren, op
den 1en November 1785 komen wonen met zijn Vrouw in het Dorp Ginneken,
Baronie van Breda’.
Vermoedelijk is V. ook de schrijver geweest van de Prinslijke Courant, waarvan
het eerste nummer, verschenen 21 Juni 1785, dadelijk verboden werd. Dan hooren
wij niets meer van den gewezen predikant, thans advocaat, vóór 1795. Volgens
L.G. V i s s c h e r , Leiddraad, III, 188 zou hij in dat jaar te Amsterdam in gijzeling
zijn geraakt wegens het schrijven van een vlugschrift over de Politieke Eeden en
het weekblad De Weerlicht van 16 Mei 1797 weet te verhalen, dat V. te Amsterdam
gevangen werd gezet als schrijver van het weekblad De jonge Argus. Toch is het
auteurschap van dat weekblaadje niet de aanleiding voor zijn arrestatie geweest.
Hij had n.l. in dat jaar uitgegeven: Verhandeling over de vraag: Welke is het beste
en zekerste middel ter beproeving, of de gronden, waarop onze tegenwoordige
o

o

staatsloots rust ... standhouden enz. (Amst. in 8 .; Pamflet Knuttel, n . 22903),
dadelijk herdrukt als Verhandeling over
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de duurzaamheid of onduurzaamheid des nieuwen Nederlandschen Staatsgebouws
(Leiden, J.v. Thoir). Wegens het schrijven nu van dit laatste werd hij 26 April 1797
te Amsterdam op straat gevangen genomen. Ditmaal kwam V. er niet gemakkelijk
af. Ofschoon de geëischte geeseling niet over hem uitgesproken werd, luidde in
Juni 1797 het vonnis: opsluiting voor vijf jaar in het Rasphuis, daarna gedurende
twaalf jaar verbanning buiten Holland. 26 Jan. 1801 werd hij uit zijn gevangenschap
ontslagen. Van zijn proces en gevangenschap heeft hij verslag gegeven in Beknopt
verhaal van de vrij-zonderbaar en aanmerklijke crimineele procedures, gevoerd in
1797 te Amsterdam, tegen Mr. Philippus Verbrugge, Advocaat; zijne opgevolgde
veroordeeling; de met hem gehoudene handelwijze in zijne gevangenis... en zijn
o
ontslag uit dezelve etc. Door hem zelven in 't licht gegeeven (Utrecht 1801 in 8 .).
Nog in hetzelfde jaar gaf hij twee andere vlugschriften uit, waarvan de titels
opgegeven worden als Verhandeling over de vraage: Wat is de waare volksstem
in een welgeordend staats-bestuur, en hoedanig behoorde derzelver regeling te
zijn, zo tot het tegenwoordige als verwagt wordend belang? voor stemgeregtigden
o
en niet stemgeregtigden in geheel Nederland (Leyden 1801 in 8 .) en Een woord
en eenige zeer gewigtige vraagen, betrekkelijk de presumtive verandering in de
o
staatsregeling der Bataafsche Republiek (Amst. 1801 in 8 .). Ook een periodiek
geschrift heeft hij in dat jaar 1801 het licht doen zien n.l. De Waarheiddelver, een
philosophisch, moralisch en historisch maandwerkjen. Van Juli tot December 1801
verschenen hiervan zes stukken. Verbrugge woonde toen te Nordhoorn in het
Hannoversche. Later moet hij weêr naar Amsterdam teruggekeerd zijn. In 1804 gaf
hij er weêr groote ergernis door de uitgave van een weekblad, de Themis, waarvan
slechts vijf nummers verschenen zijn en dat (vooral nr. 4) oproerige en hoonende
uitdrukkingen heette te bevatten tegen het bataafsche gouvernement en de fransche
regeering. Daarom besloot het Staatsbewind Verbrugge - zoo men de hand op hem
kon leggen - over de grenzen te doen brengen. Hij had Amsterdam reeds verlaten
en of men hem aangehouden heeft is onzeker. Wij hooren verder niet meer van
hem.
Onder de naamloos verschenen vlugschriften zijn er nog van Verbrugge. Volgens
R.M. van Goens is hij de schrijver van Brief van Samuel Joseph de Israëlieter,
o
gezworen schoenen-poetser enz. (Pamflet Knuttel n . 19631) en Schertzende brief
van de Wel Ed. Geb. Vrouwe Opr. Zuiv. Patriot te Amsterdam, aan hare vriendin in
o
's Hage, September 1781 (Pamflet Knuttel n . 19814) en Aan de ... regeering der
stad Amsterdam; of consideratien en welmeenend advis van het Patriottisch
genoodschap onder de zinspreuk Pro Veritate, Libertate et Justitia. November 1781
o
(Pamflet Knuttel n . 19826). Kortheidshalve verwijs ik hier nog naar eenige nummers
van de pamflettenverzameling der Kon. Bibl., welke hem worden toegeschreven,
wat echter niet waarschijnlijk is: nos. 19637, 19852, 19854, 19855, 20112, 20214,
o
21551. Ontwijfelbaar van Verbrugge is de Gemeenzame Briev (Pamflet Knuttel n .
20850).
Behalve de reeds genoemde bronnen zie men: W P. S a u t i j n K l u i t , De Post
naar den Neder-Rhijn, in Nederl. Spect. 1876, 230, 239, 247, 257.
Knuttel

[Verhee, Wouter Corneliszoon]
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VERHEE (Wouter Corneliszoon). De familienaam komt ook voor als v a n H e e (d e ),
v a n d e r H e e , v a n d e r H e y d e . Geb. tusschen 1540 en 1545 te Gouda.
Sterfjaar onbekend.
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Hij schijnt in zijn jeugd lid van de ‘Goudsbloem’ aldaar geweest te zijn en huwde 1
Mei 1569 de dochter van A d r i a e n P a u w , L i j s b e t h , die misschien vooraf
Roemer Visscher had afgewezen. Hij had acht kinderen uit dit huwelijk. In 1579 was
hij schepen van Amsterdam, in 1581 inwoner van Enkhuizen, in welk jaar hij met
zijn vriend en geestverwant D.V. Coornhert een poging van de Spanjaarden om
Enkhuizen op hun zijde te krijgen, verijdelde. Hij heeft gedicht. Zijn werk vinden we
uitsluitend in een bundel gedichten en spelen, waarschijnlijk door hem in 1609
aangelegd, die in hs. ter stedelijke bibliotheek van Hamburg berust. Eenige daarvan
zijn met zijn naam onderteekend; sommige zijn bepaald niet van hem; van andere
is het moeilijk uit te maken. Zijn spreuk was ‘Lijd en mijd’.
Zie: v a n V l o t e n in Ned. Spectator Aug. 1878; d e z ., Ned. Kluchtspel, I, 194
en 206; K a l f f in Tijdschrift Letterk. V, 137 vlg. Hier zijn tevens eenige gedichten
uit bovengen. hs. afgedrukt; B o l t e , ald. VIII, 237 vlg.
Een broer van Wouter, J a n V e r h e e , was van 1581 tot 1596 schepen van
Amsterdam. Deze stierf 1599, gaf geschenken aan de amsterdamsche bibliotheek
en verwelkomde in 1587 Leicester met een rede te Amsterdam. Zie: Tijdschrift, V,
o

145; W a g e n a a r , Gesch. van Amsterdam f . I, 400; II, 273; III, 338-9; H o o f t ,
Historiën (ed. 1677) 1199. In het protocol van den leidschen notaris van der Wuert
van 1585 en 1587 komt herhaaldelijk voor P i e t e r P i e t e r s z o o n v a n d e r
H e e , inwoner van Leiden. Hij schijnt een koopman geweest te zijn, die veel reisde.
In Sept. 1585 is hij 41 jaar, bezoekt hij te Napels en Palermo de galeien en ontmoet
o

o

daar gevangen Nederlanders. Protocol, XV, n . 224, 248, 254; XVII n . 222 (Gem.
archief, Leiden).
Prinsen

[Vermooten, Willem]
VERMOOTEN (Willem), begraven te Haarlem 8 Oct. 1755, beoefende ald., denkelijk
o

als vakman, de muziek. Hij is driemaal gehuwd geweest: 1 . 24 Mei 1706 met
o

M a t i t i e C o r n e l i s H u l b u s , van Haarlem (begr. ald. 6 Maart 1716); 2 . 1 Nov.
o

1716 met A l i d a P r i n s s e , van Wilp (begr. te Haarl. 11 Jan. 1719); 3 . 8 Nov.
1722 met M a r g a r e t a K o l f e r s , van Harderwijk. Daar deze huwelijken gesloten
werden in de ned.-herv. Kerk, bestaat er aanleiding te veronderstellen, dat hij zelf
ook behoord heeft tot die kerkelijke gemeente. Van zijn eigenlijken levensloop is
niets bekend, blijkbaar behoorde hij tot den kleinen burgerstand; van zijn
muziekarbeid, daarentegen kunnen een aantal dichtbundels genoemd worden, die
hij van muziek voorzag; is de indruk juist, die daaromtrent gevormd zou kunnen
worden, dan was hij geenszins ongevoelig voor de laatste muziekuiting van
echt-dietschen stam, voor de kennemerlandsche boerenliedjes. Van de auteurs dier
bundels behoorden de Haarlemmers Govert van Mater, Jan van Elsland en Willem
Hessen, van beroep bakker en tevens factor van de Kamer ‘Liefde boven al’
(M e y e r , Pieter Langendijk, 56, 492), tot dien eigenaardigen theologiseerenden
dichterkring, die door Jan Luyken het meest naar voren gebracht was. Hierin, en
ook in het feit, dat Vermooten gezangen van den doopsgezinden leeraar Adriaan
Spinniker op muziek zette, liggen gegevens, die er toe kunnen doen besluiten te
veronderstellen, dat hij zelf ook tot die kringen zich geestelijk aangetrokken gevoelde.
Zijn gedrukte werken zagen in onderscheidene edities het licht bij de elkaar
opvolgende boekverkoopers van Hulkenroy en Met te Haarlem. Van verschillende
zijner drukken komen, meest calligrafische jongere afschriften voor; van de
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hieronder geciteerde Geesteleyke rymstoffe is mij echter niet gebleken, of ook dit
een afschrift van een gedrukt stuk is, zooals ik wel waarschijnlijk acht. Zijn gedrukte
muziek is: G o v e r t v a n M a t e r , Het onderscheid tusschen sterven en sterven,
vertoond in eenen christen en wanhoopenden zondaar op hunne sterfbedden (Haarl.
1716; verschenen in het jaar, dat zijn eerste vrouw overleed); d e z ., Kruisgezangen;
op het lyden van onzen Heiland Jezus Christus (Haarl. 1718; 2e dr. Haarl. 1739; 3e
dr. Haarl. 1759; 4e dr. Haarl. 1779); J. v a n E l s l a n d , Dankbaare naagedachten
en geboorte gezangen op de verschyninge van Jezus Christus, begreepen in twintig
zangstukken, met zangkunst verrijkt door C. K a u w e n b e r g e n W. V e r m o o t e n
(Haarl. 1718; 2e dr. Haarl. 1735; 3e dr. z.j.; 4e dr. Haarl. 1764); Stigtelyke
mengelzangen, verzameld uit veelderhande schriften, en op muzyk gebragt door
C. C a u w e n b e r g , W i l l e m V e r m o o t e n , en andere voornaame meesters
(Haarl. 1726; 2e dr. Haarl. 1736); W i l l e m H e s s e n , Zinspeelende
liefdens-gezangen, verdeeld in acht-entwintig stukken, voor twee stemmen. Cantus
en Bassus (Haarl. 1741; latere dr. Haarl. c. 1779) (twee stemboeken); P.
L a n g e n d i j k , Canto solo, op de verheffing van zijn Doorluchtige Hoogheid Willem
Carel Hendrik Friso, Prinse van Oranje, Vorst van Nassau, enz. enz. enz. Haarl.
(1747) (geadvert. achter: De kweelende zangberg 2e dr. Haarl. 1751; vgl. M e i j e r ,
(Pieter Langendijk 1891) 530); Nieuwe geestelyke rymstoffen van verscheidene
liefhebbers en op verzoek derzelve voor zang-stemmen, zo ook tot die der
instrumenten als viool, fluto travers, hobois, clavecimbalo, en anderen overgcbragt
door W. V e r m o o t e n e n D. S i m o n o (2 dln.
Amsterdam, A. Olofsen, z.j.) (denkelijk is dit hetzelfde dat als Geestlyke gezangen
geïndiceerd is in A r r e n b e r g , Naamregister (1773) 451). In handschrift: Geestelijke
rijmstoffen of zielroerende gezangen van verscheide liefhebbers, in 3 deelen en 70
zangstukken met zang voor 2 stemmen (1782) hs. (Cat. v.d. Mij. tot bevord. der
toonk. en der Ver. v. Noord. ned. muziekg. (1884) 139; sekonde alleen in hs. verz.
Enschedé); A d r . S p i n n i k e r , Het nut vermaak, of stichtelijke gezangen. Ten
o

deele op zang- en speelmaat gebragt hs. Maatsch. Nederl. Letterkunde n . 449; het
hs. is zonder muzieknoten; de verzen zijn gesteld op van elders bekende wijzen.
In een liederenhs. c. 1730 (verz. Enschedé, vroeger bij Alberdingk Thijm) zijn van
Vermooten opgeschreven: 1. Herderssang op de aankoomende lente (Kon ik Philida
nu vinden), 2. Lentelof, herderssang (D'aangename lentedaagen), 3. Herderssang,
Philander soekt Amarillis (Bruyst lieve beektjes), 4. Zomerlof (Het zomergroen
verdooft de lentedagen), 5. Herfstlof (De herfst geeft volle lagen van schoone vrucht
en muscadel), 6. P o o t , De winter (Het zuiden is terug geweeken), 7. G. v a n
M a t e r , De lente (Laat ons zingen, laat ons speelen). Bovendien citeert
Bouwsteenen III, 21: A. I k e s , Mengeldigten met zang verrijkt en cantata voor 2
stemmen. Cantus en Bassus, waarvan exx. mij onbekend zijn.
Enschedé

[Verschuer, Otto Christoph baron]
VERSCHUER (Otto Christoph baron), geb. 30 April 1650 op het kasteel Solz in
Hessen, overl. Juli 1712. In 1666 trad hij als gewoon ruiter in dienst van den hertog
van Lotharingen. Later, als musketier, woonde hij onder den hertog van Brunswijk-Zell
de belegering van Candia bij, trad in 1672 als luitenant in nederlandschen dienst,
woonde de veldslagen van Seneffe, Mont-Cassel en St. Denis bij, en bleef na den
slag van Seneffe gedurende drie dagen met 9 wonden op het slagveld liggen. Bij
de mislukte belegering van
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Maastricht in 1676 voerde hij de grenadiers aan en werd meermalen gekwetst. Van
1677-1684 commandeerde hij een compagnie te voet, daarna werd hij kapitein en
in 1688 majoor der artillerie. Hij onderscheidde zich bij Walcourt, Fleurus (waar hij
zwaar gewond werd) en Neerwinden, voerde in 1688 bevel over 2 compagnieën
artillerie, maakte zich bij dat wapen zeer verdienstelijk en werd in 1693 bevorderd
tot kolonel. Hij was voorts tegenwoordig bij de belegeringen van Hoei (1694) en
Namen (1695) en betoonde groote dapperheid in het bloedige gevecht bij Eekeren
in 1703.
Hij was gehuwd met jkvr. A n n a M a r i a v o n d e r R e c k e . In 1696 werd hij
door keizer Leopold tot Reichsfreiherr verheven. Nadat hij uit gekrenkte eerzucht
den nederlandschen dienst verlaten had, werd hij, in dienst van den landgraaf van
Hessen, generaal-majoor, gouverneur van Rheinfels, en woonde de inname van
Trarbach bij; 6 Oct. 1709 werd hij benoemd tot luit.-generaal.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. artillerie III, 20-24: B o s s c h a , Heldend. te
Land II, 253, 254, 258.
Eysten

[Verschuer, Philips Willem baron van]
VERSCHUER (Philips Willem baron v a n ), geb. 15 Oct. 1678 in het kamp te
Mechelen, overl. 20 April 1735, zoon van den voorg., bij wiens compagnie hij op
jeugdigen leeftijd in dienst trad. Op 24 Dec. 1692 werd hij tot onderluitenant, op 17
Juni 1694 tot buitengewoon vuurwerker, op 2 Sept. 1697 tot kapitein benoemd. Na
op 3 Nov. 1703 tot majoor te zijn bevorderd, vertrok hij naar Portugal en ontving
daar op 11 Mei 1704 van koning Pedro zijn benoeming tot luitenant-generaal. Bij
de belegering van Barcelona verrichtte hij goede diensten en keerde op 17 April
1705 in het vaderland terug. Op 12 Nov. d.a.v. bevorderd tot luitenant-kolonel, werd
hij op 21 April 1721 tot bevelhebber van het kasteel van Namen, op 11 Maart 1727
tot brigadier en op 24 Maart 1733 tot gouverneur en commandant van de stad en
het kasteel benoemd. Daar hij den roep had van een zeer bekwaam artillerie-officier
te zijn, werd hij door het Zwitsersche Bondgenootschap aangezocht de artillerie der
kantons te organisceren; hij nam deze opdracht aan en ontving o.a. als belooning
een bronzen veldstukje met zijn wapen versierd. v.V. werd tweemaal gekwetst: eens
bij het beleg van Doornik (24 Juli 1709) en eens bij het beleg van Douay (14/15
Juni) 1710. Hij was hofmaarschalk van Willem III.
Hij was gehuwd met J u s t i n a C h r i s t i n a L e v i n a v o n M e r e t t i g .
Zijn geschilderd portret berust bij zijn nakomelingen te Arnhem.
Zie: K u y p e r s , Gesch. der Nederl. artillerie III, 72 vlg.; B o s s c h a , Heldendaden
te Land. II. 253, 270, 338, 349; Dagverhalen van de veldtochten in 1708, '9 en '10.
(Alg. Rijksarchief).
Eysten

[Verschuir, Gijsbert Fontein]
VERSCHUIR (Gijsbert F o n t e i n ), geb. te Franeker 13 Oct. 1764, overl. te Alkmaar
2 Jan. 1838, zoon van J a n H e n d r i k V., hoogleeraar in de oostersche talen te
F. en I s a b e l l a A l g r a v a n F o n t e i n . Het eerste onderwijs in de oude letteren
in zijne geboortestad genoten hebbende van H. Bosscha, werd bij aldaar in 1779
student en promoveerde bij in de rechten ‘more majorum’ 17 Sept. 1785, te gelijk
met 2 anderen, als voorbereiding der viering van het tweede eeuwfeest der friesche
hoogeschool. V. vestigde zich in hetzelfde jaar als advocaat te Leeuwarden en werd
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ontvanger te Witmarsum geworden, hield hij standvastig de zijde van den Prins, te
meer van belang omdat,
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toen de Generaliteit besloot de aan de patriotten toegezegde hulp van Frankrijk in
te roepen, de meerderheid hing aan ééne provincie en in Friesland aan één kwartier,
Westergoo, waarvan V. lid was. In het volgende jaar eene commissie tot de
Staten-Generaal bekomen hebbende. ging hij naar Holland en werd hij in December
door den Prins te Alkmaar, waar de vroedschap sedert de regeeringsverandering
in Mei bij gebrek aan prinsgezinde notabelen nog steeds onvoltallig was, tot lid van
dat collegie benoemd 5 Oct. 1789 werd hij aangewezen als ordinaris-gedeputeerde,
op eigen kosten nevens mr. IJ. de Kock, maar met ingang van 25 Dec. ter vervanging
van de Kock. In 1794 werd hij vanwege Alkmaar tot de zaken van den Hondsbossche
en vanwege den Stadhouder met Bentinck, Hogendorp en Six tot die der Landzaten
gecommitteerd. Door de omwenteling uit het bestuur geraakt, woonde hij in 1797
te Wijdum in Friesland, toen hij in ondertrouw trad en vervolgens 22 Nov. te Heiloo
huwde met C o r n e l i a F r e d e r i c a d e D i e u , geb. 9 Nov. 1779, overl. 2 Mei
1851, dochter van D a n i ë l C a r e l d e D i e u , oud-burgemeester van Alkmaar
en oud-rentmeester-generaal der domeinen, overl. 1801, en M a r i a E v a v a n
F o r e e s t , overl. 1820. Hij trok na zijn huwelijk in bij zijn schoonvader, blijkens
beider verzoek in April 1798 aan het administratief bestuur der stad, om, in afwijking
der publicatie van 31 Maart, waarbij aan voormalige regeeringsleden verboden was
zich te verwijderen, den zomer te mogen doorbrengen op het landgoed van de Dieu
te Heiloo. 5 Jan. 1802 werd hij door het Departementaal Bestuur benoemd als lid
van den nieuwen raad van Alkmaar; in hetzelfde jaar liet hij zich, op schriftelijke
aansporing van den gewezen Stadhouder, overhalen om zitting te nemen in het
Wetgevend Lichaam. In 1805 werd hij eigenaar van het landgoed ‘ter Coulster’ te
Heiloo, in 1806 1 Jan. lid der kamer van wethouders, 25 Febr. hoogheemraad en
13 Aug. secretaris en rentmeester van het college der Hondsbossche zeewering.
Lodewijk Napoleon benoemde hem 20 Jan. 1807 tot lid der vroedschap en te gelijker
tijd tot burgemeester. In 1809 ging hij als electeur van Amstelland met de heeren
van Brienen en Crommelin in commissie naar het Loo. Met het begin van 1811 werd
hij van burgemeester maire der stad, vervolgens door den keizer tot dijkgraaf van
de Heerhugowaard, 21 Aug. tot onderprefect van het arrondissement Hoorn, 20
Nov. van het arrond. Alkmaar benoemd. Toen de Keizer in 1811 te Alkn aar verwacht
werd, had V. groote toebereidselen tot diens ontvangst en overnachting gemaakt,
maar tot zijne teleurstelling reed de Vorst 17 Oct. de stad door, om met spoed zijne
reis naar Amsterdam te vervolgen In Nov. 1813 was zijn rol zeer moeilijk om,
tegenover de opgewonden landlieden, overijlde pogingen tot opstand en daaruit
dreigende wraakneming door de fransche bezetting van den Helder te voorkomen.
Toen den 24sten de ontvanger der douanen, Willet, op last van adml. Verhuell,
vergezeld van een door Saint Just aangevoerde talrijke afdeeling koloniale troepen
en 2 stukken geschut stadwaarts kwam tot opeisching, naar bericht werd, van de
in 's lands kantoren voorhanden zijnde gelden en eener bevorens gedane vordering
van 300 koeien, hooi enz., en men vreesde dat de weerlooze stad aan plundering
zou worden prijsgegeven, reed V., voldoende aan een schriftelijk verzoek, de kolonne
tot Koedijk te gemoet en keerde hij met de beide hoofdpersonen naar de stad terug,
waar deze niet meer dan ongeveer 11000 fr. vonden en vervolgens aftrokken. Na
de her-

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1494
stelling werd V. districts-commissaris, wederom burgemeester, in 1814 lid der Staten
van Holland, 5 Nov. 1815 van den stedelijken raad, in 1816 der Tweede Kamer. In
1822 werd hij in den adelstand verheven. 12 Juni 1824 kocht hij in publieke veiling
de ambachtsheerlijkheid Heiloo en Oesdom, afkomstig van mr. F. Bergeon en diens
vrouw C.C. van Cats. 24 Sept. 1829 benoemd tot staatsraad in buitengewonen
dienst, nam hij zijn ontslag als Kamerlid (vergund bij kon. besluit van 2 Dec.), om 2
jaren later een zetel in de Eerste Kamer te bekomen 23 Juni 1833 werd hij benoemd
tot dijkgraaf van den Hondsbossche, hetwelk hij bleef tot het einde van 1837. In het
polderbestuur van de Schermeer, in welke hij in 1817 eene huismanswoning met
3 kavels weiland gekocht had, was hij vanwege de stad Alkmaar voorzittend
hoofdingeland. Bij zijn overlijden was hij ook president der prov. commissie van
landbouw. Tegen de boerenhuizing van ter Coulster heeft V. een optrekje laten
bouwen, hetwelk, vervolgens wat verhoogd, is afgebeeld bij d e C l o e t , Chateaux
et monuments des Pays- Bas met den deftigen naam van ‘Chateau de ter Coulster
près d'Alkmaar’.
V. was te Alkmaar, waar hij op grooten voet leefde en het aanzienlijke door Carel
de Dieu gebouwde huis bewoonde, een man van hoog gezag, meer gevreesd dan
bemind. Hij riep den raad weinig bijeen en beschikte over de zaken naar eigen
welgevallen. Door de verkiezing in 1829 van den gepens. schout bij nacht A.v.
Daalen, oud-commandant van de Waterloo, dacht men een kracht tegen hem in
den raad te brengen, maar reeds een jaar daarna werd de verkozene op zijn verzoek
door Gedep. Staten ontslagen: hij had er genoeg van.
V. heeft 2 zoons, van wie een, Jhr. D a n i e l C a r e l d e D i e u F o n t e i n
V e r s c h u i r later lid der Eerste Kamer werd, en 5 dochters nagelaten. Zijn portret
bestaat in steendruk door I.C. Elink Sterk.
Zie: Beschr. der Nederl. Historie-penningen, ten vervolge op het werk van v.
L o o n , negende stuk, 263-267; B r u i n v i s , Het Patriotisme te Alkmaar, 139 en
162; d e z ., ‘1813’ in Alkm. Courant ns. 35, 37 en 38 van 1863; d e z ., Naamlijst van
de leden der Regeering, de Secretarissen en Ontvangers van Alkmaar sedert 1795;
D o m e l a N i e u w e n h u i s , Eenige bijzonderheden uit het tijdvak der Napoleons
in Nederland in De Tijdspiegel 1885, overgenomen in G i j s b e r t i H o d e n p i j l ,
Napoleon in Nederland, 131-133; v.d. F e e n , Genealogie de Dieu, in het Maandblad
de Nederlandsche Leeuw, 1895; Ned. Adelsboek 1908.
Bruinvis

[Verschuur, Mr. Jan]
VERSCHUUR (Mr. Jan), geb. te Amsterdam 29 Sept. 1768, overl. 4 Nov. 1835,
zoon van Dr. Joannes Verschuur, die volgt, en van Maria de Vries, werd in 1786
student te Leiden en promoveerde aldaar 11 Febr. 1794 in de rechtsgeleerdheid.
In 1809 was hij schepen der stad Leiden, in 1812 rechter in de schepenbank,
vervolgens substituut-officier van Justitie en in 1827 officier van Justitie aldaar. Tot
zijn overlijden was hij lid van den raad der stad Leiden. Zijn den 29 Maart 1808
gesloten huwelijk met G e e r t r u i d a H i l l e g o n d a v a n K e t w i c h bleef
kinderloos (zie bij Jan Adriaan van Ketwich Verschuur, kol. 671).
Zie: Wapenheraut 1901, 3; Leydsche Courant van 6 Nov. 1835.
van Ketwich Verschuur

[Verschuur, Dr. Joannes]
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VERSCHUUR (Dr. Joannes), geb. te Utrecht 13 Sept. 1738, overl. te Leiden 14 Juli
1806, zoon van E v e r a r d u s V e r s c h u u r en M a r i a
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d e l'A b b é , werd in 1761 student in de medicijnen te Leiden en vestigde zich na
zijne promotie op 11 Mei 1764 als praktiseerend geneesheer te Amsterdam. Zijne
groote liefde voor de letteren deed hem echter in 1781 besluiten weder naar Leiden
terug te keeren om zich geheel aan de studie der letterkunde te wijden; hij liet zich
daartoe op 42-jarigen leeftijd weder als student inschrijven. Hij was zeer bevriend
met Bilderdijk, dien hij met raad en daad bijstond en financieelen steun verleende.
Hoezeer Bilderdijk hem hoogachtte, blijkt uit diens aan Verschuur opgedragen
verzen en het gedicht bij het afsterven van zijn ouderen vriend, waar hij hem noemt:
‘geliefde vriend, geleider van mijn jeugd, mij dierbrer dan de borst, waaraan ik heb
gezogen’.
Verschuur huwde 14 Mei 1764 te Amsterdam met M a r i a d e V r i e s , dochter
van R e y n d e r t d e V r i e s en G e e r t r u y S l o t e r d i j c k , uit welk huwelijk een
zoon Jan, die voorgaat, en eene dochter werden geboren.
Zie: Wapenheraut 1901, 3; B i l d e r d i j k 's Dichtwerken X, 217, 225, 447; XII, 464
en 467; J. d e V r i e s , Brieven aan Bilderdijk II, 107; R.A. K o l l e w i j n , Bilderdijk,
zijn leven en zijn werken I, 53, 54, 59, 112, 364, 372, 435, 472; II, 11; B i l d e r d i j k ,
Mengelingen en fragmenten 8 en 9.
van Ketwich Verschuur

[Verspijck, Gustave Marie]
VERSPIJCK (Gustave Marie), geb. te Gent 19 Febr. 1822, overl. te 's Gravenhage
8 Mei 1909, zoon van A b r a h a m C l o u d i u s J o a n n e s V e r s p i j c k en van
D e s i d e r i a P i e r o n , kreeg zijne mil. opleiding aan de K.M.A. te Breda, werd in
1842 2e luit. der inf., in 1846 overgeplaatst bij het ind. leger, waarbij hij alle rangen
doorliep (1852 kapt., 1859 maj., 1862 bij keuze luit. kol., 1865 kolonel, 1870 gen.
maj., 1874 luit. gen. titulair).
Als kapitein, wd. ass. res. ter Westerafdeeling van Borneo, maakte hij zich in 1855
verdienstelijk door de nachtelijke overvalling van het Hemelen-aarde- of
Drievingerverbond der Chineezen; als majoor en luit. kol. (1859-63) als mil. comm.
en wd. resident der Z. en O. Afdeeling van Borneo, waar hij den ‘Bandjermasinschen
opstand’ voor een goed deel bedwong. Van 1865-69 was hij chef van den generalen
staf van het indisch leger. Toen in 1873, na den terugtocht der eerste expeditie naar
Atjeh de tweede moest worden voorbereid, werd hij aan het hoofd gesteld van het
tijdelijk opgericht bureau voor de krijgstoerustingen op Noord-Sumatra; bij die exp.
was hij, onder den in activiteit herstelden luit. gen. J. van Swieten, tweede
bevelhebber. Na afloop van dien veldtocht vroeg hij ontslag en pensioen.
Hij was achtervolgens benoemd tot ridder 4e kl. (1854); ridder 3e kl. (1862) en
commandeur (1874) der M.W.O.
In Nederland teruggekeerd, stond hij in hoogen gunst bij Koning Willem III. Was
hij reeds tijdens zijn verlof naar Nederland in 1869 benoemd tot 's Konings adj. in
b.d., in 1878 trad hij op als adj.-generaal en gr. off. van 's Konings huis; de vorst
verhief hem in 1881 in den adelstand met praedicaat van jhr. In 1894 werd hij
benoemd tot adj. gen. der Koningin, in 1895 tot kanselier der ned. orden.
Ter zelfverdediging schreef hij: Loudon en Atsjin ('s Grav. 1875); Generaal van
Swieten en de waarheid (ib. 1880).
Hij huwde te Batavia 6 Dec 1852 G e e r t r u i d a W e n d e l i n a M e n u .
Zijn portret is in hout gesneden door Kerstel naar een teekening van H.J.
Haverman.
Zie over zijne daden o.a.W.A. v a n R e e s ,
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Montrado ('s Hertogenb. 1858) en i d . De Bandjermasinsche krijg (Arnhem 1865);
E.B. K i e l s t r a , Beschrijving van den Atjehoorlog ('s Grav 1883-84).
Kielstra

[Verstolk, Aert Johan]
VERSTOLK (Aert Johan). De familie Verstolk komt sinds 1681 onder de
rotterdamsche regeeringsgeslachten voor. Aert Johan Verstolk, heer van Soelen
en Aldenhaag, werd 23 Febr. 1745 gedoopt als zoon van J o h a n V. en
M a g d a l e n a v a n R o y e n , overl. 28 Nov. 1786. Hij was schepen in 1776, 77,
81, 82 en 86 en beantwoordde in 1782 een prijsvraag, uitgeschreven door het Bat.
Gen. te Rotterdam: Neemt een Regel Boomen op de kanten der zaai- en weilanden
te veel Zon en Plaats weg, geeft hij te veel Regendrop, beroofd hij den grond te
veel, lokt hij le veel graanverslindend gevogelte en schadelijke Insecten, doet hij
eenige andere nadeelen - en zijn de onderstelde nadeelen van dit een of ander of
van alle deze dingen samen aanmerkelijker dan de voordeelen voor
verblijfverschaffing voor Insecten en zaad van schadelijke onkruiden verslindend
gevogelte, van luwtc voor de veldgewassen, van gewin van 't Hout enz.? Maakt het,
ingeval die nadeelen kleinder dan deze voordeelen zijn een wezenlijk verschil, tot
welke soort van Boomen men zich bepale, of hoedanige wijze om die te planten, te
snoeijen en te kappen, men behoeve in acht te nemen. Aan het antwoord werd de
gouden medaille toegekend.
Hij huwde 3 April 1770 met M a r i a E l i z a b e t h H o f m a n . Bij zijn huwelijk
verscheen: Bey den Verstolk- und Hoffmannischen Hochzeitfestin, welches den 3
April 1770 in Rotterdam vergnügt vollzogen wurde, recommandirt sich gehorsamst
glückwünschend W i l h e l m D a n i ë l K ü n c k e l .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I en Verhand. v.h. Bat. Gen. VII
Moquette

[Versijden, Jan Dircksz.]
VERSIJDEN (Jan Dircksz.), geb. waarschijnlijk te Rotterdam in de 2e helft der 16de
eeuw, overl. aldaar 8 Dec. 1652, was een zoon van D i r c k J a n s z . V e r s i j d e n .
In 1610 werd hij gekozen tot vroedschapslid, maar 30 Oct. 1618 behoorde hij tot de
regeeringspersonen, die door prins Maurits ontslagen werden. In 1638 werd hij
opnieuw gekozen en bleef toen tot zijn dood dit ambt bekleeden. In de eerste periode
was hij tweemaal, in de laatste herhaaldelijk gedeputeerde ter dagvaart, in het
college der admiraliteit had hij zitting van 1616-1619 en van 1643-1646,
burgemeester was hij in 1647 en 1648, rentmeester en secretaris van Schieland
van 1600-1643 en hoogheemraad van dit waterschap van 1643 tot zijn dood. Voor
Rotterdam heeft hij zich ook nog verdienstelijk gemaakt door zijn Aanteekeningen
over de geschiedenis van Rotterdam, uit welk handschrift, dat ongelukkig verloren
is gegaan, C. van Alkemade veel geput heeft. Deze aanteekeningen loopen van
1453-1622. Hij was vóór 1600 gehuwd met D i r c k g e J a s p e r s d . v a n Z o e l e n .
Een collectie portretten van deze familie, ook van Dirck Jansz. en Jan Dircksz.,
o

bevindt zich in het Museum Boijmans te Rotterdam n . 312.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I, II, 221, 223-226, Rott. Jaarb. III, 69.
Moquette

[Verveen, Andries Crijnen]
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VERVEEN (Andries Crijnen), prins der goudsche rederijkerskamer de ‘Goudsbloem’.
Hij bezocht als zoodanig tijdens het Bestand het rederijkersfeest dat de
mechelensche kamer ‘de Peoene’ in 1620 uitschreef. Zijn bijdrage tot het feest vindt
men, onder de spreuk ‘Liefd' baert Trouw’, bewaard in De Schadt-kiste der
Philosophen ende Poeten, waer inne te vinden syn veel schoone leerlycke blasoenen
etc. (Mechelen 1621) 265-267). Ook komt er in 't Kleyn Lust- Hofje, vol van Bruylofts-
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zangen, echt-liedekens (de Rijp z.j.) 259-260 een Echts Lof-liedt, met de
onderteekening ‘Liefd' baert trou’, voor.
Ruys

[Verveen, Dirck Quirijns of Crijnen (1)]
VERVEEN (Dirck Quirijns of Crijnen) (1), geb. te Gouda, overl. te Kopenhagen 2
Dec. 1658, komt in 1644 als kapitein te water voor. Hij nam deel aan den
ongelukkigen tocht van den vice-adm. Witte Cornelisz. de With naar Brazilië in 1647.
Na in 1655 en 1657 onder de Ruyter de barbarijsche zeeroovers te hebben
getuchtigd, werd hij in 1658 geroepen zich bij de vloot onder Obdam te voegen, die
voor de Oostzee bestemd was tot bijstand van de Denen tegen de Zweden. Het
was bij dezen tocht, dat hij zich bijzonder onderscheidde in den zeeslag in de Sont
van 8 Nov. 1658. Bij het eiland Hven gekwetst, overleed hij kort daarna in de
deensche hoofdstad. Zijn grafbord bevindt zich in het sted. mus. te Gouda.
Vgl.: B r a n d t , Leven van de Ruyter, 141, 155; d e J o n g e , Gesch. v.h. Ned.
zeew. IIa, 200; Cat. v.h. sted. mus. te Gouda, 29.
Huges

[Verveen, Dirck Crijnen (2)]
VERVEEN (Dirck Crijnen) (2), hoofdman van de ‘Goudsbloem’ te Gouda. In den
bundel van het refereinfeest der Peoene te Mechelen in 1620, waar Zuid- en
Noordnederlanders samenkwamen, treffen we een ‘refereyn’ en een ‘liedeken’ van
zijn hand aan, onderteekend ‘Const baert deuchd’ (De Schadt-kiste der Philosophen
ende Poeten ... ((Mechelen 1621) 274-276).
Ruys

[Verveen, Pieter Crijnen]
VERVEEN (Pieter Crijnen), vaandrig van de kamer de ‘Goudsbloem’ te Gouda, van
wien we in De Schadt-kiste der Philosophen ende Poeten (Mechelen 1621) 283-285,
een ‘refereyn’ en een ‘liedeken’ hebben, waarmee hij op het feest der ‘Peoene’ in
1620 te Mechelen meedong. Hij bezocht met zijn beide broeders, Andries en Dirk
(2) en de overige leden van de ‘Goutblomme’ het zuidnederlandsche dichterfeest.
‘Nae winter somer’ luidde zijn spreuk.
Ruys

[Verver, Berend]
VERVER (Berend), geb. te Meppel, werd 10 Juni 1835 te Groningen als student
ingeschreven, promoveerde aldaar 16 Juni 1841 op een diss. politico-medica,
behandelend: Num publicae sanitati nocere possint venena metallica, quibus
conserantur agri, ad occidenda animalia nociva.
Hij oefende te Meppel medische praktijk uit en werd in 1847, op het advies van
de hoogleeraren der geneesk. faculteit van het amsterdamsch Athenaeum, te zamen
met E.H. von Baumhauer, P.J. van Kerckhoff en J.H. van den Broek door Curatoren
op de voordracht geplaatst, die aan B. en W. werd gezonden ter benoeming van
een hoogleeraar in de chemie en pharmacie. Later gaf hij onderwijs in chemie en
physica aan het Kon. Athenaeum te Maastricht, waar hij in 1854 publiceerde een
Redevoering, uitgesproken ter gelegenheid van de uitreiking der prijzen (27 Juli);
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in 1857 gaf hij een boek uit over L'éclairage au gaz à l'eau à Narbonne et l'éclairage
au gaz Leprince (Leide).
Jorissen

[Vetter, Jacobus Augustinus]
VETTER (Jacobus Augustinus), geb. 2 Dec. 1837 te 's Gravenhage, aldaar overl.
2 Dec. 1907, zoon van W i l h e l m u s B e r n a r d u s V e t t e r en van J o h a n n a
J a c o b a v a n d e r K l u g t , trad in 1853 bij het Instr. bat. te Kampen in mil. dienst,
werd in 1859 benoemd tot 2en luit. der inf., in 1860 overgeplaatst naar Indië; in 1863
1e luit., in 1872 kapt., in 1879 maj., in 1883 luit. kol., in 1889 kol., in 1891 gen.-maj.
In deze verschillende rangen nam hij deel aan tal van krijgsverrichtingen: Z.- en
O.-Borneo (1861-63), Westerafd. van Borneo (1864-66 en 84-85), Atjeh (1873-74,
77-79, 86-88). Lombok (1894), waarvoor hem achtereenvolgens het ridderkruis 4e
en 3e kl. en het com-
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mandeurskruis der M.W.O. werden toegekend. De expeditie naar Lombok, welke
hij aanvoerde, scheen aanvankelijk zonder bloedvergieten te zullen afloopen, daar
de radja al de gestelde eischen inwilligde; maar bekend is, dat de poenggawa's
(districtshoofden) zich daarmede niet konden vereenigen, een algemeen verzet
organiseerden en in den nacht van 25 op 26 Aug. onze troepen te Tjakra Negara
van alle zijden overvielen. Onmiddellijk werden nieuwe troepen gezonden, en binnen
twee maanden mocht Vetter nu de zegepraal bevechten; zóó volledig, dat na dien
van eigenlijk verzet geen sprake is geweest en het land, onder ons rechtstreeksch
bestuur gebracht, sedert langen tijd een onzer rustigste bezittingen is.
Na afloop van de Lombok-exp. nam Vetter ontslag uit den mil. dienst (1895), doch
enkele maanden later werd hij in activiteit hersteld en benoemd tot luit.-gen.,
legercommandant.
In deze betrekking, welke hij twee jaar bekleedde, werd hij - na den afval van
Toekoe Oemar - als regeeringscommissaris naar Atjeh gezonden met uitgebreide
volmacht (1896). Daarmede werd het nieuwe tijdperk ingewijd, waarin eerst in
Groot-Atjeh, daarna achtervolgens in de kuststaten en in het binnenland, overal het
ned. gezag op hechten grondslag werd gevestigd.
Zie: W. C o o l , de Lombok-expeditie (Bat.-'s Grav. 1896).
Kielstra

[Vink, Henricus]
VINK (Henricus), geneeskundige te Rotterdam, geb. 1740, wanneer gest. onbekend,
zoon van den volg., werd in 1755 op 15 j. leeftijd als med. stud. te Leiden
ingeschreven, promoveerde 15 Febr. 1756 tot med. dr. op een proefschrift: In
Aristotelis dictum ubi desinit physicus, ibi incipit medicus, en vestigde zich daarna
te Rotterdam, waar hij op de Hoogstraat, later in de Baan woonde. Hij werd 29 April
1763 anat. et chirurg. lector aan de geneesk. school te Rotterdam en verkreeg later
den titel van honorair professor. Sinds 1769 bekleedde hij te Rotterdam allerlei
stedelijke betrekkingen o.a. was hij vroedschap van 1787-21 Jan. 1795.
31 Dec. 1804 schijnt hij naar Duitschland uitgeweken te zijn, maar was in 't voorjaar
1805 weer te R. terug en kreeg 13 April opnieuw paspoort en vertrok naar Borbeek
bij Essen. V. v.d. H u l s t zong hem een Dichterlijk Afscheid (Rotterd. 1805) toe,
met reien van vrouwen en kinderen, waarin hij de ‘Edle Vink’ genoemd wordt.
Zie: Bronnen Gesch. Rott. l; Rotterd. Jaarb. I, 79; Archief der Gem. Rotterdam.
van Leersum

[Vink, Pieter]
VINK (Pieter), rotterdamsch heelkundige, med. dr., geb. te Gorinchem in 1713,
gestorven 7 Febr. 1773 te Rotterdam, waar hij 10 Febr. in de Waalsche kerk werd
begraven. Hij huwde 29 April 1739 met eene rotterdamsche, J u d i t h v a n d e r
S t r a t e n en woonde in de Korte Hoogstraat. Vink was aanvankelijk lector in de
anatomie en de chirurgie aan de geneeskundige school te Rotterdam. In 1770 is
hem door de vroedschap de titel van honorair professor verleend. Hij heeft naar
vermogen medegewerkt tot de invoering in Nederland van de inenting der pokken
en gaf een voorbeeld ter navolging met de inenting van zijn 16-jarigen zoon, 14 Mei
1756, van welk geval uitvoerig melding gemaakt is op blz. 390 van: de Inenting der
kinderpokjes, enz., uitgegeven door een Genees- en Heelkundig Gezelschap te
Rotterdam (Rotterdam 1757). Zie het artikel Leempoel (l kol. 1260).
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In 1757 stichtte Vink. met de hulp van eenige vakgenooten, een verzameling van
heel- en verlos-
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kundige instumenten, bestemd voor algemeen gebruik. Deze verzameling verkreeg
spoedig zulk een omvang, dat in 1760 aan de vroedschap verlof werd gevraagd en ook verkregen - tot haar plaatsing in het Theatrum Anatomicum (Reglement voor
de leden der Heel- en Verloskundige Instrumenten-verzameling te Rotterdam 1887,
Gem. Archief Rotterdam).
Vink was een tijdlang regeerend schepen van de stad zijner inwoning en van
1739-1772 regent van het Pesthuis.
Zie: Rotterd. Jaarboekje I, 79-80.
van Leersum

[Viruly, Cornelis Elisa]
VIRULY (Cornelis Elisa), geb. 25 Nov 1819, zoon van Mr J a n V i r u l y , heer van
Vuren en Dalem, en C o n s t a n t i n a A d r i a n a v a n G o r k u m , gest. 19 Juni
1892. In 1851 werd hij te Rotterdam als raadslid gekozen en in 1872 als wethouder.
Tot 1891 bleef hij dit ambt waarnemen, nadat hij achtereenvolgens wethouder was
geweest van onderwijs, financiën en plaatselijke werken. In laatstgenoemd jaar
wilde hij wegens zijn leeftijd niet meer in aanmerking komen als lid van het college
van B. en W., doch bleef lid van den raad tot zijn dood. Ook was hij sinds 1862 door
Rotterdam afgevaardigd naar de Provinciale Staten. Wegens zijn verdienste voor
de stad Rotterdam werd zijn, hem door de gemeente aangeboden en door Pieter
Josselin de Jong geschilderd, portret in 1891 in het Museum Boijmans geplaatst.
Ook gevoelde hij veel voor de kunst en bekostigde o.a. voor het grootste deel de
inwendige versiering van de vestibule van het Museum Boijmans. Hij huwde 19 Juli
1843 met M a r i a L o u i z e W a c h t e r .
Zie: Bronnen Gesch. Rott. I; Alg. Ned. Familiebl. 1883/84 18, 35 en 100.
Moquette

[Visscher, François Jacobszn.]
VISSCHER (François Jacobszn.), van Vlissingen, was stuurman op de ‘Hoop’,
kapitein Pieter Harmanszn. Slobbe, op de wereldreis van de Nassausche vloot
(1623-1625) onder l'Hermite en Schapenham. Of hij, evenals zijn schip, in dat laatste
jaar in dienst van de O.-I.C. is overgegaan, is onbekend, maar in 1631 was hij in
Indië, on dat hij toen met een japansche jonk in Cambodja is aangekomen. In 1633
kwam hij als stuurman met die jonk uit Tonkin in Japan aan en in Aug. 1634 was hij
wederom daar en werd hem opgedragen de kusten dier eilanden in kaart te brengen,
wat evenwel door de Japanners verhinderd werd. In den loop van 1635 kwam hij
weder te Batavia en in het begin van 1636 vertrok hij naar Nederland, van waar hij
in Dee. van datzelfde jaar naar O.I. terugkeerde, om van daar uit wederom op Japan
te varen; hij maakte zich verdienstelijk met kaarten te maken van de vaste kust van
Azië en de eilanden van China, Formosa en de Pescadores, alsmede een
zeilaanwijzing samen te stellen van Batavia derwaarts. In 1642 ontwierp hij de
instructie voor de reis van Tasman, die tot de ontdekking van Australië leidde en
die hij als piloot- of stuurman-majoor medemaakte. hebbende daarbij, als tweede,
stem in den scheepsraad, zoodat hem mèt Tasman, - ook door de vervaardigde
kaarten, waarvan een in het bezit is van Prins Roland Bonaparte - de eer dier
ontdekking toekomt. Ook op de tweede reis van Tasman in 1644 was hij als
schipper-piloot aanwezig, welke tocht ten doel had na te gaan, of Nieuw-Guinea en
Nieuw-Holland één vast land vormden; een kaart van zijn hand is het eenige nog
aanwezige document van die onderneming. Op het einde van laatstgenoemd jaar
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diende hij op de vloot onder admiraal Maerten Gerritszn. Fries (kol. 458), gezonden
van Ternate uit, langs
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de Noordkust van Nieuw-Guinea, naar de Ladronen, om de spaansche zilverschepen,
die van Acapulco naar Manilla voeren, te onderscheppen; toen dit niet gelukte,
vervolgde men de reis naar de Pescadores en Formosa, maar na het jaar 1645
verneemt men niets meer van hem. Ook omtrent zijn geboortedatum. de namen
zijner ouders, bijzonderheden van zijn jeugd enz. waren alle te Vlissingen door den
kerkelijken en den gemeente-archivaris ingestelde pogingen vruchteloos, wat voor
een deel toe te schrijven is aan den brand van het stadhuis aldaar in 1809, tijdens
het bombardement door de Engelschen, en aan dien van de kerk in 1912.
Zie: L e u p e , de Handschriften der ontdekkingsreis van Tasman en Visscher in
Nijhoff's Bijdragen, nieuwe reeks VII (1872) 254; A. W i c h m a n n , Nova-Guinea I
(1909) 85-103; J. S w a r t , Journaal van de reis naar het onbekende Zuidland door
Abel Janszn. Tasman in 1642 (1860) 6; J.E. H e e r e s , A.J. Tasman, Journal of his
discovery etc. (1898); i d., Het aandeel der Nederlanders in de ontdekking van
Australië (1899); N i c . W i t s e n , Noord en Oost- Tartarije I (Amst. 1705) 175.
Mulert

[Visser, Louis Eduard Otto de]
VISSER (Louis Eduard Otto d e ), geb. 15 Juli 1865 te Soerabaja, overl. 30 Juli 1904
te Schiedam. Na zijn komst in Nederland bezocht hij het gymnasium te Rotterdam;
in Sept. 1885 als student te Utrecht ingeschreven, promoveerde hij daar 16 Dec.
1891 tot doctor in de scheikunde op een proefschrift: Proeven met den
manokryomeler. Van 1 Jan. 1889-1 Mei 1893 was hij assistent van prof. E. Mulder
aldaar; 15 Mei 1893 aanvaardde hij de betrekking van scheikundige aan de
stearinekaarsenfabriek ‘Apollo’ te Schiedam, welke functie hij tot zijn dood vervulde.
Behalve bovengenoemde onderzoekingen met den manokryometer, zijn door
hem verricht uiterst nauwkeurige bepalingen van de smeltpunten van stearinezuur
en palmitinezuur en van hun mengsels (Rec. trav. chim. Pays-Bas XVII, 182, 346)
en belangrijke proeven over de phosphorescentie van verschillende sulfiden, die
hem voerden tot het opstellen van zijn theorie over de phosphorescentie (ib. XX,
435; XXII, 135).
Zie het levensbericht door W.P. J o r i s s e n e n W.E. R i n g e r in Chem. Weekbl.
I (1904) 941 en Ber deutsch. chem. Ges. XXXVII (1904) 4947.
Jorissen

[Vivere, Jacob van de]
VIVERE (Jacob v a n d e ), of V i v e r i u s , geb. te Gent in 1571 of 1572, gest. te
Amsterdam, waarschijnlijk na 1636. Zijn vader, waardijn der munt te Gent, was als
graveur en goudsmid zeer in de gunst bij prins Willem I. Ter wille van het geloof zijn
zijne ouders verplicht geworden de Zuidelijke Nederlanden te verlaten. Jacob
studeerde in de medicijnen te Leuven en te Leiden, waar hij 18 Oct. 1595 in het
Album Academicum werd ingeschreven als ‘Jacobus Viverius Gandensis, 24. M.’
Was hij destijds 24 jaar, dan moet hij dus in 1571 geboren zijn. Hij promoveerde te
Leiden, bezocht daarna Frankrijk en Engeland en streek weêr in de Sleutelstad
neer. Erg voor den wind is het hem hier blijkbaar niet gegaan, want in 1601 richtte
hij zich tot het stedelijk bestuur en vroeg ‘alsoo hem de middelen ontbreecken’, om
een soort van aanstelling als stadsgeneesheer. De vroedschap berichtte hem 17
Mei 1601, dat zij niet in zijn voorstel kon treden, en hem aanraadde naar elders te
vertrekken, waartoe hem een reisgeld van 36 gulden gegeven werd (de curieuse
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brieven in Navorscher, VIII, 209). Onze medicus trok toen naar Amsterdam, waar
hij het apothekersbedrijf uitgeoefend heeft.
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Niet als medicus heeft hij zich naam verworven maar als letterkundige; hij bekleedt
zelfs een niet onbelangrijke plaats onder de nederlandsche dichters uit het eerste
vierendeel der zeventiende eeuw. Van zijne Wintersche avonden beweerde
Blommaert dat zij nog een herdruk zouden verdienen.
Achtereenvolgens zag van hem het licht: De Vyt-spraecke van Anna Vyt den Hove
(Die te Brussel om de suyvere leere moordadelick is ghedolven gheweest) (Leyden,
o

Chr. Guyot, 1598 in 4 . Gedichten); Een Christelick lof-verhael van den treffelicken
veldtslagh die sijne Princelicke Excellentie den 2 July 1660 in Vlaenderen heeft
o

ghewonnen (Leyden, Chr. Guyot. 1600 in 4 .; Gedicht van 38 koepletten op den
slag bij Nieuwpoort); Den Spieghel van de Spaensche Tyrannie: waer bij ghevoeght
is Eene vreughdighe vieringhe over het veroveren van de steden Rijn-berck (Amst.
o
H. de Buck, 1601 in 4 .; Twee gedichten van 47 en 13 koepletten); Handboeck, of
Cort begrijp der caerten ende beschrijvingen van alle landen des werelds (Amst.,
o
C. Claesz. 1609 in 12 . oblongo; geen oorspronkelijk werk, maar compilatie); Lusthof
o
van de christene ziele (Leyden, 1609 in 4 .); Het reys-gheldt van de uterste of laetste
reyse .... vergadert ... van ... N a t h a n C h y t r a e u s ... ende nu uyt de latijnsche....
o
sprake vertaelt van J a c o b u s V i v e r i u s (Amst, M. Colijn, 1610 in 4 .); Wintersche
avonden of Nederlandsche vertellingen door Philologus Philiatros à Gandâ (Amst.,
o
1610 kl. in 8 .); deze verzameling voorvallen, anecdoten enz. bevat tal van gegevens
voor de kennis van het leven van Viverius. Eerst op de door Jan Zoet bezorgde
uitgave van 1650 komt zijn naam als auteur voor; ze werd nog in 1665 herdrukt;
Clachte ende vertroost nghe over het Christelijck overlijden van .... Jo. Hallius ....
o
(Amst. D. Pietersz. 1619 in 4 .); anonym uitgegeven, is de Clachte echter
onderteekend met Viverius' spreuk ‘De doodt doet leven’; De handt Godes of een
Christelick verhael van een Peste of gaeve Godes (Gedicht; (Delf, J. Andriesz. 1624
o
in 4 . herdrukt in 1636); Tien Christelijke gesangen tot loj van .... Jesus Christus.
(Amst. herdrukt in 1634). Ook schreef hij een tooneelspel Alphonsus d'Este, maar
het is de vraag of dat uitgegeven is.
Hoofdbron voor het leven van Viverius is P h . B l o m m a e r t , De Nederduitsche
schrijvers van Gent, 163 v.v.
Knuttel

[Vivien, Mr. Nicolas]
VIVIEN (Mr. Nicolas), heer van B o v i g n i e s , geb. 26 Juli 1631 te 's Gravenhage,
gest. 1692 te Dordrecht; eenig kind van A n t h o n y V i v i e n , heer van B o v i g n i e s ,
en A n t h o n i n a v a n d e n C o r p u t . Hij behoorde tot een uit Valenciennes
stammende aanzienlijke familie. Zijn grootvader N i c o l a s (zoon van een
gelijknamigen vader, die 27 Mei 1601 te Valenciennes, waar hij o.a. prefectus
geweest was, overleed) was met zijne vrouw E l i s a b e t h P a r m e n t i e r tijdens
den opstand naar het Noorden gekomen en had zich te Dordrecht gevestigd; zijn
vader A n t h o n y was door zijn huwelijk (hij was een zwager van Jacob de Witt)
aan de aanzienlijkste geslachten van Dordrecht verwant. Het bezit van Anthony
bestond v.n. in landerijen in de buurt van Dordrecht (blijkens een ‘staat’ van zijne
goederen, opgemaakt na den dood zijner vrouw, 25 Febr. 1656). Onze Nicolas
studeerde te Utrecht (Album stud. Acad. Rheno-Traj. op 1648), promoveerde in
Dec. 1654 te Angers en vestigde zich als advocaat te 's Gravenhage, waar hij in
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Dec. 1655 den eed voor het Hof en voor den Hoogen Raad van Holland en Zeeland
aflegde; hij woonde hier ten huize van den advocaat van den
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Andel, evenals vroeger zijn neef Johan de Witt gedaan had. ‘Tegens Mey 1660
hebbe ick wederomme tot Dordrecht mijn woonplaetse genomen’, zegt hij in een
eigenhandige aanteekening; hij woonde er eerst in het huis van Jacob de Witt op
de Nieuwe Haven en sedert 1 Mei 1661 ‘in ons eygen huys’ bij de ‘Lombarde-brugge’.
In 1663 kreeg hij eenig aandeel aan de regeering der stad; hij werd in September
gekozen in het college van de ‘Mannen van veertigen’ en in October in dat van de
‘Goede luyden van den achten’. Een belangrijk ambt kreeg hij in 1664, toen hij
Govert van Slingelandt als pensionaris van Dordrecht opvolgde op een traktement
van ƒ 1200, waarvan hij tot 1667 de helft moest afstaan aan Mr. Willem Halling,
mede-pensionaris. Van dien tijd af speelde hij een belangrijke rol op politiek gebied.
Hij was een aanhanger van de staatkunde der loevesteinsche factie en tevens een
vertrouwd vriend van zijn neef de Witt; Wicquefort noemt hem als ‘personnage d'un
très grand mérite et d'une singulière probité’. Als pensionaris der oudste stad werd
hij in 1665 en 1666 eenige malen geroepen tot het waarnemen van het
raadpensionaris-ambt, toen de Witt zich voor zaken van de vloot buiten bevond. In
zulke tijden bleek wel, dat hij zijn neef in kracht en invloed bij lange niet evenaardde:
hij was geen geboren leider als gene. In 1667 maakte hij deel uit van deputatiën uit
de Staten van Holland naar Utrecht en Zeeland, in 1668 nogmaals van eene naar
Zeeland, om deze gewesten voor de beginselen van het Eeuwig Edict te winnen.
In 1668 komt hij voor als extra-ordinaris gedeputeerde ter Staten-Generaal
(A i t z e m a VI, 725). In 1670 werd hij genoemd als candidaat voor het ambt van
griffier der Staten-Generaal; de politieke omstandigheden waren oorzaak, dat de
Witt hem met kon steunen in zijne sollicitatie, die geen goed resultaat had. In 1672
fungeerde hij o.a. als één der commissarissen, belast met de zorg voor de
verdediging der grens van Holland (commissie van 19 Mei 1672). In Juni van dit
jaar werd hij geroepen, om den raadpensionaris in diens overdrukke bezigheden
bij te staan. Juist toen hij in den Haag aankwam, was de Witt door een aanslag op
zijn leven buiten staat gesteld zijn ambt verder waar te nemen. Opnieuw sprong nu
Vivien voor hem in en zoo kreeg hij verscheidene gedenkwaardige vergaderingen
van de Staten van Holland te leiden, o.a. die, waarin de vredesonderhandelingen
met Engeland en Frankrijk aan de orde kwamen. Afwezig was hij voor een
noodzakelijke reis naar Dordrecht, toen de verheffing van den Prins tot stadhouder
plaats had. Afzonderlijk verdient vermeld te worden, dat hij de avondvergadering
van de genoemde Staten bijwoonde op 20 Augustus, den dag van de vermoording
der de Witten; dit was in de toenmalige omstandigheden een bewijs van moed. Op
dienzelfden dag eindigde met de keuze van Gaspar Fagel tot de Witt's opvolger
Vivien's loco-raad pensionarisschap. In September daaraanvolgende werd hij bij
het verzetten van de wet ontslagen als lid van de ‘Veertigen’, wat hij sedert 1663
gebleven was; hij nam toen tevens ontslag als pensionaris. Met den val der
loevesteinsche factie was zijne rol op het staatkundig tooneel uit. In 1677 werd hij
op de nominatie voor eene plaats in den Hoogen Raad gebracht, maar niet benoemd
(cf. Journaal van C o n s t a n t i j n H u y g e n s IV (1881) 194). Hij komt nog voor als
ouderling van de ‘herstelde kerke binnen Dordrecht’ en als agent van de
Maashandelaars, tot welk ambt de oud-raad hem in 1682 benoemde; als zoodanig
vertoefde hij in 1685 geruimen tijd te Luik en te Maastricht voor
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het bewerken van de afschaffing van ‘swaere ende nieuwe Luyckse belastingen’,
waartoe ook gedeputeerden van de Staten-Generaal met den bisschop van Luik
onderhandelden (volgens een ms. brief van Vivien aan den Prins van Oranje van
1 October 1685 uit Maastricht). In ditzelfde jaar brachten de ‘Veertigen’ hem, niet
met zijne instemming (brief als voren), op de nominatie voor een schepenplaats; de
Prins maakte hiertegen bezwaar, omdat Vivien niet in Dordrecht geboren was, en
de stadsregeering had volgens den Prins niet het recht, om hem toch tot het
bekleeden van ambten bevoegd te verklaren, al had ze dit in 1661 gedaan. Tegen
deze uit partij-belang aangenomen houding protesteerde de dordtsche regeering
tevergeefs en eveneens deed dit Vivien (in den boven reeds geciteerden brief van
1 Oct. 1685); het gelukte dus niet den oud-pensionaris opnieuw in de magistraat te
brengen.
Vivien huwde 30 Juli 1659 in 's Gravenhage met zijne nicht K o r n e l i a v a n
d e r M e e r , een dochter van Mr. A b r a h a m v a n d e r M e e r en M a r i a v a n
d e n C o r p u t ; het huwelijk, dat ‘goet gegeldt’ was (volgens Briefwisseling van der
Goes, I, 19), werd in de Groote kerk door ds. Cornelis Triglandt ingezegend. Hij had
uit dit huwelijk 9 kinderen, waarvan 6 jong stierven; zijn eenige zoon, Mr. A n t h o n y
V i v i e n (geb. 11 Sept. 1661), promoveerde 3 Juli 1683 te Utrecht, vestigde zich
in 1684 als advocaat in den Haag en werd in 1684 zijn vader tot steun in diens
agentschap toegevoegd; na diens dood volgde hij hem in zijne laatste functie op;
met hem stierf in 1707 de dordtsche tak van het geslacht Vivien in de mannelijke
lijn uit. Hij was gehuwd met J o h a n n a P o m p e v a n M e e r d e r v o o r t .
In zijne jongelingsjaren schijnt Vivien onder den naam V i v i d u s als dichter te
zijn opgetreden. In lateren tijd heeft hij de hand gehad in staatkundige publicatiën:
in 1666 bezorgde hij of werkte althans mede aan de uitgave van eene Copye van
o

een missive aen een goet vrient enz. (Pamflet Knuttel n . 9245), die diende tot
verdediging van het beleid bij de tweede vloot-expeditie van 1665, toen ook de Witt
aan boord was (zie nader: Brieven van de Witt, uitgave F r u i n - J a p i k s e , III, 106,
noot 3); in 1672 werd hij belast met het opstellen van een manifest ter beantwoording
van de fransche en engelsche oorlogsmanifesten. In ditzelfde jaar hield hij particuliere
Notulen van het voorvallende in de Staten van Holland; deze zijn bewaard in het
excerpt, dat Gerard Brandt, die meer relatiën met Vivien had, er uit maakte. Van dit
excerpt is gebruik gemaakt bij mijne uitgave in de Werken van het Historisch
o
Genootschap 3e Serie, n . 19. Aan de inleiding tot deze uitgave is het bovenstaande
grootendeels ontleend; verder is gebruik gemaakt van documenten uit Vivien's
archief afkomstig, die in het bezit zijn van den heer D. Wagner te 's Gravenhage.
Een album amicorum van Vivien is in het bezit van jhr. Gevaerts van Geervliet te
Haarlem, die ook nog eenige andere bescheiden uit Vivien's nalatenschap heeft. In
de bovengenoemde uitgave van de Brieven van de Witt zijn verscheidene brieven
aan Vivien opgenomen, vooral in deel III.
Zijn door J. de Baen 1677 geschilderd portret is bij de familie Gevaerts van
Simonshaven te 's Gravenhage.
Japikse

[Vlacq, Adriaan]
VLACQ (Adriaan), V l a c k of V l a c c u s , geb. te Gouda in 1600, gest. te 's
Gravenhage einde 1666 of begin 1667, gesproten uit eene familie wier leden
meermalen in de stedelijke regeering zaten, genoot een geleerde opvoeding. Als
‘konst-
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lievende jonghman, die hem doenmael met grooten ijver in de meetkonst oeffende’,
kwam hij in kennis met den goudschen schoolmeester en landmeter Ezechiel de
Decker (1 kol. 690), voor wien hij N e p e r 's Mirifici logarithmorum canonis descriptio
(Edinb. 1614), diens Rhabdologia (ib. 1617), G u n t e r 's Canon triangulorum en
B r i g g 's Arithmetica logarithmica (Lond. 1624) vertaalde. ‘Met eenige andre lichte
manieren tot dagelicxe coopmansrekeningen’, waarbij V. zijn hulp niet spaarde,
besloten zij de drie laatste werken in het hollandsch uit te geven. Wellicht voor het
debiet der tafels (hoewel hij later schreef ‘nescio quo fato’) werd V. lid eener
boekverkoopersfirma te Gouda: te zijnen name staat het privilegie dd. 24 Dec. 1625
van de beide werken, verschenen bij Pieter Rammaseyn nl Het eerste deel van de
o

Nieuwe Telkunst (4 . Gouda 1626), bevattende de genoemde werken van Neper
o
en met de namen van V. en de Decker op het titelblad en de Nieuwe Telkunst (8 .
Gouda 1626) met de tafels van Gunter en Briggiaansche logs van 1-10000, doch
alleen met vermelding van V.'s medewerker als schrijver. Hetzelfde jaar 1626 was
V. reeds bezig met de berekening der logs 20000-90000 in tien decimalen, door
Briggs nog niet gepubliceerd, door V. aanvankelijk bestemd voor het aangekondigde
tweede deel, doch nu door hem ingelascht in een groote, volledige logarithmentafel
der getallen 1-100000, de Arithmetica logarithmica (Gouda 1628), op welks titelblad
hij zich bescheiden slechts de ‘auctor’ van het werk noemt; zij bevat het betrekkelijk
gering aantal van omstr. 300 fouten, die niet op den laatsten decimaal betrekking
hebben. Hij voegde er tevens bij een Canon triangulorum sive tabula artificialium
sinuum etc. met de logs der trigonometrische functies, met behulp van de eerste
tafel berekend uit den Thesaurus van P i t i s c u s (1613). Volgens een brief van
Briggs aan Pell van 25 Oct. 1628 was van de in 1000 exx. met latijnsch, hollandsch
en fransch voorwerk gedrukte oplaag toen reeds een groot deel uitverkocht,
vermoedelijk doordat het was uitgevoerd naar Engeland, waar weldra (Londen 1631)
een nieuwe titeluitgaaf uitkwam, zoodat V. niet alleen op het vasteland maar ook
daar de verbreider werd van de Briggiaansche logs. Als o.a. Stevin groot voorstander
van de 10-deelige schaal, ondernamen op zijn verzoek Briggs te Oxford en na diens
dood in 1630 Gellibrand te Londen, de berekening van de logs der trigonometrische
verhoudingen voor een decimale graadverdeeling (over het voorkomen daarvan
M e h m k e in Jahresber. deutschen math. Verein VIII (1900) 141, 145-46, 149)
doch zette hij zichzelf in 1630 ook aan berekeningen voor de meer courante
sexagesimale. In 1631 of 1632 zelf naar Engeland overstekende, bezocht hij op de
heenreis te Middelburg den astronoom Lansbergen, die hem zijne onuitgegeven
maantafels (kol. 780) mededeelde, door V. aangevuld en uitgegeven als Ephemerides
motuum coelestium ad annos 1633-36 (Gouda 1632). Voor goed vestigde hij zich
te Londen in 1633, waarschijnlijk voor de distributie in Engeland en Frankrijk van
de door hem gedrukte tafels, dat jaar nog vermeerderd met de aangeduide van
B r i g g s en G e l l i b r a n d als Trigonometria britannica (Gouda 1633) en een van
hemzelf met de Briggiaansche logs van 1 tot 20000 en de door hem volgens de
gewone hoekverdeeling voltooide berekening der logs sin, cos, tg en cot van 10"
tot 10" als Trigonometria artificialis (ib. 1633). Van V.'s verblijf te Londen is slechts
bekend, dat hij er gewikkeld werd in concurrentietwisten, zoodat hem verboden
werd verder boeken uit

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

1505
Holland in te voeren. Hoewel hij naar het schijnt, de republiek niet ongenegen was,
veroorzaakte het uitbreken der politieke verwikkelingen in 1642 zijn vertrek uit
Engeland naar Parijs. Hier drukte hij o.a. werken van Hugo de Groot en Thomas
Bartholinus, doch werd wederom in een proces gewikkeld, nu door de
boekverkoopers der Rue St. Jacques, dat zelfs voor het parlement diende en
tengevolge had, dat hij Parijs voor een jaar moest verlaten; teruggekeerd, vertoefde
hij er voorts tot omstr. 1648. Weldra vestigde hij zich toen als drukker en
boekverkooper met eigen zaak te 's Gravenhage, waar hij in de toenmaals drukste
winkelstraat, de Halstraat, in 1650 een huis huurde en 19 Oct. zijn gildegeld betaalde
van het toen nog onder het St. Lucasgilde ressorteerende boekverkoopersgilde
(Obreen's Archief V, 107). Reeds dadelijk begon hij met de uitgave van die handige,
naar zijne oorspronkelijke berekeningen doch met minder mantissen bewerkte
logarithmentafels (Tabulae sinuum, tangentium et secantium et logarithmi sin. tang.
et numerorum ab unitate ad 10.000. Cum methodo .... resolvendi omnes triangulos
rectilineos et sphaer. et plur. quaest. astron. (1651) of Tables de sinus, tangentes,
secantes et de logs jusques à 10000 (La Haye 1651), waarmede hij sinds dien de
wiskundigen door herhaalde uitgaven verplichtte en die ook verder, steeds nog met
zijn naam, in het bizonder in Duitschland, tot in de 19e eeuw, toen nieuwe
berekeningen zijn ondernomen, werden herdrukt. Ook onder invloed van den eersten
engelschen oorlog, werd V. verder thans beslist de koninklijke partij toegedaan en
gingen, ook onder gefingeerde drukkersnamen, verschillende daarop betrekking
hebbende pamfletten van zijn pers, waaronder eene vertaling door hem zelf van
een stuk van S t e p h . v a n B u r m a n i a : Waerom de Enghelse den
onrechtveerdichen oorloch de Vereen. provintien aendoen ('s Grav. 1652) (Pamflet
o

Knuttel n . 7260, vgl. v a n D o o r n i n c k , Vermomde en naaml. schrijvers I (Leiden
1883) 39) alsook de Regii sanguinis clamor (Hag. Com. 1652), in een tweetal
geschriften bestreden door Milton, die ook V. zelf aanviel, maar door dezen werd
weerlegd in een ‘Typographus pro se ipso’, toen hij dat tweetal (Hag. Com. 1654-55)
herdrukte. Als opvolger van J o h a n n e s R a m m a s e y n trad V. in 1654 op als
uitgever van de Weeckelijksche Mercurius, een blaadje, dat wegens prinsgezindheid
reeds met het nummer van 21 Aug. werd verboden Hij maakte zich voorts bekend
door het drukken en uitgeven van werken van Const. en Chr. Huygens, Vossius en
Morin, benevens een Verhael in forme van journael van Karel II, koning van Engeland
in Holland ('s Grav. 1660). Van 1651 tot 1662 wordt hij geregeld vermeld onder de
boekverkoopers, die de frankforter mis bezochten (S c h w e t s c h k e , Codex
nundinaricum 1564-1765 (Halle 1850) op de jaren). In 1664 woonde hij, volgens
het betalen van het straatgeld in de Wagenstraat, doch op de Amsterdamsche
veerkade volgens de bij hem uitgegeven Haeghsche vrydaeghse posttijdingen van
24 Sept. 1666; 8 Apr. 1667 verzocht Crispijn Hoeckwater aan de magistraat deze
te mogen drukken en verkoopen ‘in plaats van wijlen Adriaen Vlack’. 8 Aug. 1695,
4 Mei 1703 en 3 Apr. 1704 komt in den Haag voor een C a t h a r i n a V., weduwe
van den ingenieur H a r m a n B e c k e r (Navorscher XL (1890) 99).
Zie: G a s s e n d i Opera omnia VI (Lyon 1658) 411, 12, Lysten van de heeren
van de regeeringe der stad Gouda 1600-1705 (ald. 1705); D e l a m b r e , Hist. de
l'astronomie moderne II
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(Paris 1821) 420-34; T e r q u e m in Bull. de bibl., d'hist. et de biogr. math. (bijlage
tot de Nouvelles Annales de math. XII (1853) 175-6; G l a i s h e r in Philosophical
Mag. XLIV (1872) 291-303; XLV (1873) 376; B i e r e n s d e H a a n , ibid. XLV
(1873) 371; G l a i s h e r , Monthly notices of the royal astron. Soc. Mei en Juni 1872;
Juni 1873; Report of the forty-third meeting of the Brit. Assoc. for the adv. of sc. held
Sept. 1873 (Lond. 1874) 51-53, 63-64, 119, 141-42 en 162-163; Album der natuur
1873, 158-60; B i e r e n s d e H a a n in Bull. di Bibliogr. e di Storia delle sc. mat e
fis. (Boncompagni) VI (1874) reg.; d e z ., Bouwstoffen I (Amst. 1874); III (ib. 1874)
en Nalezingen daarop (ib. 1878) 1, 2; S a u t i j n K l u y t in Meded. Letterk. 1875,
6, 7, 16; K e w i t s c h in Zeitschr. für math. und naturw. Unterricht XXVII (1896);
B r a u n m ü h l , Gesch. der Trigonometrie II (Leipz. 1903) reg. en Encycl. des Sc.
mathémat. T. I vol. IV (Paris 1908) 289, 90.
de Waard

[Vlacq, Jan]
VLACQ (Jan), bijgenaamd d e O u d e , speelde, als woordvoerder der schutterij,
een belangrijke rol in de omwenteling te Gouda in 1572, was later schepen en
burgemeester dezer stad en kwam als haar afgevaardigde in de vergadering der
Staten van Holland. Ook nam hij zitting in het college van Gecommitteerde Raden.
In deze laatste functie was hij werkzaam van 1619-1621. Hij overleed in Febr. 1625.
Vgl.: B o r , I, 378; W a l v i s , Beschr. van Gouda l, 341; G r i f f i o e n v a n
W a e r d e r , Nalezing Herinn. van Gouda 48.
Huges

[Vlacq, Michiel]
VLACQ (Michiel), leefde te Gouda in het begin der 17e eeuw, dichtte: Bruylofts
Bancket verciert met veerthien liedekens, dienende tot vermakelijckheyt ende
stichtinge (uitgeg. te Amst. bij Hans Matthijsz. en gedr. t.z.p. bij Herman de Buck,
anno 1602). In korten tijd verschenen van dit gedicht vier drukken. In 1611 schreef
hij ‘rhetorijckelyck’ een prijsvraag uit over geestelijke onderwerpen. Van hem is ook
een Kort Verhaal in dichtvorm van het optrekken der goudsche schutterij in 1629,
bij gelegenheid van de belegering van 's Hertogenbosch door Frederik Hendrik. De
zinspreuk van M.V. luidde: ‘N(iemand) z(onder) V(lak)’.
Vgl.: Res. Holland 16 Aug. 1611; Navorscher XVII, 247; Cat. sted. mus. Gouda
o

n . 216.
Huges

[Vlacq, Roemer (1)]
VLACQ (Roemer) (1), geb in Aug. 1637 (ged. 19 Aug.) te Gouda uit het tweede
huwelijk van Mr. D i r c k V l a c q med. dr. aldaar en A n n a J a n s V e r r i j n , overl.
17 Juli 1703 te Toulon. In 1667 komt hij het eerst voor als luitenant ter zee. Het
volgende jaar als zoodanig op het schip van den toenmaligen schout bij nacht de
Haen, bij wien hij in 1670 tot kapitein-luitenant werd aangesteld. Bij de buitengewone
uitrusting in 1672 tot commandeur benoemd, nam hij onder de Ruyter deel aan den
zeeslag bij Solebay en juist een jaar later aan dien van Schoneveld, terwijl hij in
1674 de Ruyter op diens tocht naar Martinique vergezelde. Bijzondere vermelding
verdient, dat hij in 1677 een der scheepsbevelhebbers was, die onder den
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commandeur Jacob Binckes in Maart van dat jaar heldhaftig den aanval afweerde
van een fransch smaldeel onder den graaf d'Estrées in de baai van Tabago. Na
hevigen strijd, waarbij Vlacq op verscheiden plaatsen gewond werd, deed hij zijn
schip, dat aan den grond was geraakt, in de lucht vliegen. Later, in de elkaar
opvolgende oorlogen met Frankrijk, dikwijls tot geleide van talrijke handelsvloten
gebruikt, was hij in 1703 hoofd van vijf oorlogsschepen, onder wier bescherming
zich ongeveer 100 nederlandsche en britsche koopvaarders bevonden, die de
huisreis
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uit Portugal zouden ondernemen. Nauwelijks uit Lissabon vertrokken werd dit convooi
op 22 Mei door een geduchte overmacht aangevallen. Vlacq vocht zoo dapper
mogelijk en hij hield den kamp vol ook nadat hem, reeds in het begin van het gevecht,
een arm en een gedeelte van den schouder was weggenomen. Evenwel was hij
ten slotte genoodzaakt zich gewonnen te geven. Naar Toulon gevoerd is hij hier na
een smartelijk lijden bezweken. Zijn grafbord in het sted. mus. te Gouda.
De admiraliteit van Amsterdam verleende aan zijn weduwe W i l l e m p j e A r i e n s
C a l f f een jaargeld. 10 Nov. 1659 met haar gehuwd, verwekte hij bij haar negen
kinderen, van wie vijf hem overleefden.
Vgl.: W a g e n a a r XIV, 444; XVII, 198; v a n W i j n , Bijv. XVII, 55, 56; d e
J o n g e , Gesch. v.h. Ned. zeew. IIIb, 298, 325, 338; IVb, 262, 275; Cat. v.h. sted.
mus. te Gouda, 34.
Huges

[Vlacq, Roemer (2)]
VLACQ (Roemer) (2), ged. 30 Oct. 1712 te Gouda, aldaar, ongehuwd, overl. 26
Oct.1774,zoonvanA d r i a e n V l a c q enJ a c o m i n a P i e t e r s S c h i e t s p o e l ,
kleinzoon van den vorige. Ook hij toonde zich een kloek zeeman, die in 1744 met
succes een poging van een fransch eskader om zijn convooi te onderzoeken
tegenging. Op rijperen leeftijd, in 1768, stelde Willem V hem als vice-admiraal aan
het hoofd van een aantal oorlogsschepen, bestemd voor de Middellandsche zee
en tegen de brutaliteiten der afrikaansche zeeroovers. Door de Staten-Generaal tot
hun gezant bij den keizer van Marocco benoemd deed V. een reis naar de hoofdstad
van dit rijk, echter hoofdzakelijk tot het aanbieden van geschenken.
Vgl.: d e J o n g e , Gesch. v.h. Ned. zeew. V, 136, 377; Cat. v.h. sted. mus. te
Gouda, 36.
Huges

[Vois, Alewijn Pietersz. de]
VOIS (Alewijn Pietersz. d e ), zoon van Pieter Alewijnsz. de Vois (1), overleden 1667,
werd op aanbeveling van Constantijn Huygens, na op 7 Aug. 1626 een ernstig
proefspel voor deskundigen gedaan te hebben, den volgenden dag, 8 Aug. 1626
aangesteld tot organist van den Dom te Utrecht; zijn traktement werd wegens zijn
bekwaamheden en de diensten, die hij zou moeten doen hooger gesteld dan dat
zijner voorganger (v. R i e m s d i j k , Het Stads-muziekcollegie te Utrecht 38). In
Utrecht huwde hij 8 Jan. 1631 M a r i g j e A n t o n i s v a n H a e s b r o e c k , wonende
te 's Gravenhage (Navorscher XXI (1871) 399); in het volgende jaar kocht hij te
Antwerpen blijkens stedelijke resolutie van 2 Dec. 1631 op last van de stadsregeering
van Utrecht een clavecimbel, dat aan het Collegium musicum vereerd werd (v.
R i e m s d i j k 3). 21 Dec. 1635 nam hij ontslag wegens zijn benoeming tot organist
aan de Pieterskerk te Leiden (v. R i e m s d i j k , 39), wat hij bleef tot aan zijn overlijden
in 1667 (Bouwsteenen II 65, 168, 170). 4 Dec. 1643 wordt hij te Leiden poorter
(Navorscher t.a.p.); 20 Sept. 1646 verkoopt hij twee clavecimbels aan Crijn Verduyn
als gelastigde van Mevr. van Mathenesse, wonende op het huis ter Does bij
Leiderdorp (Quitantie in familiearchief van Matenesse, berustende bij het bisdom
van Haarlem). Als keurmeester fungeert hij in April 1645 bij het opnemen van het
nieuwe orgel in de St. Laurens te Alkmaar (H a v i n g h a , Oorspronk en voortgang
der orgelen 157) en 26 Mei 1663 bij het opnemen van de trommel en het beierwerk
op den Nieuwe-kerkstoren van Delft (Obreen's Archief VI, 321). Hij liet drie zoons
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en vier dochters na; zijn zoon A r i e d e V o o i s , schilder, geb. in 1641 was roomsch
(Navorscher t.a.p.). Voogd over zijn nagelaten kinderen was
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de haagsche organist Steven van Eyck (kol. 440) (Alg. ned. Familieblad XII (1895)
38).
Zie: D o d t , Archief III, 279, 280; Caecilia 1852, 180; Alg. ned. Familieblad XII
(1895) 38, 44.
Enschedé

[Vois, Pieter Alewijnsz. de (1)]
VOIS (Pieter Alewijnsz. d e ) (1), was of werd in 1604 organist van de Groote kerk
te 's Gravenhage en overleed aldaar in die kwaliteit 20 Mei 1654; hij was toen blind
(Dagboek van C o n s t . H u y g e n s uitg. d. U n g e r 55). In Navorscher 1854, 24
wordt bericht, dat hij leerling was van Jan Pietersz. Sweelinck. Const. Huygens was
bijzonder met hem ingenomen; bij zijn leven dichtte deze, eenigszins onkiesch, een
grafschrift in voorraad, waaruit blijkt, dat de Vois ook violist was; bij zijn overlijden,
bezong hij hem (H u y g e n s , Korenbloemen (ed. 1672) I, 514; II, 200; Gedichten
ed. W o r p IV, 260; V, 1). In 1613 kocht hij op last en ten behoeve van de magistraat
van den Haag een clavecimbel, dat onder hem in berusting zijnde in 1618
geschonken werd aan den advocaat mr. Pieter van Veen (Navorscher, 1865, 143;
1887, 45; v a n d e r S t r a e t e n , La musique aux Pays- Bas I, 291). Na het
overlijden van Jan Pietersz. Sweelinck, organist van de Oude kerk te Amsterdam
(16 Oct. 1621) werd hij aangezocht diens plaats in te nemen, maar bleef in den
Haag, toen hem bij resoluties van 13 Dec. 1621 en 30 Maart 1622 verhooging van
traktement was toegestaan (Alg. nederl. Familieblad XII (1895) 33, 34). 26 Juli 1646
fungeert hij als medekeurmeester van het nieuwe orgel in de St. Laurens te
Rotterdam (Rott. Jaarboekje IX (1911) 149). In een schrijven door Steven van Eyck
namens hem 16 Aug. 1645 gericht aan Constantijn Huygens verzoekt hij om een
aanbeveling bij burgemeesteren van Leiden voor zijn niet genoemden zwager, die
solliciteert naar de betrekking van organist aan de Hooglandsche kerk aldaar; bij
eigenhandigen brief aan denzelfden schrijft de Vois daarover nader (Cat. der
Huygens tentoonstelling 1896 nr. 846 en 847); wie deze zwager was, blijkt
archivalisch niet. De de Vois, door J. D u l l a a r t genoemd in diens lofdicht op den
rotterdamschen organist Crabbe (zie dl. I 647) (Bloemkrans van verscheiden
gedichten 1659, 542), is denkelijk Pieter Alewijnsz. en niet zijn gelijktijdige zoon
Alewijn Pietersz. In 't Uitnemend kabinet vol pavanen, almanden enz. in 1646 door
Paulus Matthijsz. te Amsterdam uitgegeven, is van hem opgenomen (dl. I), Brande
Yrlandt, Je ne puis eviter, Passemezo d' Italie, en twee Fantasia. De melodie Je ne
puis eviter is belangwekkend, omdat de variatie ontstaan is door de samenwerking
van Steven van Eyck, hemzelf en Jacob van Eyck, die ieder een phrase voor hun
rekening genomen hebben (zie kol. 440).
Enschedé

[Vois, Pieter Alewijnsz. de (2)]
VOIS (Pieter Alewijnsz. d e ) (2), werd na het overlijden van zijn vader (1667) als
diens opvolger in het organistschap van de Pieterskerk te Leiden aangewezen, wat
hij bleef tot zijn overlijden in 1679; 15 Sept. 1670 testeerde hij voor not. C. Kist (Alg.
ned. Familieblad XII (1895) 44). Denkelijk is hij dezelfde, die 11 Maart 1675 als
P e t r u s d e V o s in het leidsche Album studiosorum werd ingeschreven
(Bouwsteenen III, 2). In dat geval blijkt uit de inschrijving, dat hij in 1647 geboren
is.
Enschedé
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[Voûte, Robert]
VOÛTE (Robert), geb. te Amsterdam 13 Febr. 1747, overl. te Voorburg 15 Sept.
1823, zn. van J e a n J a c q u e s V., koopman te Amsterdam, die uit Languedoc
afkomstig was en van diens derde vrouw S u s a n n a I c a r d .
Aanvankelijk was V. makelaar in koffie en thee en behoorde tot de meest bekende
amster-
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damsche handelslieden. Na de fransche revolutie schijnt hij aan de émigrés hulp
te hebben verleend onder den schuilnaam B o n a n g e . Hierop heeft betrekking een
schrijven van den graaf van Artois, in dato 1 Mei 1795 aan V. gericht ... ‘je veux
connaître personellement ce vertueux anonyme, qui par l'élévation de ses sentiments
et par la générosité de ses procédés envers mes fidèles compagnons d'infortune a
acqui les plus justes droits à toute mon estime ainsi qu'à mon affection’.
Als vertegenwoordiger van het huis Hope en Co. deed V. verscheidene
buitenlandsche reizen, bepaaldelijk naar Engeland. Het was als afgevaardigde van
dit vermaard bankiershuis, dat hij in 1796 naar St. Petersburg vertrok ter bepleiting
der belangen van nederlandsche houders van obligatiën ten laste zoowel van den
koning van Polen als van poolsche Grooten, wier goederen, na de laatste deeling
van het land, waren verbeurd verklaard. Toen Paul I besloot, dat de poolsche
leeningen ten laste van Rusland zouden genomen worden, was de vreugd bij de
betrokken obligatiehouders en de vereering voor V. groot; V. werd de gevierde
raadsman der financieele wereld. Hij genoot het vertrouwen van het keizerspaar,
dat hem over verschillende aangelegenheden raadpleegde, b.v. over de keizerlijke
handelsschool. Keizerin Maria Feodorowna schreef hem in 1797 in verband met
samenkomsten dienaangaande en een rapport door hem over te leggen: ‘j'espère
que nous pourrons travailler à rendre notre institution pour la commerce utile à la
Patrie, qui vous devra cette obligation’. De goede verstandhouding duurde voort:
in 1818 verzekerde de Keizerin hem nog in een schrijven, dat de achting voor zijn
persoon en denkwijze, die ze aanstonds had gekoesterd, niet verminderd waren.
In 1802 werd hij o.a. met Dirk v. Hogendorp benoemd in een commissie, die ten
opzichte van Indië de vraag: vrije handel óf staatsmonopolie had te overwegen (zie:
1

D.v. H o g e n d o r p , Mémoires, 132 en over de questie zelf: B l o k , Gesch. N. Volk
VII, 164 en S i l l e m , Dirk v. Hogendorp Hfdst. IV).
In 1805 vertrok V. naar Weenen als afgevaardigde van het huis Hope, welks
bemiddeling was gevraagd door de houders van hollandsch-oostenrijksche
staatsschuld. Deze aandeelhouders voelden zich benadeeld door een keizerlijk
decreet, daar de oostenrijksche regeering onaannemelijke voorwaarden stelde op
hervatting van de oude wijze van rentebetaling. V.'s zending had niet het verlangde
succes (S i l l e m , Dirkv. Hogendorp 197 v.). Het vertrouwen genietend van koning
Lodewijk werd hij benoemd tot staatsraad in buitengewonen dienst,
directeur-generaal der publieke Schatkist. Napoleon benoemde hem in 1811 tot
‘Baron de l'Empire’ (G i j s b e r t i H o d e n p i j l , Napoleon in Nederland, 172), nadat
hij bij keizerlijk besluit van 30 Oct. 1810 was aangesteld tot requestmeester en
directeur van de centrale kas te Amst. (Courier d' Amsterdam 6 Nov. 1810 en
C o l e n b r a n d e r , Gedenkst. VI, 2e st. 767).
Zijn de aanteekeningen van een tijdgenoot juist (C o l e n b r a n d e r ,
Gedenkstukken V. 372), dan zou hij een spéculant, een ‘agioteur’ zijn geweest; ook
wordt, naast erkenning van zijn ‘talens très distingués’, gesproken van zijn ‘caractère
hautain et dissimulé (t.a.p. I, 193). Zijn laatste levenstijd bracht ernstige geldelijke
zorg door teleurstellende geldbelegging in zuidhollandsche droogmakerijen, uit
welken geldnood Hope & Co. gedachtig de oude relaties, hem door het toekennen
van een jaargeld schijnen te hebben bevrijd. V., die kinderloos overleed, was
tweemaal
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gehuwd: 1 . 7 Juni 1772 J e a n n e M a r i a n n e N o o r d i n g h (overl. 19 Mrt.
o

1802), 2 . 28 Mrt. 1805 C a t h é r i n e A b é l i n e G u i c h e r e t (overl. 17 Nov.
1838).
Zie: Mémoires du général D i r k v a n H o g e n d o r p (register);
C o l e n b r a n d e r , Gedenkstukken (register); November 1813, Brieven en
gedenkschr. van G.K. v a n H o g e n d o r p 167 vlg.; S i l l e m , Dirk v. Hogendorp
110 en 197 vlg.; verder familiebescheiden.
Gewin

[Vranck, Franchois]
VRANCK (Franchois), geb. te Zevenbergen ± 1555, gest. 11 Oct. 1617 te 's
Gravenhage. Zijn vader, G i e l i s V r a n c k e n , was burgemeester in Zevenbergen;
hij zelf studeerde waarschijnlijk in het buitenland, in de rechten. In 1578 komt hij
voor het eerst voor als ‘advocaet voir den hoeve van Hollandt’. Hij woonde toen in
's Gravenhage maar verhuisde vijf jaar later in 1583 naar Gouda.
Hier trad hij op als pensionaris der stad en in die functie is hij het meest algemeen
bekend geworden. Ook heeft hij een belangrijke rol in de geschiedenis van ons land
gespeeld in dezen tijd van zijn goudsch pensionarisschap. De stad Gouda en bij,
de pensionaris, kwamen in één eigenschap bijzonder overeen: afkeer van vreemde
souvereiniteit. Zijn leven lang is Vranck een oprecht patriot geweest, groot
voorstander van eigen onafhankelijkheid als hij zich steeds heeft betoond. En juist
gedurende de jaren 1583-1589, toen Vranck pensionaris van Gouda was, kwam de
kwestie der souvereiniteit aan de orde.
Na de afzwering van Philips II en den dood van Willem I wilden de Staten de
souvereiniteit opdragen aan Hendrik III van Frankrijk. Vranck heeft zich tegen dit
plan verzet in een uitvoerig vertoog, dat veel indruk maakte, al oefende het op het
besluit der meerderheid in de vergadering der Staten, waarin Vr. voor Gouda het
woord voerde, geen invloed.
Ook heeft hij later geprotesteerd tegen de aanbieding der souvereiniteit aan
koningin Elisabeth van Engeland. Met Oldenbarneveldt en Maelson behoorde hij
vervolgens tot de heftigste vijanden van Leicester. Toen deze in 1587 afwezig was
naar Engeland en de raadsheer Wilkes te zijnen behoeve een remonstrantie bij de
Staten indiende, waarin hij de souvereiniteit van het volk op den voorgrond stelde,
vervaardigde Vranck daartegenover een staatsstuk, waarin hij langs historischen
weg de heerschappij der regenten verdedigde. Dit vertoog over de souvereiniteit is
de grondslag geweest voor latere beschouwingen van denzelfden aard, o.a. van
Hugo de Groot en Slingelandt. Bij wijze van belooning, misschien ook om hem nog
nauwer in hun dienst te verbinden benoemden de Staten van Holland Vranck tot
tweeden advocaat naast Oldenbarneveldt. Wegens het verzet der goudsche
regeering, die vasthield aan een gesloten contract, moest de pensionaris voor de
eervolle onderscheiding bedanken. Evenwel uit verschil van meening of door
zuinigheid ontsloeg Gouda Vranck, toen zijn diensttijd in 1589 was afgeloopen.
Hij vestigt zich dan weer als gewoon advocaat in den Haag. In 1590 laat hij zich
door Gouda, thans in vereeniging met Haarlem, overhalen als advocaat dezer steden
tegen Rotterdam op te treden in de moeilijke kwestie van den Hildam. Weer schrijft
hij, voor het goed recht van Gouda op het behoud van dien dam in de Rotte, een
uitvoerig vertoog. In ditzelfde jaar 1590 slaat hij aanbiedingen van het gewest Utrecht
om als secretaris Floris Thin op te volgen en van Leiden om als pensionaris in dienst
van die stad te gaan, af.
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den Hoogen Raad van Holland en Zeeland. Als zoodanig gaat hij in 1597 in
embassade van wege de Staten-Generaal naar Groningen om de geschillen tusschen
Stad en Ommelanden bij te leggen. Veel belangstelling toont Vranck vervolgens in
de zaak der West-Indische Compagnie. Evenals Usselincx wenscht hij de oprichting
van deze maatschappij, maar Vranck ziet erin vooral een middel om aan den
spaanschen vijand nieuwe afbreuk te kunnen doen. Hierin verschilde hij van
Oldenbarneveldt, die de oprichting tegenhield, juist omdat hij vrede met Spanje
wilde sluiten. Ook overigens kwamen de vroegere vrienden tegenover elkaar te
staan. Dat Oldenbarneveldt het Bestand doordreef, dat hij verder met zooveel vuur
partij koos in den ongelukkigen godsdienstkrijg der Remonstranten en
Contra-Remonstranten stiet Vranck tegen de borst. De vrienden van Oldenbarneveldt
rekenden hem tot de partij der Contra-Remonstranten; voor zijn verdraagzaamheid
op godsdienstig gebied pleit de inhoud van zijn geschrift na zijn dood in 1618
verschenen: Wederlegghinghe van een seker Boecxke uytghegheven bij Franchois
Verhaer, ghenaemt onpartijdighe verclaringhe der oorsaken van de Nederlantsche
Oorloghe, sedert den Jare 1566 tot ten Jare 1608 toe. Door F r . V r a n c k (Tot
Breda Ghedruct bij Steven Wijlicx, wonende op het groote Kerc-hof Anno 1618).
In 1615 hertrouwde Vranck met E l i s a b e t h v a n W e s t e r b e e k , dochter van
N i c o l a a s v a n W e s t e r b e e k , heer van Katendrecht en M a r g a r e t h a v a n
R o o n . Hij stierf kinderloos.
Hugo de Groot en anderen spreken van F r a n c k e n . Hij zelf teekent zich Vranck,
dus schijnt deze naam te verkiezen.
Vgl.: H u g e s , het Leven en Bedrijf van Mr. Franchois Vranck (Haag 1909); d e z .,
in Nijhoff's bijdragen 4e R. IX, 157.
Huges

[Vree, Jacobus Franciscus van]
VREE (Jacobus Franciscus v a n ), geb. 8 Febr. 1807; gest. 31 Jan. 1861. Deze
eerste bisschop van Haarlem na het herstel der hierarchie was afkomstig uit Rhenoy,
een dorp in Gelderland, toenmaals tot het aartspriesterschap van Utrecht
behoorende. Priester willende worden, had hij reeds de vier eerste klassen aan het
college der Jezuïeten te Kuilenburg voltooid, toen die school op last van Willem I
25 Aug. 1825 werd gesloten. Steeds bleef hij dankbaar voor het deugdelijk onderwijs
daar genoten, zooals nog zou blijken uit zijn verweer tegen prof. Siegenbeek in
1841. De omstandigheden noodzaakten hem thans in het ouderlijk huis zich zelven
verder te bekwamen. Niet zoodra was 's Heerenberg, één der beide seminaries van
de hollandsche missie, gerechtigd opnieuw theologanten aan te nemen of v. Vr.
ging daarheen om den cursus in de theologie te volgen. Wegens gemis van een
bisschop hier te lande werd hij te Munster 28 Juli 1831 tot priester gewijd. De vijf
eerste van zijn priesterjaren waren besteed aan de zielenzorg; eerst te Schalkwijk,
vervolgens te Naarden, ten slotte te Amersfoort. Toen Mgr. van Wyckerslooth,
bisschop van Curium, daar in 1834 het priesterschap en vormsel kwam toedien en,
schreef de kapelaan van Amersfoort een boeiend verhaal van die plechtigheden.
Dit is aanleiding geweest dat v. Vr. bij de geestelijkheid van het aartspriesterschap
van Holland werd ingelijfd. Mgr. van Wyckerslooth had de groote begaafdheden
van den kapelaan bij deze ontmoeting leeren kennen en wenschte hem te verbinden
aan het college, dat hij te Katwijk-binnen had gesticht. Ofschoon slechts noode gaf
de aartspriester van Utrecht aan dit verlangen gehoor. Zes jaren lang bleef v. Vr.
aan het college te Katwijk
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verbonden, dat toen onder leiding van wereldlijke priesters stond; in 1836 werd hij
daar leeraar, in 1838 directeur. Zijn bestuur van het college toonde welk een
bekwaam paedagoog hij was; de geschriften, welke in die jaren van hem verschenen,
waren alle aan een degelijke en diep godsdienstige opvoeding der jeugd gewijd. In
1842 werd 's Heerenberg wegens bouwvalligheid opgeheven; de theologanten
kwamen naar Warmond over, dat aldus in de behoefte van de gansche hollandsche
missie moest voorzien. Daar men bovendien voor Katwijk moeielijk de noodige
hulpkrachten kon vinden onder de wereldlijke geestelijkheid, werd besloten de zorg
van het college aan de jezuïeten over te dragen en het bestuur van het seminarie
te Warmond onder zoo zeer gewijzigde omstandigheden toe te vertrouwen aan den
directeur v. Vr. Elf jaren lang heeft hij deze taak vervuld. Nu het aantal der
theologanten merkelijk was gestegen, moest ook het seminarie-gebouw van 1821
vergroot worden. In 1843 werden de beide vleugels doorgetrokken en een
afzonderlijke kapel gebouwd. Aanvankelijk moest de nieuwe president zich beperken
tot het geven van lessen in ascetiek, een lievelingsstudie van hem, gelijk uit meerdere
van zijn geschriften en opstellen blijkt; sinds 1844 gaf hij tevens college in de
moraal-theologie. De invloed van president v. Vr. reikte aanstonds verder dan de
muren van het seminarie. Zijn optreden aldaar viel samen met hernieuwde pogingen
der katholieken om als gelijk gerechtigd erkend en vooral behandeld te worden. Het
verschijnen in 1842 van een nieuw tijdschrift de Katholiek gaf uiting aan dit streven
naar emancipatie. Van Vr.. toen nog te Katwijk, was één der stichters geweest van
het maandschrift en schonk daaraan, sinds hij naar Warmond was overgeplaatst,
veelvuldige en krachtige medewerking. Vooral steeg zijn invloed sedert de
grondwetsherziening van 1848; bij de pogingen, welke door de katholieken in en
buiten de Kamer werden aangewend om in het genot te komen van de rechten
welke de grondwet hun schonk, was de president van Warmond de meest gezochte
raadgever en dikwerf de stuwende kracht. Niemand dan ook verwonderde zich
erover dat Pius IX bij het herstel der hierarchie hem tot bisschop van Haarlem
benoemde. Dit geschiedde bij breve van 4 Maart 1853. De bisschoppelijke wijding
had plaats in de kapel van het seminarie te Haaren 15 Mei d.o.v. Als wapenspreuk
koos hij: ‘Depositum custodi’. Wanneer men nagaat wat hij in de acht jaren van zijn
bestuur heeft tot stand gebracht, blijkt dat Mgr. v. Vr. wel gansch bijzondere talenten
van organisatie bezat. Het nieuwe bisdom Haarlem strekte zich nagenoeg uit over
Noord- en Zuid-Holland, benevens de Zeeuwsche eilanden; omvatte 191 staties,
317 dienstdoende geestelijken, 259577 zielen. Allereerst moesten de dekenaten
geregeld worden; 16 Mei 1854 kregen de dekens, toen zestien in getal, als
vertegenwoordigers van den bisschop hun aanstelling en instructies. Vervolgens
was het omschrijven der parochies aan de beurt, een zeer bezwaarlijk werk, waarbij
allerlei belangen waren gemoeid; 19 Juni 1854 verscheen het algemeen reglement
voor de parochiale kerkbesturen, maar eerst omstreeks het midden van 1857 was
de afbakening der parochies geheel voltooid. Tevens behoorde de armenzorg nader
te worden geregeld; 28 Juni 1855 werd daarom het reglement voor de besturen der
parochialeen andere kerkelijke instellingen van liefdadigheid uitgevaardigd. Hierbij
sloot zich aan: in 1857 het geven van een constitutie aan geestelijke broeders
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en liefdezusters, welke zich te Amsterdam aan de opvoeding van armen en verlaten
kinderen in het gesticht ‘De voorzienigheid’ en het Aloysiusgesticht hadden gewijd,
en in 1860 het stichten van een toevluchtsoord voor gevallen vrouwen te
Soeterwoude. 4 Nov. 1858 richtte de bisschop zijn kathedraal kapittel op. In de twee
daarop volgende jaren verschenen er een groot aantal mandementen aan de
geestelijkheid in betrekking tot het toedienen der sakramenten en de liturgie; 1 Oct.
1860 werd de onderwijl herziene Catechismus van Mechelen als officieel leerboek
voorgeschreven. Zulk een arbeid, waarbij nog talrijke visitatiereizen in aanmerking
komen, heeft het krachtig gestel van den bisschop reeds spoedig gesloopt. Ofschoon
Sassenheim zijn officieele woonplaats was, stierf hij in het bisschoppelijk huis te
Haarlem. Twee zaken beval hij nog op zijn doodbed de geestelijkheid bijzonder aan:
onderlinge eendracht en zorg voor de armen.
Werken: Drie dagen te Amersfoort (Utrecht 1835); Spiegel der godvr. zielen
(Utrecht 1835);
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Verhaal v. hetgene V. Espen, V. Erkel en Quesnel betrekkelijk de Nederl. zending
verricht hebben door T. B a k h u s i u s , uit het Latijn door F.J.v. V r e e (Utrecht
1836); De voorname bronnen v.d. misslagen der jeugd (Amsterdam 1838); S.
A u g u s t i n i de Catechizandis rudibus epistola et de Doctrima christiana libri IV,
(Utrecht 1840); Drie brieven aan den hoogleeraar M. Siegenbeek (Leiden 1841);
Pelgrimsboekje, vermeerderd door P. v.d. P l o e g (Leiden 1861); Verzameling v.
herderlijke brieven (Haarlem 1862). Opstellen in de Katholiek, zie Alphabetisch
register, 313.
Een geschilderd portret (kniestuk) door C. Broere in het bisschoppelijk paleis te
Haarlem; zie ook v a n S o m e r e n III, 5989-5992.
Over hem: Kerkelijk Nederland ('s Hertogenb. 1854); de Katholiek, 1861, I, 65;
1892, I, 5; Neerlandia catholica (Utrecht 1888) 72; A l b e r s , Geschiedenis v.h.
herstel der hierarchie (Nijmegen 1904) II; J.A. v.d. A k k e r , Zalige dood en begrafenis
van Mgr. v. Vree (Amsterdam 1861); Studiën, LXXV, 32.
Hensen
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W.
[Waalkes, Godschaik Horatius van Borssum]
WAALKES (Godschaik Horatius v a n B o r s s u m ), geb. te Ysbrechtum 8 April
1829, overl. te Utrecht 1 Febr. 1907, zoon van P i e t e r v a n B o r s s u m
W a a l k e s en A d r i a n a B e r n h a r d i n a T r i p , wed. mr. G.H. v a n K n i j f f ,
genoot zijn eerste opleiding van zijn vader en aan de latijnsche school te Sneek en
werd in 1848 als student in de theologie te Leiden ingeschreven. Aug. 1853 deed
hij proponents-examen voor het prov. kerkbestuur van Noord-Brabant en werd Dec.
d.a.v. beroepen tot predikant te Herwijnen. In 1857 werd hij predikant te Zevenhuizen,
in 1861 te Joure, in 1869 te Huizum bij Leeuwarden; 15 Sept. 1894 werd hem eervol
emeritaat verleend. Hij was in 1854 gehuwd met A r i k e v a n K e r k w i j k , die Maart
1901 te Utrecht stierf. De wetenschappelijke arbeid van van Borssum Waalkes
bepaalde zich tot de friesche kerkgeschiedenis, waarvan hij zeer veel studie had
gemaakt; de resultaten werden geplaatst in De Vrije Fries (1882-1903) en in den
Friesche Volksalmanak (1884-1898). Maar vooral had hij naam als campanoloog;
in De Vrije Fries (1885, 1891, 1895) publiceerde hij Friesche klokkeopschrijten, met
andere van elders vergeleken en met aanteekeningen, vertaling, registers en platen
voorzien. Hij bezorgde de uitgave van T.A. R o m e i n , Naamlijst van Friesche
Predikanten sedert de Hervorming tot nu toe in de Hervormde gemeenten van
Friesland (Leeuw. 1886, 1888, 2 dln.), welk werk hij op tallooze plaatsen aanvulde
en verbeterde.
Zie: G.M. S l o t h o u w e r in Levensb. Lett. 1907, 115 vlg.
Brugmans

[Walaeus, Antonius]
WALAEUS (Antonius), 3 Oct. 1573 geboren te Gent, overl. 9 Juli 1639 te Leiden,
zoon van J a c q u e s d e W a e l e en M a r g a r e t h a W a g e n a e r s . Zijn vader
was vroeger verbonden geweest aan het hof van den graaf van Egmond, maar was
na diens onthoofding naar Gent uitgeweken, en had zich al spoedig bij de
opstandelingen aangesloten, waartoe ook de familie van Walaeus' moeder behoorde.
Een zuster van deze, J o h a n n a W a g e n a e r s , was gehuwd met T i t u s v a n
E d i n g e n , predikant
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te St. Nicolaas, en het was daarheen, dat de ouders den 8-jarigen Antonius zonden,
echter slechts voor korten tijd, want na het vertrek van ds. van Edingen naar Hillegom
in 1582 keerde Walaeus naar Gent terug, en werd nu daar ter stede toevertrouwd
aan de leiding van den predikant Samuel van Lansbergen. Reeds jong zou hij van
zeer nabij met al de ellenden van dezen zoo woeligen tijd kennis maken. In 1583
werd Antonius' vader met nog eenige andere prinsgezinden in de gevangenis
geworpen. Hij werd echter niet terechtgesteld, maar, vooral door de tusschenkomst
van Petrus Dathenus, uit de gevangenis ontslagen. Spoedig daarop echter werden
de rollen omgekeerd, en werd door de Spanjaarden het beleg voor Gent geslagen.
Jacques de Wale voorzag wel, dat de laatsten ten slotte meester zouden moeten
worden, en zoo nam hij, nog vóór de overgave der stad, de wijk naar Walcheren,
waarheen zijn vrouw en kinderen hem in 1584 volgden. Onder de vele vluchtelingen,
die hetzelfde gedaan hadden, bleef Jacques de Waele voortdurend in groot aanzien.
Daarom stelde de regeering van Zeeland hem aan het hoofd van de vloot, die steeds
ten bate dier vluchtelingen tusschen Zeeland en Vlaanderen heen en weer voer.
Later werd hij belast met het fourageeren der zee- en landmacht in Zeeland. Bij dit
alles stond Antonius als knaap zijn vader vaak ter zijde, maar daar deze wel merkte,
dat er in zijn zoon geen krijgsman stak, achtte hij het meer gewenscht hem als
schrijver te plaatsen op het kantoor van den notaris Joost van Laren. Intusschen,
de jonge man streefde naar hooger. Door zijn emotievolle jeugd was zijn liefde voor
het predikambt sterk aangewakkerd, en zoo kwam hij omstreeks 1588 op de
latijnsche school te Middelburg onder leiding van den toenmaligen rector Jacobus
Gruterus en den docent aan die school, den bekenden wijsgeer Johannes
Murdisonius. Aangezien de bezittingen van vader en moeder Walaeus door de
lotgevallen van den laatsten tijd nagenoeg geheel waren verloren gegaan, viel er
aan studie niet te denken, voordat daartoe van buiten af steun was ontvangen
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Gelukkig kon Walaeus in 1596 een beurs van de Staten van Zeeland machtig
worden, en nu kon hij in drie jaar tijds te Leiden zijn studie geheel voleindigen.
Gedurende den laatsten tijd woonde hij daar in bij den beroemden hoogleeraar
Franciscus Gomarus. Na 1599 volgden voor Walaeus nu nog twee jaren van reizen.
Met zijn tijdgenoot Apollonius Schotte maakte hij een studiereis door Frankrijk,
Zwitserland en Duitschland, en was in 1601 weer te Leiden bij Gomarus terug.
Dadelijk viel hem de eer te beurt door de gemeente te Leiden tot het predikambt te
worden beroepen. Hij bedankte echter, en nu legde dadelijk Middelburg (waar
bovendien zijn ouders nog woonachtig waren) beslag op den jongen, veelbelovenden
prediker, in dezer voege, dat hem gelegenheid werd gegeven nu en dan voor de
gemeente op te treden, en de kerkeraadsvergaderingen bij te wonen. Het was in
dezen tijd, dat de classis van Walcheren een persoon zocht voor de hervormde
gemeente van Calais. Ook deze plaats werd Walaeus aangeboden, maar, evenals
Leiden, door hem afgeslagen. Gelukkiger was Koudekerke. Naar deze vlak bij
Middelburg gelegen gemeente nam Walaeus in 1602 het beroep aan. In 1603 huwde
hij aldaar met P a s c h a s i a v a n I s e n h o u t uit Middelburg, en reeds 1 Dec.
1604 beriep Middelburg hem nu als vast leeraar, als opvolger van Michiel Panneel.
Aan dit aanbod kon Walaeus geen weerstand bieden, en zoo werd hij 19 Maart
1605 als predikant te Middelburg bevestigd. 14 jaren zou deze gemeente hem in
haar midden zien, niet alleen als zeer geliefd prediker maar ook als predikant, die
een levendig aandeel nam in de geestelijke stroomingen van zijn tijd, zoo zelfs, dat
bij den dood van Arminius in 1609 Walaeus als diens opvolger genoemd werd.
Zooals bekend, kwam de vacante leerstoel aan den arminiaan Vorstius, hetgeen
het vertrek, van Gomarus uit Leiden ten gevolge had. Middelburg wist daaruit en
uit de bekendheid van Walaeus met Gomarus, munt te slaan door laatstgenoemde
in 1611 als predikant naar Middelburg te beroepen, en hem tevens enkele lessen
in de exegese aan de latijnsche school op te dragen. Op deze wijze dacht men van
die school geleidelijk een illustre school te maken; immers aan Walaeus was reeds
vroeger, nadat hij het aanbod om zijn vroegeren leermeester Gruterus als rector op
te volgen had afgeslagen, het onderwijs in de grieksche wijsbegeerte en later, na
de komst van Gomarus, in de geloofsleer opgedragen. Zoo goed het echter vroeger
in Leiden tusschen Walaeus en Gomarus gegaan was, zoo slecht ging het thans in
Middelburg. Gomarus kon zijn' vroegeren leerling niet als gelijke naast zich zien,
en vond bovendien veel kettersch in zijn leer. Hij verliet daarom reeds in 1614 de
stad, en van de Illustre School is verder niets gekomen. Alleen behield Walaeus
ook later nog den titel van ‘hoogieeraar’, en had zelfs als zoodanig vanwege Zeeland
zitting in de Synode van Dordrecht van 1618. Bij de contra-remonstranten was zijn
aanzien door het gebeurde met Gomarus echter niet gedaald. Dit bewijst wel het
feit, dat hij in 1617 eenigen tijd door Middelburg werd afgestaan aan prins Maurits,
om dezen in de twisten van dien tijd van advies te dienen. De prins bood hem zelfs
ook het ambt van hofprediker aan, maar liever keerde Walaeus naar Middelburg
terug, waar hij intusschen slechts nog kort zou blijven. Gedurende de Synode te
Dordrecht van 1618 was hij geruimen tijd afwezig (van daar uit werd hij ook door
den prins ontboden om Oldenbarneveldt in diens laatste uren bij te staan) en het
kan geen verwondering baren, dat hij, die
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aan de handelingen dier vergadering zoo'n belangrijk aandeel had genomen, toen
na afloop daarvan de contra-remonstrantsche partij zegevierde, aangewezen was
tot het bezetten van een der leerstoelen in de theologie te Leiden, die door de
afzetting der remonstrantsche hoogleeraren waren vacant geworden. Zoo predikte
hij afscheid te Middelburg op 10 Sept. 1619 en arbeidde de 20 laatste jaren zijns
levens aan de hoogeschool te Leiden. Het voornaamste van hetgeen hij in die jaren
heeft geschreven, vindt men hierna vermeld bij zijn werken. Er zij hier nog aan
herinnerd, dat hij, buiten zijn professorale werkzaamheden, de eerste poging deed
om een betere opleiding te krijgen voor de indische predikanten. Op zijn initiatief
werd in 1627 door de O.-Indische Compagnie het seminarie te Leiden opgericht,
dat echter reeds weder in 1637 moest worden opgeheven. Ook aan de op last der
Synode te Dordrecht ter hand genomen nieuwe bijbelvertaling werd door Walaeus
als hoogleeraar te Leiden een belangrijk aandeel genomen. Walaeus overleed te
Leiden op 9 Juli 1639. Met hem ging een der voormannen van de
contra-remonstrantsche partij ten grave, een vurig belijder van de gereformeerde
leer, een zoodanige echter, van wien een Hugo de Groot kon getuigen, ... ‘bij hem
vindt men noch merkelijke sedigheit en billijkheit’ (zie B r a n d t , Hist. der Reformatie
II, 314).
De werken van Walaeus zijn door zijn oudsten zoon J o h a n n e s verzameld
uitgegeven onder den titel: Opera omnia (Lugd. Bat. 1647). Het voornaamste van
hetgeen hij geschreven heeft valt in de leidsche periode. Toch had hij al reeds in
1615 als predikant te Middelburg van zich doen spreken door zijn tegen
W t e n b o g a e r t 's Tractaet van 't ampt ende authoriteyt eener hoogher christelicher
overheyt in kerckeliche saecken gericht geschrift Het Ampt der kerckendienaeren
midtsgaders de authoriteyt ende opsicht die een hooge christelicke overheydt
daerover toecompt. (in de Opera omnia is alleen de latijnsche vertaling opgenomen;
de oorspronkelijke hollandsche uitgave (Middelb. 1615) bevindt zich op de Prov.
Bibliotheek van Zeeland). Uit zijn leidschen tijd verdienen verder vermelding: op
leerstellig gebied Enchiridion religionis reformatae, een handboek voor de geloofsleer,
naar de orde van den Catechismus; in 1625 Responsio ad censuram Johannis
Arnoldi Corvini in cl. viri D. Petri Molinaei Anatomen Arminianismi et ad scripta
Remonstrantium qui ad Synodum Dordracenam citati sunt, waaruit duidelijk zijn
standpunt ten opzichte van de remonstranten blijkt, en ten slotte in 1628 zijn traktaat
over den Sabbath, waarmede hij zich mengde in den strijd over de sabbathsviering
naar aanleiding van het in 1622 uitgekomen geschrift van den bekenden pietistischen
predikant W i l l e m T e e l l i n c k . De Rust-tijdt. Op zedekundig gebied is het meest
bekend Walaeus' Compendium ethicae Aristotelicae ad normam veritatis christianae
revocatum, in 1627 uitgekomen, maar waarin verwerkt was de stof, die hij reeds op
zijn lessen aan de latijnsche school te Middelburg had behandeld. Noemen wij ten
slotte nog als vrucht van de werkzaamheid van Walaeus met zijn drie collega's in
de theologische faculteit P o l y a n d e r , R i v e t e n T h y s i u s te zamen de Synopsis
purioris theologiae, dat in 1625 op naam van de theologische faculteit in haar geheel
uitkwam, en waarvan nog in 1881 door H. B a v i n c k een nieuwe druk werd bezorgd.
Zijn door D. Bailly 1636 geschilderd portret, in de collectie van den heer Crespi
te Milaan, is
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gegraveerd door S. Savry. Een ander hangt in de Senaatskamer te Leiden.
Het volledigst is Walaeus' leven beschreven door zijn zoon J o h a n n e s in het
Vita Walaei, dat is opgenomen voor in de bovengenoemde Opera omnia. Later is
dit geheele vita nog eens letterlijk afgedrukt in de Vitae selectorum aliquot virorum
qui doctrina, dignitate et pietate inclaruerunt van B a t e s i u s (Lond. 1687) 600 vlg.
In de 19de eeuw verscheen een levensbeschrijving van Walaeus van de hand van
den middelburgschen predikant J. B o r s i u s in het Archief van Kerkelijke
Geschiedenis XIX (1848) 3 vlg. die met name voor de middelburgsche periode
nauwkeuriger is dan het bovengenoemde vita. Ten slotte verscheen in 1891 te
Leiden een uitvoerige, vooral uit theologisch oogpunt met zorg samengestelde
dissertatie over Antonius Walaeus van J.D. d e L i n d v a n W i j n g a a r d e n . Nog
zij hier vermeld een artikel van Mr. G r o t h e over Het Seminarie van Walaeus in
de Ber. van de Utrechtsche zendingsvereeniging XXIII (1882), 20 vlg.
Lasonder

[Wassenaer, Albrecht baron van]
WASSENAER (Albrecht baron v a n ), heer van Alkemade en stamvader van den
tak van dien naam, zoon van Johan II van Duvenvoorde (I kol. 773), geb. 1599,
overl. 1657 te Leiden, begr. Pieterskerk aldaar. Hij was sedert 1632 hoogheemraad
van Delfland en van 1628-1635 lid der duitsche orde, in laatstgenoemd jaar deed
hij, als commandeur te Maasland, afstand om te huwen (Leiden 21 Juli 1635) met
H e s t e r C o r n e l i a d e B r u y n v a n B u y t e w e c h , vrouw van Nieuwkoop,
Noorden en Achttienhoven, dochter van Mr. G e r r i t , heer van voorn. plaatsen, en
o

C o r n e l i a C o o l . Zij wonnen 3 kinderen: 1 . O d i l i a , huwt 1658 E l b e r t v a n
I s e n d o o r n a B l o i s , heer van de Cannenburch, dijkgraaf der Veluwe, overl.
o

1681, zoon van M a a r t e n en A n n a v a n V o o r s t ; 2 . P h i l i p p i n a M a r i a ,
overl. 10 Maart 1673, begr. Pieterskerk Leiden, huwt 1662 P h i l i p s J a c o b des
H.R.R. baron v a n S p a n g e n , geb. 1638, overl. 1685, begr. bij zijne vrouw, zoon
o

van C o r n e l i s en H e n r i c a v a n B r a k e l l ; 3 . Gerard (kol. 1521).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 167.
Obreen

[Wassenaer, Andries van]
WASSENAER (Andries v a n ), bastaardzoon van Jan II, geb. 1517, overl. 1597.
Beroemd krijgsoverste, streed in den kleefschen oorlog bij Sittard (1543) en bij
Heinsberg (1544), 1547 in den slag bij Mühlberg door Karel V tot ridder geslagen,
in de slagen bij St.-Quentin (1557) en Grevelingen (1558). Hij woonde later in het
huis der Wassenaer's in 's Gravenhage en overleed er als baljuw van Wassenaar.
Hij liet bij zijn vrouw D i g n a v a n B r a k e l l , dochter van E u s t a e s , schout
van Utrecht, kinderen na, waaruit geen afstamming; o.a., J o r i s , overl. 1624, baljuw
van Wassenaar en E u s t a e s , overl. 1626, kapitein in staatschen dienst.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 53 en W i l d e m a n in
Genealogisch-heraldische bladen I (1906).
Obreen

[Wassenaer, Arend Jacob Unico baron van]
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WASSENAER (Arend Jacob Unico baron v a n ), zoon van Otto (1) (kol. 1532) en
J.C. barones van Balveren, geb. Nijmegen 26 Sept. 1825, overl. Driebergen 18 Jan.
1876, eere-ridder der Johanniter-orde; werd 1848 burgemeester van Hemmen en
was van 1850-1875 burgemeester van Driebergen en Rijsenburg; verder was hij
commissaris der Ned. Rijn-spoorweg Mij. Hij huwde, huize de Zijp bij Arnhem, 6
Juni 1851 jkvr. G e -
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r a r d i n a A n d r e a H e l e n a B r a n t s e n , geb. Arnhem 9 Sept. 1828, overl.
Driebergen 26 Sept. 1882, dochter van Mr. D e r k W i l l e m G e r h a r d J o h a n
H e n d r i k en J a c o b a C h a r l o t t a J u l i a n a barones v a n H e e c k e r e n
tot Kell.
Hieruit 5 kinderen, welke te vinden zijn in Nederland's Adelsboek 1908, 534.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 118.
Obreen

[Wassenaer, Jhr. Arent van (1)]
WASSENAER (Jhr. Arent v a n ) (1), heer van Duvenvoorde, Voorschoten en Veur,
't Woud en Rosande, zoon van jhr. Johan (kol. 1530) en van Maria van Voerst, geb.
1610, werd 1626 ingeschreven als student te Leiden, trad in Statendienst en werd
1644 sergeant-majoor van een regiment cavalerie, daarop (1647) lid der hollandsche
ridderschap, deswege 1653-1669 eerste in het college van Gecommitteerde Raden.
1669 luitenant-houtvester en 1672 grootzegelbewaarder en stadhouder der
grafelijkheidsleenen van Holland en West-Friesland; hij werd 1656 hoogheemraad
van Rijnland. Zijn door P. Nason 1665 geschilderd portret berust bij baron van
Wassenaer van Rosande te 's Gravenhage. Hij overleed 1674 en was in 1646
gehuwd met A n n a M a r g a r e t h a v a n S c h e r p e n z e e l , vrouw van Offem,
dochter van Jacob bij G e e r t r u i d v a n S t e e n b e r g e n . Zij overl. 1662 en liet
drie kinderen na: Jacob (6), Frederik Willem (kol. 1521) en G e e r t r u i d A n n a ,
geb. 1660, overl. Katwijk aan den Rijn 14 Oct. 1694 en ald. in de beroemde tombe
begraven; zij huwde 1681 W i l l e m baron v a n L i e r e , heer van Oosterwijk, de
beide Katwijken en 't Zand, hoogheemraad van Rijnland, gedeputeerde ter admiraliteit
van Amsterdam, 1702 beschreven in de hollandsche ridderschap, overl. 7 Febr.
1706, zoon van W i l l e m en M a r i a v a n R e i g e r s b e r g .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 95.
Obreen

[Wassenaer, Arent baron van (2)]
WASSENAER (Arent baron v a n ) (2), heer van Duvenvoorde, Voorschoten, enz.,
gedoopt 's Gravenhage 1 Dec. 1669, overl. ald. 15 Dec. 1721, oudste zoon van
Jacob (6) en Jacoba barones van Liere. Hij studeerde met uitstekend gevolg te
Leiden en verwierf er een gouden medaille met het uitspreken eener latijnsche rede
(1687), werd achtereenvolgens hoogheemraad van Schieland (1694), lid der brielsche
vroedschap (1695), na reeds eerder (1691) ruwaard en baljuw van den lande van
Putten te zijn geworden, baljuw van Hulst en Hulsterambacht (1703), beschreven
in de hollandsche ridderschap (1709) en deswege president van de rekenkamer
der grafelijkheidsdomeinen, drost van de stad en baronie van Breda (1710) en
meester-knaap van Holland (1720).
Bij resolutie van 19 Dec. 1714 werd hij door de S.-G. met Philips Jacob van
Borselen van der Hooge als extraordinaris-ambassadeur naar het hof van
Groot-Brittannië gezonden ter begroeting van den nieuwen koning George I en ter
bevestiging der vroegere verdragen; hij verbleef er van Febr. 1715 tot Mei 1716.
Daar hij met de leidende engelsche staatslieden bevriend en met enkele
vermaagschapt was, zijn zijne brieven aan Heinsius (Rijksarchief) uit deze periode
vol van belangwekkende inlichtingen over de engelsche politieke verhoudingen.
Ook diende hij gedurende zijn verblijf te Londen als tusschenpersoon om de
toenadering van den regent (den hertog van Orleans) tot koning George voor te

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

bereiden. Na zijn terugkeer in Holland veranderde zijne positie daar allengs,
waarschijnlijk mede
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ten gevolge der vijandschap, die tusschen hem en Albemarle was ontstaan, nadat
hij gepoogd had dezen van de hollandsche ridderschap uit te sluiten, op grond dat
hij zitting had genomen in het engelsche Hoogerhuis. In 1717 werd hij niet meer in
den kring van vertrouwden, die met Heinsius de zaken leidden, opgenomen, en
daarmee hangt het wellicht samen, dat hij met den abbé Dubois tijdens diens verblijf
hier te lande nauwe relaties zocht. Zie over zijne ambassade in Engeland:
B u s s e m a k e r , De Republiek der Vereenigde Nederlanden en de keurvorstkoning
George I in Nijhoff's Bijdr. 4e reeks, I; De Triple- Alliantie van 1717 in Nijhoff's Bijdr.
4e reeks, II. Over den twist met Albemarle: W a g e n a a r , XVIII, 107 en de
Bijvoegsels, 37. Over relaties met Dubois: B o u r g e o i s , Le Secret du Régent
(1908; deels gebrekkig).
Zijn geschilderd portret is op Duvenvoorde.
Bij zijne vrouw A n n a M a r g a r e t h a (geb. 1683, overl. 1763), eene dochter
van den eersten graaf van Portland (H.W. B e n t i n c k , I kol. 299), met welke hij in
1701 gehuwd was, won hij, behalve drie jong overl. zoons, twee dochters: J a c o b a
M a r i a (geb. 1709, overl. 1771) echtgenoote van F r e d e r i k W i l l e m T o r c k ,
heer van Heerjansdam, enz., en L o u i s e I s a b e l l e H e r m e l i n e (geb. 1719,
overl. 1756), de vrouw van F r e d e r i k W i l l e m baron v a n R e e d e , 4en graaf
van Athlone, enz.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 99.
Obreen

[Wassenaer, Mr. Assueer Arent baron van]
WASSENAER (Mr. Assueer Arent baron v a n ), zoon van Willem (1) en H.P. Schaep,
gedoopt Waalsche kerk te 's Gravenhage 18 Mei 1702, promoveerde tot meester
in de rechten te Utrecht in 1721, trad later in krijgsdienst en werd vendrig bij de
hollandsche gardes te voet. Hij was nog kanunnik der duitsche orde te Oldenzaal
en stierf ongeh. 27 Febr. 1729.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 107.
Obreen

[Wassenaer, Carel Lodewijk baron van]
WASSENAER (Carel Lodewijk baron v a n ), heer van Doeveren, zoon van Jacob
(6) en Jacoba barones van Liere, gedoopt Kloosterkerk, te 's-Gravenhage, 9 Mrt.
1685, overl. 1751; hij trad in krijgsdienst en bracht het daarin tot de hoogste rangen.
Achtereenvolgens werd hij: 1705 ritmeester 1708 sergeant-majoor, 1712 kolonel
van een regiment waalsche dragonders en als zoodanig in den veldtocht in Catalonië,
1720 kommandant van 's-Hertogenbosch, 1724 van Ieperen, 1727 brigadier der
cavalerie, 1732 kommandant van Stevensweerd, 1734 van de Willemstad. Hij nam
daarop zijn ontslag en werd 1737 schout en baljuw van 's-Gravenhage, verder was
hij bewindhebber der O.-I.C., hoogheemraad van Delfland, lid der hollandsche
ridderschap en broeder van de Ill. Lieve Vrouwe Broederschap te 's Hertogenbosch;
hij overl. te 's Gravenh. 2 Nov. 1751, na 9 Sept. 1720 te Maastricht gehuwd te zijn
met jkvr. M a r i e L o u i s e d e s V i l l a t t e s , overl. 1772, dochter van A l e x a n d r e
A u g u s t e , luitenant-generaal der infanterie en kolonel van de lijfgarde, kommandant
van Maastricht, en van L o u i s e C h r i s t i n e v o n K r o n e m a n v o n
K r o m a n s h o f . Hieruit, behalve 6 jong of ongeh. overl. kinderen: J a c o b a
A l e x a n d r i n a H e r m e l i n a , geb. 1721, overl. 1766, hofdame van de prinses
van Oranje, huwde 1757 C o e n r a a d G i j s b e r t B e r n a r d G e o r g e baron
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V o i g t , v o n E l s p e , genaamd von Voss tot Apelenbeck, kamerheer en
opperhofmeester van den prins van Oranje, geb. 1720, overl. 1810: W i l h e l -
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m i n a M a r g a r e t a , geb. 1723, overl. 1791, huwde 1751 W i g b o l d J a n
T h e o d o o r v a n d e r D o e s , heer van Noordwijk, enz., overl. 1787, lid holl.
ridderschap enz., zoon van S t e v e n en van T h e o d o r a O d i l i a D o y s .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 103.
Obreen

[Wassenaer, Dirk I van]
WASSENAER (Dirk I v a n ), overl. kort na 1243, leenvolger zijns vaders Philips I.
Hij was zeer in aanzien bij de graven van Holland Willem I en Floris IV, welke laatste
zijne leengoederen onversterfelijk maakte (1222). Hij liet na: P h i l i p s II zijn
leenvolger, Dirk, stamvader van den tak Santhorst (I kol. 1451), Jacob (1),
Bartholomeus, stamvader van den tak Cranenburch (kol. 347), en Arent (1),
stamvader der Groenevelts (I kol 980).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 11.
Obreen

[Wassenaer, Dirk II van]
WASSENAER (Dirk II v a n ), zoon van P h i l i p s II en kleinzoon van den voorg.
overl. kort na 1310. Een der aanzienlijkste edelen ten tijde van graaf Floris V. Hij
verkocht (1272) aan Aleid, gravin-weduwe van Avesnes, al zijn recht te Schiedam,
(1288) aan Floris V zijn tol te Dordrecht en streed mede (1301) op de Hoogewoerd
in den slag tusschen Holland en Utrecht. Hij huwde B e r t h a v a n K u i k , dochter
van Hendrik burggraaf van Leiden (kol. 737), en liet o.a. na: Philips III zijn leenvolger.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 14.
Obreen

[Wassenaer, Dirk III van]
WASSENAER (Dirk III v a n ), zoon en leenvolger van Philips III, overl. 1391 of 1392.
Onder zijn bestuur begon de stad Leiden verschillende burggrafelijke rechten aan
zich te trekken, en wel met toestemming van graaf Willem V, die den
hoekschgezinden heer Dirk niet zeer genegen was. Anders was dit tijdens Aelbrechts
bestuur, die gedeeltelijk op de Hoekschen steunde. Toch duurden tot zijn dood de
twisten met de stad voort en zouden onder zijn zoon voortgezet worden. Hij won bij
zijne echtgenoote M a c h t e l d O e m , dochter van G i l l i s , h e e r v a n
B a r e n d r e c h t , o.a. Philips IV zijn leenvolger en Dirk (4), die volgt.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 22; B l o k , Eene Holl. stad in de M.E.
('s Grav. 1910) 88.
Obreen

[Wassenaer, Dirk van (4)]
WASSENAER (Dirk v a n ) (4), jongere zoon van den voorg. en broeder van Philips
IV, overl. kort na 1405. Evenals zijn broeder werd hij verbannen wegens den moord
op Aleid van Poelgeest gepleegd. In 1396 verzoend, trok hij mede ten Friezen en
werd 1399 kastelein van Stavoren gemaakt. Hij komt het laatst voor bij het beleg
van Hagestein (1405).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 28.
Obreen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

[Wassenaer, Dirk van (5)]
WASSENAER (Dirk v a n ) (5), geestelijke, zoon van Philips IV, was eerst pastoor
der hoofdkerk te Haarlem, daarna domkanunnik te Utrecht (1416), proost van St.
Jan te Utrecht (1422), 1454 protonotarius van den Apost. Stoel. Hij overl. 25 April
1465, begr. St. Janskerk te Utrecht onder nog aanwezige tombe.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 32; D r a k e n b o r c h , Aanhangsel op
de kerk. oudh. van Nederl. 191.
Obreen

[Wassenaer, Dirk baron van (6)]
WASSENAER (Dirk baron v a n ) (6), heer van het Woud, Rijnsaterwoude, Leimuiden
en Vriesekoop, zoon van Jacob (7) en M.L. van Eijckel, werd 24 Febr. 1657, oud
20 jaar, als student in de rechten te Leiden ingeschreven, was later kolonel
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in staatschen dienst en overl. ongeh. 7 Dec. 1679.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 164.
Obreen

[Wassenaer, Mr. Frederik Hendrik baron van]
WASSENAER (Mr. Frederik Hendrik baron v a n ), heer van de beide Katwijken, 't
Zand en Valkenburg, enz., geb. 's Grav. 8 Mei 1701, overl. ald. 27 Dec. 1771, zoon
van Willem (1) en H.P. Schaep, vrouw van den Dam. Trad op jeugdigen leeftijd
(1719) als vendrig in den krijgsdienst, doch ging tot de studie over en promoveerde
tot mr. in de rechten te Utrecht (1721); werd achtereenvolgens raad in het Hof van
Holland (1724), lid der holl. ridderschap (1727), lid der Staten (1737) en der
Staten-Generaal (1753). Van zijn vele eereambten melden wij alleen dat hij baljuw
en dijkgraaf van Rijnland (1751) en baljuw en schout van 's Gravenhage was (1751).
Hij ijverde ook voor het herstel der Oranje's in 1747 in de stadhouderlijke waardigheid
en spoedig werden hem door Willem IV verschillende zendingen van gewicht
opgedragen; in 1748 was hij een der plenipotentiarissen bij den vredehandel te
Aken, waar hij echter bijna geen invloed oefende, en werd hem opgedragen met
Mr. Willem Pauw, lid van den Hoogen Raad, de regeering der steden te herzien; in
1750 werd hij lid der commissie voor het herstel der holl. financiën en na den dood
van den stadhouder (1751) lid van den voogdijraad over diens zoon. Hoewel hij tot
den kring der ijverige vrienden der stadhouderlijke familie behoorde, werd hij door
de Bentincks en Brunswijk niet in de vertrouwelijke overleggingen ingewijd. Willem
IV en vooral later de Gouvernante gebruikten hem hoofdzakelijk om de regenten
der kleinere steden te bewerken. Van verschillende zijden werd hij van geldzucht
beschuldigd; dat hij het ambt van president van Z.H.'s domeinraad bekleedde, werd
beneden zijn stand geacht. Na den dood der Gouvernante verloor hij spoedig allen
invloed.
Guillaume de Spinny heeft zijn portret geschilderd op een regentenstuk van 1759
in het Gemeentemuseum te 's Gravenhage.
Hij huwde eerst (1729) met A n n a S o p h i a barones v a n W a s s e n a e r , zijne
volle nicht (geb. 1706, overl. 1730), daarna (1737) S e i j n a J a c o b a I s a b e l l a
barones v a n W i j h e , vrouw van de beide Katwijken, 't Zand, enz. (geb. 1719,
overl. 1785), dochter van C h r i s t i a a n R e y n o l t , heer van Echteld, enz., en van
H e n r i ë t t e P h i l i p p i n e barones v a n B r a k e l l , vrouw van Tedingsweert;
hieruit o.a. Willem Lodewijk (1).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 105; Archives ou correspondance inéd.
d.l.M. d'Orange- Nassau, 4e série, I-IV; K r ä m e r , Gedenkschr. van G.J. v a n
H a r d e n b r o e k I; C o l e n b r a n d e r , De Patriottentijd I, 368; Bijdr. en Meded.
v.h. Hist. Gen. XXVII, 353.
Obreen

[Wassenaer, Frederik Willem baron van]
WASSENAER (Frederik Willem baron v a n ), heer van Rosande, geb. 1658, overl.
1703, zoon van Jhr. Arent (1) en Anna Margaretha van Scherpenzeel. Hij trad
evenals zijn vader en broeder in krijgsdienst en werd 1677 kapitein in het regiment
gardes te voet van Zijne Hoogheid; later werd hij baljuw van Hulst. Hij huwde 1683
M a r i a v a n L e y d e n v a n L e e u w e n , geb. 1659, overl. 1702, dochter van
D i r k , burgemeester van Leiden sedert 1669, afgevaardigde ter Staten-Generaal,
1678 gezant naar Engeland, en van A l e i d a P a e t s . Hieruit geen kinderen.
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Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 98.
Obreen

[Wassenaer, Gerard baron van]
WASSENAER (Gerard baron v a n ), heer van
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Alkemade, Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven, zoon van Albrecht (kol. 1517)
en H.C. de Bruyn van Buytewech, geb. Leiden 1638, 1649 ingeschreven als student
in de letteren te Leiden, overl. 28 Mrt. 1678, te Leiden begr. Hij huwde tweemalen:
o

1 . 8 Aug. 1669 A n n a M a r i a v a n O o s t r u m , overl. zonder kinderen te Leiden
Jan. 1671, dochter van J a n en C a t h a r i n a M a r i a d e W a e l , vrouwe van
o

Moersbergen; 2 . B e r n a r d i n a M a r g r i e t v a n R a e s f e l t , overl. 1681, begr.
Leiden, dochter van J o h a n , heer van Heyen en Doyenweert, en W i l h e l m i n a
v a n B r o n k h o r s t . Bij deze won hij een eenigen zoon Thomas Walraven (kol.
1534).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 169.
Obreen

[Wassenaer, Hendrik van (1)]
WASSENAER (Hendrik v a n ) (1), zoon en leenvolger van Philips IV, overl. 22 Jan.
1447, begr. dominicaner klooster te 's Gravenhage. Hij volgde in de twisten tusschen
Jacoba en Jan van Beieren laatstgenoemde, terwijl zijn vader Jacoba's partij
toegedaan was. Na de inneming van Leiden (1420) had dit zijns vaders
gevangenschap ten gevolge, terwijl Hendrik opvolgde. Hij had echter van zijne
rechten als burggraaf van Leiden afstand moeten doen, alleen behield hij den burcht
en den titel van burggraaf. ln 1426 was hij raad van den hertog van Bourgondië en
1427 rekenmeester van Holland. Zijne broeders hadden hem hunne rechten
afgestaan, hetgeen aanleiding gaf tot oneenigheden, die tot 1434 voortduurden. Hij
bouwde een huis aan de noordzijde van het Voorhout te 's Gravenhage (nu ministerie
v. financiën). Hij won bij zijn vrouw C a t h a r i n a v a n d e r A a (overl. 1460):
Jacob (2), Jan I, P h i l i p s in 1474 overl. als proost van West-Friesland, A g n e s
gehuwd met W i l l e m v. S t a v e l e , burggraaf van Veurne, en E l i s a b e t h , kanones
te Bergen in Henegouwen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 29.
Obreen

[Wassenaer, Hendrik baron van (2)]
WASSENAER (Hendrik baron v a n ) (2), zoon van Jacob (7) en M.L. van Eijckel,
geb. 1642, trad (1663) in de duitsche orde, 1667-1691 commandeur te Grutrode,
1691-1709 van de balye van Ouden-Biezen; overl. als zoodanig 12 Febr. 1709. Hij
was ook (sedert 1691) lid van de luiksche ridderschap.
Zijn geschilderd portret is in het Ordehuis te Ouden-Biezen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 165.
Obreen

[Wassenaer, Hendrik Frans baron van]
WASSENAER (Hendrik Frans baron v a n ), heer van Nieuwkoop, Noorden en
Achttienhoven. zoon van Thomas Walraven (kol. 1534), geb. 1707, kamerheer en
kapitein van de lijfwacht van den keurvorst-aartsbisschop van Keulen, overleden
Bonn 1781.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 170.
Obreen
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[Wassenaer, Hendrik Matthias Jacob baron van]
WASSENAER (Hendrik Matthias Jacob baron v a n ), zoon van Jacob Albert (kol.
1526), geb. Warmond 28 Aug. 1746, kapitein in dienst dezer landen, overl. Selzaete
2 Jan. 1791, begraven kathedraal te Antwerpen; huwde te Antwerpen 16 Aug. 1775
H e l è n e M a r i e L o u i s e J o s è p h e d e H e u v e l . geb. aldaar, er overl. 12
Mrt. 1779; dit huwelijk bleef kinderloos.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 172.
Obreen

[Wassenaer, Jacob van (1)]
WASSENAER (Jacob v a n ) (1), zoon van heer Dirk I; was onder de ridders, die te
Heiloo op den eersten tocht van graaf Floris V tegen de Friezen
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sneuvelden (20 Aug. 1272). Zijne dochter J a c o b a huwde S i m o n v a n
B e n t h e m (1 kol. 291).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 13 en O b r e e n , Floris V, 51.
Obreen

[Wassenaer, Jacob van (2)]
WASSENAER (Jacob v a n ) (2), zoon van Hendrik (1), overl. 1451, begr.
franciscanerklooster te Diest in Brabant. Hij werd 1447 beleend met de leengoederen
hem van zijn vader aanbestorven, doch overleed reeds vier jaar later, zonder
kinderen na te laten uit zijn huwelijk met I s a b e l l a v a n D i e s t , een brabantsche
edelvrouw. Zijn broeder Jan I volgde hem op.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 33.
Obreen

[Wassenaer, Jhr. Jacob van (3)]
WASSENAER (Jhr. Jacob v a n ) (3), heer van Obdam, enz., eenige zoon van
Gijsbert II van Duvenvoorde (I kol. 770), geb. 1574, overl. 1623, was op reeds
jeugdigen leeftijd (1601) admiraal van Holland als hoedanig hij met een vloot naar
de kusten van Spanje werd gezonden om de Engelschen te helpen. Hij werd 1603
beschreven in de hollandsche ridderschap en kocht in 1615 van den prins van Ligne
het voorvaderlijk huis Zuidwijk.
Zijne echtgenoote, met wie hij 12 Sept. 1604 te 's Gravenh. gehuwd was, A n n a
v a n R a n d e r o d e v a n d e r A a , dochter van Gerard en van Petronella van
der Laen (I kol. 4), overl. 1614 en liet hem 2 kinderen na: Jacob (4), den bekenden
admiraal, die volgt, en jkvr. E m i l i a , overl. 19 Juli 1666, na gehuwd te zijn in 1650
met J o h a n v a n M e r o d e , heer van Sievernich, enz., sedert 1653 beschreven
in de holl. ridderschap, deswege gecomm. ter S.-G., 1661 ambassadeur naar Spanje.
enz., overl. 1666, zoon van F l o r i s , gezant van den keurvorst van Brandenburg in
den Haag, en M a r g a r e t h a v a n G e n t t o t O y e n .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 129.
Obreen

[Wassenaer, Jhr. Jacob van (4)]
WASSENAER (Jhr. Jacob v a n ) (4), baanderheer van Wassenaer, heer van Obdam,
enz., beroemd vlootvoogd, zoon van den voorg., geb. 1610, overl. 1666. Hij trad
eerst in krijgsdienst bij de landmacht, werd 1631 ritmeester eener compagnie
harquebusiers, onderscheidde zich 1632 bij het beleg van Maastricht, werd 1636
sergeant-majoor, 1644 kolonel over een regiment ruiterij. In 1651 werd hij gouverneur
van Heusden en omliggende forten, waarvan hij reeds sedert 1643 drost en dijkgraaf
was. Sedert 1635 was hij beschreven in de hollandsche ridderschap, werd 1657
hoogheemraad van Rijnland, 1660 luit.-houtvester van Holland. Ook in de diplomatie
was hij werkzaam: in 1647 belast met een zending naar Overijsel en Gelderland, in
1648 naar Kleef, in 1650 en 1651 naar Gelderland, Overijsel en Zeeland, nog in
1651 naar Kleef en Düsseldorf. In 1653 was Obdam gemachtigde der staten op de
vloot, welke onder bevel van Tromp voor Ter Heide verslagen werd; na Tromp's
dood werd hij door Joh. de Witt overgehaald het moeilijke ambt van luit.-admiraal
van Holland en West-Friesland op zich te nemen, waartoe hij door de Staten bij
commissie van 21 Sept. 1653 benoemd werd. Eerst in 1656 stak hij met een vloot
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van 42 schepen in zee om zich voor Dantzig met de Ruyter te vereenigen. De
vijandelijke zweedsche vloot trok zich terug en de beide admiralen keerden met
roem en geschenken overladen naar het vaderland terug. Obdam kreeg van den
koning van Denemarken de zoo zeldzaam uitgereikte Olifantsorde.
In 1657 werd hij met een eskader naar Portugal gezonden om dat land afbreuk
te doen, hetgeen hem gelukte door het nemen van een 40 schepen sterke
suikervloot. De oorlog tusschen Denemar-
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ken en Zweden ging intusschen voort en Obdam kreeg in 1658 last met 35 schepen
38 compagnieën krijgsvolk naar Denemarken te brengen; in de Sont ontmoette
Obdam een vijandelijk eskader dat hij na een hevig vechten tot terugtrekken noopte;
de admiraal de With behoorde onder de gesneuvelden, evenals Pieter Florisz. (9
Nov. 1658). Hij overwinterde in de deensche wateren, vereenigde zich later met het
eskader van de Ruyter en keerde Nov. 1659 in Holland terug.
Bij het begin van den tweeden engelschen oorlog werd Obdam op 24 Mei 1665
tegen de Engelschen afgezonden met een eskader van 103 oorlogsschepen, 7
jachten, 11 branders, 12 galjoten, bemand met 23200 koppen en voorzien van 4869
kanonnen. Een treffen met de engelsche vloot onder den hertog van York had op
13 Juni bij Lowestoft plaats, waar een moorddadige slag geleverd werd, waarin
Obdam's admiraalschip ‘de Eendragt’ hetzij op bevel, hetzij door toeval in de lucht
vloog, terwijl het met York's admiraalsschip ‘the Royal Charles’ in een woedend
gevecht gewikkeld was. De slag was daarmede voor de onzen verloren. Obdam's
lijk werd niet gevonden; door de Staten werd in de Groote Kerk te 's Gravenhage
een aldaar nog aanwezige tombe opgericht, vervaardigd door den beeldhouwer
Bartholomeus Eggers.
Een door G. van Honthorst geschilderd portret hangt op Twickel (J. Suyderhoef
sc.). Een door Adr. Hanneman geschilderd is gegraveerd door Th. Matham. Ook
C.v. Dalen e.a. hebben zijn portret in prent gebracht. (Zie nader: E.W. M o e s ,
o

Iconographia Batava, n . 8893).
Obdam had te Maarsen op 28 April 1633 gehuwd Agnes v a n R e n e s s e v a n
d e r A a , vrouw van Schonauwen, overl. 1661, dochter van J o h a n , lid der Stat.
van Utrecht, en C a t h e r i n a v a n A r n h e m . Zij wonnen behalve jong of ongeh.
overl. kinderen: Jacob (5) die volgt en A n n a C h a r l o t t e E l i s a b e t h , geb.
1638, overl. 1672, gehuwd (1658) met A d r i a a n W e r n e r vrijheer van P a l l a n t ,
heer van Keppel en Voorst, zoon van J o h a n F r e d e r i k en I s a b e l l e
G e e r t r u i d vrijin van B r e m p t .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 130 en 214; Navorscher 1902, 406;
K e r n k a m p , Baltische archivalia passim; G.L. G r o v e , Journalen van de admiralen
van W.-O. en de Ruyter gedurende hunne scheepstochten in de Deensche wateren,
1658-1660 (Utrecht 1907, Werken Hist. Gen. 3e Ser. 23.).
Obreen

[Wassenaer, Jacob des H.R.R. graaf van (5)]
WASSENAER (Jacob des H.R.R. graaf v a n ) (5), baanderheer van Wassenaar,
heer van Obdam, enz., zoon van den bekenden admiraal, hier voorgaand, geb.
1635, overl. 24 Mei 1714 en begr. in de Groote Kerk te 's Gravenhage.
Hij werd in Dec. 1666 beschreven in de hollandsche ridderschap en was als
zoodanig o.a. gedeputeerde ter Staten-Generaal en curator der leidsche hoogeschool
(1690), voorts van 1680 tot 1703 hoogheemraad van Rijnland.
In 1670, 13 Jan. werd hij door den senaat der universiteit te Oxford tot doctor in
de rechten bevorderd; in 1711, 8 Oct., kreeg hij van den keurvorst van de Paltz voor
hem en al zijn wettige afstammelingen den titel van Rijksgraaf.
Hij trad in krijgsdienst bij de ruiterij, was als hoofd van een regiment bij den slag
van Seneffe (1674), maakte later (1693) den slag bij Necrwinden mede; in 1702
berende hij Venlo, in 1703, juist gouverneur geworden van 's Hertogenbosch, nam
hij als luitenant-generaal deel aan het beleg van Bonn, daarna voerde hij het bevel
in het ongelukkig gevecht bij Eeckeren. Zijn
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gedrag bij deze gelegenheid werd zeer verschillend beoordeeld; een ingesteld
onderzoek deed hem wel vrij uitgaan, maar in 1704 werd Ouwerkerk wel, hij niet tot
veldmaarschalk bevorderd; hij wilde niet onder Ouwerkerk dienen en nam zijn
ontslag. Hij heeft ook kleine diplomatieke zendingen vervuld, o.a. aan de hoven van
Frankrijk (1670 en 1690), Engeland (1695), Brandenburg (1699), de Paltz (1705).
Zijn geschilderd portret hangt op Twickel. In zwartekunst is het gegraveerd door
P. Schenck.
Hij huwde 1676 met A d r i a n a S o p h i a v a n R a e s f e l t , vrijvrouw van Lage,
vrouw van Twickel, dochter van A d o l p h u s H e n d r i k , heer van voorn. plaatsen,
drost van Twente, gecommitt. ten landdage van Overijsel, en van A m e d e a
I s a b e l l a gravin van F l o d o r f f . Zij overl. 1694, na hem, behalve enkele jong of
o

ongeh. overl. kinderen, geschonken te hebben: 1 . A g n e s A n n a T h e o d o r a ,
geb. 1678, overl. 1746, vrouw van J o h a n n D i e d e r i c h baron v o n d e r R e c k ;
o

o

2 . Johan Hendrik (kol. 1540); 3 . I s a b e l l a A m i l i a C h a r l o t t e , geb. 1689,
o

overl. 1740, echtgenoote van G u i d o P a p e , marquis d e S t . A u b a n ; 4 . Unico
Wilhelm (kol. 1540).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 145 en 214; v o n N o o r d e n , Eur.
Gesch. im achtzehnten Jahrh. I.
Obreen

[Wassenaer, Jacob baron van (6)]
WASSENAER (Jacob baron v a n ) (6), heer van Duvenvoorde, Voorschoten en
Veur, zoon van Jhr. Arent (1) en Anna Margaretha van Scherpenzeel, geb. 1646,
overl. 8 Juni 1707 en te Voorschoten begraven; hij werd 1666 kapitein van een
regiment hollandsche gardes, 1668 ritmeester in staatschen dienst; in 1678 nam
hij zitting in de hollandsche ridderschap en werd deswege afgevaardigd naar het
college van Gecommitteerde Raden en de Staten-Generaal (1689). Sedert 1674
was hij hoogheemraad van Rijnland en sedert 1679 dijkgraaf en baljuw van dat
waterschap.
Zijn door Th. Netscher 1702 geschilderd portret is op Duvenvoorde.
Hij was 19 Sept. 1668 te 's Gravenhage gehuwd met J a c o b a barones v a n
L i e r e , geb. 1653, overl. 1693, dochter van W i l l e m en M a r i a v a n
R e i g e r s b e r g . Zij wonnen dertien kinderen, waarvan Arent (2), Willem (1), Jan
Gerrit, Jacob Emmery, Carel Lodewijk, alle hier behandeld zijn; de overigen stierven
jong of ongehuwd.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 98.
Obreen

[Wassenaer, Jacob baron van (7)]
WASSENAER (Jacob baron v a n ) (7), heer van Warmond, het Woud,
Rijnsaterwoude, Leimuiden en Vriesekoop, zoon van den ‘admiraal van Warmond’
(I kol. 773), geb. 1592, overl. 21 Oct. 1658. Hij was hoogheemraad van Rijnland
sedert 1614, beschreven in de hollandsche ridderschap sedert 1618.
o

Hij huwde drie malen: 1 . J a c o b a v a n M a t e n e s s e , overi. 1626, dochter
van N i c o l a e s en G e e r t r u i d v a n L o c h o r s t ; hieruit: a. O d i l i a , overl. 1675,
huwt J o o s t v a n A e m s t e l v a n M i j n d e n , heer van Loenersloot, overl. 1651,
zoon van J a c o b en M a r i a v a n S p a a r n w o u d e ; b. M a r i a , jong overl.; c.
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o

Jan (4); 2 . M a r i a L e o n o r a v a n E i j c k e l , overl. 1647, dochter van D i r k ,
raad van den hertog van Kleef, en M a r g r i e t v a n A l d e n b o k u m ; hieruit 5
kinderen: d. Dirk (6); e. E l i s a b e t h A n n a , overl. 1679, huwt 1677 A n t h o n y
v a n L y n d e n , heer van Cronenburg, Loenen, Teckop en Grunsfoort, ambtsjonker
van Renkum en Epe, overl. 1726, zoon van F r a n s en M a r i a S o p h i a v a n
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S t e p r a e d t ; f. M a g d a l e n a S o p h i a , overl. 1696, huwt 1681 M a x i m i l i a a n
H e n d r i k graaf v a n R e n e s s e en Masny, baron van Elderen, enz., opperdrost
van het graafschap Loon, eerste lid der luiksche ridderschap, geheimraad van den
prins-bisschop van Luik, geb. 1655, overl. 1716, zoon van G e o r g e F r e d e r i k
en A n n a M a r g a r e t h a v a n B o c h o l t z ; g. Hendrik (2); h. P h i l i p p u s , jong
o

overl.; Jacob huwde 3 . C h a r l o t t e v a n M a l s e n , overl. 1675, dochter van
H u i j b r e c h t , heer van Tilburg, enz. en O t t e l i n a v a n H a r g e n . Hieruit geen
kinderen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 161.
Obreen

[Wassenaer, Jacob Albert baron van]
WASSENAER (Jacob Albert baron v a n ), heer van Warmond, zoon van Thomas
Walraven (kol. 1534) en M.A. van Lynden, gedoopt Grunsfoort 20 Oct. 1709, werd
1742 kapitein der dragonders, 1751 luit.-kol., 1766 kol. der ruiterij, overl. Antwerpen
26 Juli 1774 en ald. in de kathedraal begr. Hij huwde te Oud-Gastel 17 Nov. 1741
M a r i e A l e x a n d r i n e J a c q u e l i n e d e C a n n a r t d' H a m a l e , gedoopt te
Diest 6 Mei 1712, overl. Antwerpen 6 Sept. 1783, dochter van Matthias Victor, schout
o

van Diest, en Julie Madeleine Proost; hieruit 5 kinderen: 1 . Thomas Jacob Willem
o

(kol. 1534), 2 . E l i s a b e t h J u l i a J a c o b a , geb. 1744, overl. 1799, huwt
Oud-Gastel 1763 F l o r i s J u s t u s F r a n c i s c u s C o u s e b a n t , heer van
o

o

Groot-Waspik, geb. 1735, overl. 1799; 3 . Hendrik Matthias Jacob (kol. 1522); 4 .
o

Johan Joseph Anthony (kol. 1530); 5 . M a r g a r e t h a J a c o b a , geb. 1756, overl.
1787, huwt 1779 T h e o d o r e J e a n baron de R o e s t v a n A l k e m a d e , heer
van Werkendam, enz., geb. 1754, lid der holl. ridderschap, lid van de Staten-Gen.,
kamerheer des konings, overl. 1829, zoon van J a c o b T h e o d o o r en E.M.C.
Oemvan Moesenbroek.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 170.
Obreen

[Wassenaer, Jacob Arent baron van]
WASSENAER (Jacob Arent baron v a n ), heer van Hazerswoude en
Zuid-Waddingsveen, zoon van den volg., gedoopt Leiden, Hoogl. kerk, 23 Febr.
1721, werd 21 Mrt. 1735 student te Leiden, 1746 raad in den Hove van Holland,
1755 beschreven in de ridderschap van Holland, 1761 baljuw van Briel en Voorne,
o

overl. 1767. Hij huwde 1 . Engelsche kerk te 's Gravenhage 24 Dec. 1747 A m e l i a
C a t h e r i n a barones B e n t i n c k , overl. 1756, dochter van H e n d r i k , hertog van
Portland, en E l i s a b e t h N o ë l ; hieruit: C a r o l i n a J a c o b a , vrouw van
Hazerswoude en Zuid-Waddingsveen, ged. Kloosterkerk 's Gravenhage 29 Juni
1749, overl. Breda 1789, huwde 's Gravenhage 29 Mei 1769 B e n j a m i n baron
v a n d e r B o r c h , heer van Hoogeveen, ontvanger-generaal en drost van de stad
en de baronie van Breda, geb. 1741, overl. 1804, zoon van A l l a r d P h i l i p en
R e i n i r a C h a r l o t t a barones v a n G o l t s t e i n .
o

Jacob Arent huwde 2 . 's Gravenhage 13 Sept. 1757 C a t h e r i n a v a n d e r
H e i m , geb. ald. 22 Mrt. 1729, overl. ald. 21 Oct. 1771, dochter van mr. A n t h o n y
en C a t h e r i n a v a n d e r W a e y e n ; hieruit geen kinderen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 110.

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 2

Obreen

[Wassenaer, Jacob Emmery baron van]
WASSENAER (Jacob Emmery baron v a n ), heer van Zuid-Waddingsveen, zoon
van Jacob (6) en Jacoba barones van Liere, geb. 1674 (gedoopt 4 Dec. Nieuwe
kerk, 's Gravenhage). Hij werd lid van de magistraat der stad Leiden, 1693-1701
hoofdman der schutterij,
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1701-1724 burgemeester en veertigraad, 1709-1724 schepen, 1713-1724
royeermeester. Voorts bewindhebber der O.-I.C. ter kamer van Delft en 1724
beschreven in de holl. ridderschap. Zijn geschilderd portret is bij de familie van
Baerle te Utrecht. Hij overl. 26 Nov. 1724 en werd in de Pieterskerk te Leiden begr.,
na in 1705 gehuwd te zijn met A n n a C o r n e l i a M a r t i n a v a n B a e r l e , overl.
1734, begr. bij haar man, dochter van H e n d r i k en D e b o r a T r o m p . Hieruit 9
kinderen, waarvan 5 jong of ongehuwd overl., de overige zijn: J a c o b a M a r i a ,
geb. 1707, overl. 1767, huwde 1727 J a c o b A r e n t d e
P e r p o n c h e r - S e d l n i t z k y , heer van Ellewoutsdijk, enz. geb. 1692, overl. 1771,
president van het Hof van Brabant, zoon van I s a a c en A n n a C l a r a v a n d e n
o

S t e e n ; A r n o l d i n e E m i l i a , geb. 1716, overl. 1790, huwde 1 1743 W i l l e m
v a n H a m b r o i c k tot Welvelt, in krijgsdienst, sneuvelt 1745 bij Brussel, zoon van
o

L a m b e r t J o o s t en M e c h t e l d A n n a B e n t i n c k ; 2 . 1748 Z e n o A r e n t
baron B e n t i n c k tot Buckhorst, overl. als luitenant-generaal te Maastricht 1778,
zoon van W o l f en A g n e s F l o r e n t i n a H a d e w i c h v a n W e l v e l d e tot
Diepenbroeck: Jacob Arent (zie hiervoor); Willem Hendrik (kol. 1537).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 102.
Obreen

[Wassenaer, Jacob Herman baron van]
WASSENAER (Jacob Herman baron v a n ), heer van den Dam, zoon van Willem
(1) en H.P. Schaep, geb. 1700 (ged. 6 Jan. Groote kerk, 's Gravenh.), werd 1719
kapitein der infanterie in het regiment Villegas, 1724 kapitein bij de garde-dragonders
van den prins van Hessen. Hij overl. ongeh. 17 Juni 1724.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 105.
Obreen

[Wassenaer, Jacob Nanning Arend baron van (1)]
WASSENAER (Jacob Nanning Arend baron v a n ) (1), heer van St. Pancras, zoon
van Willem Hendrik (kol. 1537) en Catharina van Foreest. Hij was geb. 's Gravenhage
27 Juni 1760, trad in militairen dienst, werd 1787 luitenant-kolonel der garde
dragonders, werd 1814 in de holl. ridderschap geadmitteerd met het predicaat van
jonkheer, hetgeen in 1822 op zijn verzoek aldus gewijzigd werd, dat bepaald werd
dat hem met zijn afstammelingen gegeven zou worden de door hem van ouds
gevoerde titel van baron. Hij was van 1815-1825 lid van de Tweede Kamer der
Staten-Generaal en overl. te Nijmegen 4 Sept. 1834, na 25 Aug. 1795 te Oirschot
gehuwd te zijn met J u d i t h P e t r o n e l l a v a n d e S a n d e , geb. Nijmegen 7
Mei 1771, er overl. 26 Jan. 1845, dochter van W i l l e m , raad der stad Nijmegen,
en M a r i a S m i t s . Hieruit behalve jong of ongeh. overl. kinderen: Willem Hendrik
Jacob (kol. 1538), Mr. Paulus Hendrik Jacob (kol. 1532), Willem Frederik Pieter
Herman (kol. 1537), W i l l e m L o d e w i j k F r e d e r i k (geb. Nijmegen 23 Juli
1814, ald. ongeh. overl. 29 Mei 1859, luit. der inf.) en M a r g a r e t h a
E m m e r e n t i a W i l h e l m i n a C a t h a r i n a , geb. 1806, overl. 1871, huwde
Nijmegen 31 Mei 1838 jkhr. H e n d r i k M a u r i t s v a n P a b s t , geb. 1797, overl.
1866, zoon van C a r e l R o e l a n t O n u p h r i u s en W i l h e l m i n a J o h a n n a
Lebuïna von Fridagh.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 114.
Obreen
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[Wassenaer, Jacob Nanning Arend baron van (2)]
WASSENAER (Jacob Nanning Arend baron v a n ) (2), heer van St. Pancras, zoon
van Willem Frederik Pieter Herman (kol. 1537) en Hen riëtta Jacoba Cramer, werd
geboren te Nijmegen
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12 Jan. 1855, werd 1876 2e luit. der artillerie, 1880 1e luit. en 1892 kapitein bij het
corps pontonniers te Dordrecht; overl. ongeh. te 's Gravenhage 7 Apr. 1901.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 118.
Obreen

[Wassenaer, Jan van (1)]
WASSENAER (Jan v a n ) (1), zoon van Philips IV, jongere broeder van Hendrik
(1), die hem de heerlijkheid Voorburg afstond, overl. na 1445. Partijgenoot van
Jacoba, ridder geslagen in den slag bij Alphen (1426), raad van Philips van
Bourgondië (sedert 1434). Nog in 1445 als hoofd der Kabeljauwschen gemeld bij
een oproer te Leiden. Uit zijn huwelijk met eene dochter uit het gegeslacht van
E g m o n d , won hij P h i l i p s , heer van Voorburg, kabeljauwschgezind, rentmeester
van Noord-Holland (1471), hoogheemraad van Rijnland (1465-1474), baljuw en
dijkgraaf van Amstelland en Waterland, kapitein van Leiden, toen deze stad door
de Hoekschen onder Reinier van Broechuysen werd ingenomen (1481), kapitein
o

van Hoorn (1482), bij de inname van Amersfoort (1484). Huwde 1 . C a t h . v.
o

R e y m e r s w a e l , waaruit een dochter M a r g a r e t a , non te Poel bij Leiden; 2 .
H a z e v a n C a t s , waaruit: P h i l i p s , 3e heer van Voorburg, overl. zonder
kinderen na te laten uit zijn huw. met G y s b e r t a v a n S e v e n b e r g e n .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 35.
Obreen

[Wassenaer, Jan I van (2)]
WASSENAER (Jan I v a n ) (2), zoon van Hendrik (1), leenvolger zijns broeders
Jacob (2); overl. 1 Aug. 1496, begr. dominicaner klooster te 's Gravenhage. Hij
verkreeg (1459) van Philips van Bourgondië, wiens raad hij was, het hoog gerecht
en heerlijkheid van Voorschoten en Katwijk. Hij was ook raad en kamerling van
Karel den Stoute en Maximiliaan. Een der hoofden van de kabeljauwsche partij had
hij deel aan de oproeren te 's Gravenhage en Leiden (1479) en stond bekend als
‘een der principaalste rumoermakers van zijn tijd’.
Zijn geteekend portret, evenals dat zijner tweede vrouw, staat in het zgn. ‘Recueil
d'Arras’ in de bibliotheek te Atrecht.
o

Uit zijn 1 . huwelijk met C a t h e r i n e d e C r a o n (uit Picardië) won hij o.a. eene
dochter B a r b a r a , gehuwd met F l o r i s v a n B o r s e l e n , heer van Cortgene,
bastaardzoon van den bekenden Frank, en B o n n e gehuwd met P o n c e d e
L a l a i n g , kleinzoon van Willem, den stadhouder van Holland (1440-1444); en uit
het 2e huw. met J e a n n e d e H a l u i n (uit Vlaanderen) Jan II, zijn leenvolger, en
C a t h e r i n a , gehuwd met J o o s v a n C r u i n i n g e n , zoon van J a n , ridder van
het Gulden Vlies, en A g n i e t e v a n M o n t f o o r t .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 35.
Obreen

[Wassenaer, Jan II van (3)]
WASSENAER (Jan II v a n ) (3), een der bekende krijgsoversten van Karel V, zoon
en leenvolger van den voorg., geb. 1483, overl. te Leeuwarden 4 Dec. 1523, begr.
dominicaner klooster te 's Gravenhage. Hij nam in 1507 deel aan de ambassade,
die de fransche koning naar Venetië zond, werd 1509 tijdens het beleg van Pavia
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gevaarlijk in het gelaat gewond, streed 1510 met de Denen tegen Lubeck, versloeg
1511 de Gelderschen bij Jutphaas, maar werd op Kerstmis 1512 door hen gevangen
genomen en te Hattem in een kooi opgesloten. Eerst einde 1514 werd hij weder
losgelaten en door den keizer in 1516 tot ridder van het Gulden Vlies gemaakt en
benoemd tot stadhouder en opperste-kapitein over Friesland, tegen welk gewest
de krijgsverrichtingen terstond een aan-
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vang namen, o.a. door de belegering van Dokkum. In 1523 werd de oorlog hervat:
met Joris Schenk van Tautenburg nam hij het slot Workum in, daarna werd Sloten
belegerd, maar hier kreeg heer Jan een musketkogel in den arm, aan welke wond
hij overleed.
Zijn door Jan Mostaert geschilderd portret is in het Louvre-museum te Parijs; een
gewijzigde herhaling ervan is in de Lakenhal te Leiden (vroeger mus. Arnhem). Ook
zijn er op Duvenvoorde en Twickel. Een geteekend portret, benevens dat zijner
vrouw, in het ‘Receuil d'Arras’.
Hij huwde 1511 met J o s i n a , dochter van J a n , eersten graaf v a n E g m o n d .
Hij liet twee dochters Maria en Margaretha en een bastaardzoon Andries na, allen
hier behandeld.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 38.
Obreen

[Wassenaer, Jan baron van (4)]
WASSENAER (Jan baron v a n ) (4), heer van Warmond, Hazerswoude, het Woud,
Rijnsaterwoude, Leimuiden en Vriesekoop, zoon van Jacob (7) en Jacoba van
Matenesse. Hij werd 1641, oud 19 jaren, als student te Leiden ingeschreven, was
sedert 1658 hoogheemraad van Rijnland en overl. 1687, na drie malen gehuwd te
o

zijn geweest; 1 . 1649 I s a b e l l a M a r i e v a n H a e s t r e c h t , vrouw van Drunen
en Gansoyen, dochter van jhr. C h a r l e s O t t o en jkvr. J o h a n n a v a n
W a s s e n a e r ; zij overl. 1656, nalatend eene dochter: J a c o b a M a r i a barones
v.W. overl. 1683, huwt 1674 F l o r i s C a r e l v a n B e y e r e n - S c h a g e n , graaf
van Warfusé, heer van Schagen enz., sergeant-majoor van een regiment cavalerie,
o

overl. 1699, zoon van D i r k en M a r i e d e T h i e n n e s . Jan huwde 2 . in 1661
M a r i a I s a b e l l a v a n L i e r e v a n I m m e r z e e l , dochter van E n g e l b e r t
graaf v a n B o k h o v e n , en H e l e n a prinses d e M o n t m o r e n c y d e
o

R e b e c q ; zij overl. zonder kinderen 1674; in 3 . huwelijk Dec. 1670 A n n a
C a t h e r i n a v a n R e n e s s e , geb. 1649, dochter van G e o r g e F r e d e r i k
heer van Elderen en A n n a M a r g a r e t h a v o n B o c h o l t z . Zij stierf. 1718,
nalatend: A n n a H e n d r i n a barones v.W., kinderl. overl 1722, na in 1703 gehuwd
te zijn met F e r d i n a n d M a r i e graaf v a n B e r l o , geheimraad van den
prins-bisschop van Luik, kolonel van een regt. luiksche infanterie, overl. 1715, zoon
van Jean Alphonse en N.N. Roy de Bers.
Zijn 1651 door C. Poelenburg geschilderd portret is in het bezit van den graaf van
Fürstenberg op het slot Herdringen bij Hüsten in Westfalen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 163.
Obreen

[Wassenaer, Jan Gerrit baron van]
WASSENAER (Jan Gerrit baron v a n ), heer van Rosenburg, zoon van Jacob (6)
en Jacoba barones van Liere, geb. 1672 (gedoopt Waalsche kerk, 's Grav. 4 Febr.),
overl. 29 Oct. 1723, bekend vlootvoogd. Hij trad reeds op tienjarigen leeftijd in
zeedienst, doorliep snel verschillende rangen en werd 1690 extraordinaris-kapitein,
kreeg 1691 het bevel over een schip van 50 stukken en maakte daarmede het
volgend jaar den slag bij Kaap la Hogue mede, waarna hij tot kapitein bevorderd
werd. Achtereenvolgens vindt men hem dan bij alle belangrijke krijgsverrichtingen,
waarvan wij alleen noemen: zijn aandeel aan de overwinning in de baai van Vigos
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(1702), welke hij als schout-bij-nacht (sedert 1700) bijwoonde; de inneming van
Barcelona, Alicante en Carthagena als vice-admiraal (sedert 1703); in 1707 en 1708
voerde hij het bevel over het Middellandsche-Zee-
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eskader. In 1709 werd hij luitenant-admiraal, trok zich kort daarna uit den dienst
terug en overleed 29 Oct. 1723. Hij huwde 1707 M a r i a J a c o b a barones v a n
L i e r e , dochter van W i l l e m en G e e r t r u y d A n n a barones van W a s s e n a e r ,
waarbij twee jong overl. kinderen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 101.
Obreen

[Wassenaer, Jan Martinus baron van]
WASSENAER (Jan Martinus baron v a n ), zoon van Thomas Walraven (kol. 1534)
en M.A. van Lynden, geb. Grunsfoort 3 Mei 1715, kanunnik St. Servaas te Maastricht
sedert 1735, overl. in of na 1781, begr. Minnebroeders te Maastricht.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 170.
Obreen

[Wassenaer, Jhr. Johan van]
WASSENAER (Jhr. Johan v a n ), heer van Duvenvoorde, enz., zoon van jhr. Arent
VII van Duvenvoorde (I kol. 769), geb. 1577, overl. 1645. Hij werd in 1603
hoogheemraad van Rijnland en nam in hetzelfde jaar zitting in de hollandsche
ridderschap, welk lichaam hem van 1617 tot zijn dood toe afvaardigde naar het
college der Gecommitteerde Raden. Hij was van 1616-1622 curator der leidsche
hoogeschool en sedert 1625 dijkgraaf van Rijnland. Hij werd in 1617 met Hugo de
Groot naar Zeeland en Dordrecht afgevaardigd om hen over te halen tot het afslaan
der nationale Synode, hetgeen echter geen gelukkig gevolg had.
Zijn portret staat o.a. op een familietafreel, in 1643 geschilderd door J. Mytens
en aanwezig op Duvenvoorde.
o

Johan huwde 1 . 1601 M a r i a v a n V o e r s t , overl. 1610, dochter van
F r e d e r i k , richter en waldgraaf te Nijmegen, en A n n a S a s b o u t ; hieruit: a.
Arent (1); b. T h e o d o r a , overl. 1679, huwde eerst 1627 G e r a r d v a n
R a n d e r o d e v a n d e r A a , heer van Zevender, baljuw en dijkgraaf van Delfland
(1629), overl. 1632 en daarna in 1634 met Jhr. G e r a r d v a n A r n h e m t o t
H a r s s e l o e , lid der Veluwsche ridderschap en door deze gecommitteerd ter S.-G.
en gedesigneerd tot ambassadeur bij den vredehandel te Munster, overl. 1648; c.
M a c h t i l d e , overl. 1654, huwde eerst in 1629 met jhr. J o h a n d e H i n o j o s a ,
heer van Wena, ruwaard van Putten, zoon van P e t e r , voorzitter van den Rade
provinciaal van Holland, bij E l i s a b e t h v a n A l m o n d e , en daarna in 1639
P i e t e r E r n s t v a n A b c o u d e v a n M e e r t e n , maarschalk van Eemland,
zoon van J a n en W e n d e l a B a r d e s i u s .
Johan v.W. hertrouwde 1612 jkvr. C l a r a d e H i n o j o s a , volle zuster van Johan,
even hooger genoemd; zij schonk hem deze kinderen: 1. Pieter (1), die volgt; 2.
W i l l e m , heer van Veur, geb. 1619, werd 1655 wegens de geldersche ridderschap
ter admiraliteit van Amsterdam gecommitteerd en overl. ongehuwd; 3. E l i s a b e t h ,
overl. 1662, huwde 1640 jhr. K a s i j n v a n B e m m e l tot Florestein, rechter en
dijkgraaf van Tiel en Zandijk, geadmitteerd in de nijmeegsche ridderschap 1629 en
deswege gecommitteerd ter S.-G., rekenmeester van het hof van Gelre van 1641
tot zijn dood in 1660, zoon van D i e d e r i k heer v. Ingen en Florenstein, bij
W i l h e l m i n a v a n d e r H e l l ; 4. P e t r o n e l l a , overl. Rijswijk 1702, huwde
1646 jhr. A d r i a e n v a n d e r M i j l e , lid holl. ridderschap, 1651 gouverneur
Willemstad, enz., zoon van C o r n e l i s bij M a r i a v a n O l d e n b a r n e v e l t .
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Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 94.
Obreen

[Wassenaer, Johan Joseph Anthony baron van]
WASSENAER (Johan Joseph Anthony baron v a n ), heer van Nieuwkoop, Noorden
en Achttienhoven, zoon van Jacob Albert (kol. 1526) en M.A.J. de Cannart d'Hamale,
werd geb. Warmond
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23 Sept. 1747, was kolonel bij de ruiterij en overl. Maastricht 22 Jan. 1788, na te
Bonn 21 Febr. 1782 gehuwd te zijn met O t t i l i e freiin v o n S t e i n e n ; hieruit:
A l e x a n d e r M a x i m i l i a a n , geb. Maastr. 1783, ongeh. overl. Keulen 1802;
C l e m e n t i n e A u g u s t e , geb. Maastr. 1784, overl. 1857, huwde 1803
M a x i m i l i a a n J o s e p h rijksbaron v o n G e i j r - S c h w e p p e n b u r g , geb.
1777, overl. 1856.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 172.
Obreen

[Wassenaer, Johan Lodewijk Haganus baron van]
WASSENAER (Johan Lodewijk Haganus baron v a n ), heer van Ruiven, zoon van
Willem Lodewijk (2) en M.C. van Aerssen. Hij werd gedoopt Kloosterkerk
's-Gravenhage 26 Nov. 1719, in 1737 ingeschreven als student in de rechten te
Leiden, was ambassadeur in Spanje en werd 6 April 1798 in de Kloosterkerk te 's
Gravenhage bijgezet.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 179.
Obreen

[Wassenaer, Joost Gerrit baron van]
WASSENAER (Joost Gerrit baron van), zoon van Willem (1) en H.P. Schaep, geb.
Bergen op Zoom 31 Oct. 1716, trad in krijgsdienst, werd 1744 adjudant-generaal
van luit.-gen. Smissaert, die met een leger naar Engeland werd gezonden, hetzelfde
jaar kapitein van een regiment gardes te voet, 1748 kolonel-commandant, 1751
sergeant-majoor. Hij overl. ongeh. 1753, en was sedert 1751 hoogheemraad van
Delfland.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 108.
Obreen

[Wassenaer, Karel Gerrit Willem baron van]
WASSENAER (Karel Gerrit Willem baron v a n ), heer van Ehze, zoon van Otto (1)
en Jacqueline Cornélie barones van Balveren; geb. te Nijmegen 31 Jan. 1822, trad
in zeedienst, werd 1868 lid der Prov. Staten van Gelderland en was eere-ridder der
Johannieter-orde. Hij overl. 's Gravenh. 26 Juni 1870 en huwde huize Ehze onder
Almen 9 Juni 1849 M a r i a H u g o n i a barones v a n Z u y l e n v a n N y e v e l t ,
geb. Keppel 25 Juni 1819, overl. Ehze 17 Juni 1885, dochter van A r n o u t en
Maria Repelaer.
Hieruit drie kinderen, welke men vindt: Nederl. Adelsboek 1908, 533.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 117.
Obreen

[Wassenaer, Margaretha van]
WASSENAER (Margaretha v a n ), dochter van Jan II en zuster van de volgende.
Zij overleed op het kasteel Lumaing 1556 of 1557. Zij huwde in 1534 met J a n I I
v a n d e r M a r c k , heer van Lumaing en Seraing-le-Chateau, stadhouder van den
bisschop van Luik in het markiezaat Franchimont (gest. 1552) en bij hem moeder
van W i l l e m v a n d e r M a r c k , heer van Lumaing, den bekenden aanvoerder
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der watergeuzen, en van M a g d a l e n a op wier bruiloft met P h i l i p p e d e
B e a u f f o r t de grondslagen van het verbond der edelen werden gelegd.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 52 en 57.
Obreen

[Wassenaer, Maria van]
WASSENAER (Maria v a n ), erfdochter van Jan II, beleend met hare erfgoederen
in 1525, overl. 1544, begraven te Beloeil.
Zij was in 1525 gehuwd met J a c o b graaf v a n L i g n e , prins van Mortagne,
graaf van Fauquenberghe, heer van Beloeil, Montroeul, enz. keizerlijk raad, ridder
van het Gulden Vlies, zoon van Antoine en Philippotte de Luxembourg. Hij overl.
1552, begr. te Beloeil. Door dit huwelijk kwamen de rijke bezittingen der Wassenaers
aan de Ligne's, die zich er in den spaanschen tijd gaandeweg van ontdeden.
Hunne geteekende portretten in het ‘Recueil d'Arras’.
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Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 47.
Obreen

[Wassenaer, Otto baron van (1)]
WASSENAER (Otto baron v a n ) (1), heer van de beide Katwijken, 't Zand,
Valkenburg enz., zoon van mr. Willem Frederik Hendrik (1) en Johanna Judith
barones van Isselmuden. Hij werd geb. te 's Gravenhage 12 Dec. 1795, was als 1e
luit. der inf. bij den slag van Waterloo, nam 1819 ontslag uit den dienst, doch trok
in 1830 als commandant van een regt. geldersche schutterij opnieuw ten strijde. Hij
was sedert 1821 lid der Prov. Staten van Gelderland en commissaris van den
landbouw in dat gewest; ridder der Duitsche orde en der M.W.O. 4e kl. Hij overl.
Arnhem 25 Febr. 1858, na te Weurt 19 Mei 1819 gehuwd te zijn met J a c q u e l i n e
C o r n é l i e barones v a n B a l v e r e n , vrouw van Weurt en Heukelom, geb.
Nijmegen 7 Aug. 1792, overl. Arnhem 11 Jan. 1851, dochter van G e r r i t W i l l e m
en W i l h e l m i n a C a r o l i n a P e t r o n e l l a v a n L ö b e n S e l s . Hieruit: mr.
Willem Frederik Hendrik (2), Karel Gerrit Willem, Otto (2), Arend Jacob Unico en
Walraven Elias Johan allen hier behandeld.
De geschilderde portretten dezer echtgenooten zijn bij baron van Wassenaer van
Rosande te 's Gravenhage.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 115.
Obreen

[Wassenaer, Otto baron van (2)]
WASSENAER (Otto baron van) (2), zoon van den voorg., geb. te Nijmegen 26 Dec.
1823, overl. te 's Gravenhage 19 Nov. 1887. Hij werd aan de Koninkl. Militaire
Academie voor de genie opgeleid (1839-41) en diende bij dit wapen een tijdlang als
officier. Na zijn huwelijk met J a c q u e l i n e A d r i e n n e H e n r i e t t e H o f f m a n n
(dochter van Mr. M.A.F.H. en C.A. G r o e n v a n P r i n s t e r e r ) in 1854 verliet hij
den militairen dienst en werd burgemeester van Voorburg en kamerheer bij de
koningin-moeder Anna Paulowna, na wier overlijden hij bij koning Willem III als
zoodanig dienst deed en later ook geruimen tijd als opper-ceremoniemeester
fungeerde. 21 September 1866 werd hij door het kiesdistrict Leiden naar de Tweede
Kamer afgevaardigd, voor hetwelk hij tot zijn dood zitting had. Hij behoorde tot de
antirevolutionnaire partij. Hij liet geen kinderen na.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 117-118.
Obreen

[Wassenaer, Mr. Paulus Hendrik Jacob baron van]
WASSENAER (Mr. Paulus Hendrik Jacob baron v a n ), zoon van Jacob Nanning
Arend (1) en J.P. van de Sande, geb. Nijmegen 2 Jan. 1802, was ontvanger en
secretaris zijner geboortestad en overl. ald. ongeh. 3 Mrt. 1879.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 116.
Obreen

[Wassenaer, Petrus Renier baron van]
WASSENAER (Petrus Renier baron v a n ) zoon van Thomas Walraven (kol. 1534)
en M.A. van Lynden, geb. Warmond 1 Juli 1708, werd 16 Sept. 1733 benoemd tot
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hoofdproost der Sint Servaas te Maastricht, overl. ald. 16 Jan. 1772 en werd in
voornoemde kerk begraven.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 170.
Obreen

[Wassenaer, Philips I van (1)]
WASSENAER (Philips I v a n ) (1), stamvader van het beroemde, thans nog bloeiende
geslacht, overl. ± 1225, wordt het eerst vermeld in een oorkonde van 1200; het is
onbewezen, dat hij, zooals sommigen willen, een jongere zoon was van den
burggraaf van Leiden. In den loonschen oorlog behoorde hij onder de edelen, die
den lateren graaf Willem I het krachtdadigst hielpen, stond aan het hoofd der
beweging in Rijnland en was later een der voornaamsten aan het hof van
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dien graaf. Hij liet twee zoons na: Dirk I zijn leenvolger (kol. 1520) en Philips, die
volgt.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 10.
Obreen

[Wassenaer, Philips van (2)]
WASSENAER (Philips v a n ) (2), tweede zoon van den voorg. werd, waarschijnlijk
door zijn huwelijk, in 1226 heer van Duvenvoorde en stamvader van den tak van
dien naam. Hij komt in 1215 het eerst voor en was in 1258 overleden, wanneer zijn
zoon Arent I (I kol. 768) beleend werd. Zijn tweede zoon Jan werd stamvader der
Polanen's (I kol. 772).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 77.
Obreen

[Wassenaer, Philips III van (3)]
WASSENAER (Philips III v a n ) (3), zoon en leenvolger van Dirk II, overl. tusschen
1343 en 1348. Hij was kamerling en zegelbewaarder van graaf Floris V, werd (1339)
burggraaf van Leiden; uit zijn testament (ao. 1343) blijkt de uitgestrektheid van zijn
grondbezit. Uit zijne drie huwelijken liet hij o.a. na: Dirk III zijn leenvolger, H e y l w i g
gehuwd met Willem bastaard van Duvenvoorde (zie I kol. 775), en H e n d r i k in
1408 bij Othée gesneuveld in den slag tegen de Luikenaren.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 17; B l o k , Een Holl. stad in de M.E. ('s
Gravenh. 1910) 87.
Obreen

[Wassenaer, Philips IV van (4)]
WASSENAER (Philips IV v a n ) (4), zoon en leenvolger van Dirk III, geb. 1359 (?),
overl. 5 Dec. 1428, begr. in het dominicaner klooster te 's Gravenhage. Hij was zeer
in aanzien bij hertog Aelbrecht, doch (1392) medeplichtig aan den moord op Aleid
van Poelgeest gepleegd, waardoor al zijne bezittingen hem ontnomen en zijne sloten
en huizen afgebroken werden. In 1396 volgde echter eene verzoening en trok heer
Philips mede tegen de Friezen (evenzoo in 1398 en in 1400), in wier land hij ook
bezittingen verkreeg. Zeer spoedig stond hij weer zeer in de gunst bij den hertog,
die (1400) hem zijn heerlijkheid Wassenaer en Zuidwijk in vrij eigendom afstond.
Ook onder Willem VI en Jacoba was hij in aanzien; toen laatstgenoemde echter in
1420 in oorlog was met Jan van Brabant, hield Philips hare zijde, zijn zoon Hendrik
daarentegen de andere. Hierop volgde een beleg en de inneming der stad Leiden,
waardoor de burggraaf zijne goederen verloor, welke zijn zoon in leen ontving; hij
zelf werd eerst naar Schoonhoven, later naar Wijk-bij-Duurstede gebracht, waar hij
na 8-jarige gevangenschap stierf. Bij zijne vrouw M a r i a v a n E g m o n d won hij:
Hendrik (1), Jan (1) en Dirk (5).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 24; B l o k , Holl. stad in de M.E. ('s
Gravenh. 1910) hoofdst. IV.
Obreen

[Wassenaer, Jhr. Pieter van (1)]
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WASSENAER (Jhr. Pieter v a n ) (1), heer van Starrenburg, stamvader van den tak
van dien naam, zoon van jhr. J o h a n (kol. 1530) en jkvr. C l a r a d e H i n o j o s a ,
geb. 1616, kolonel van een regt. hollandsche gardes, gouverneur van Willemstad,
hoogheemraad van Delfland, ridder Duitsche orde en laatstelijk commandeur te
o

Leiden; overl. in laatstgen. plaats 1668. Hij huwde 1 . 1647 A n n a v a n C a t s ,
dochter van T h e o p h i l u s en D e l i a n a v a n B r e d e r o d e van Wesenburg;
o

hieruit, behalve zes kinderen jong of ongeh. overl., Willem (2); 2 . 1661 A n n a v a n
A e r s s e n , gedoopt Breda 31 Aug. 1642, overl. 's Gravenhage Juni 1722, dochter
van C o r n e l i s en A n n a C a t s ; hieruit, behalve 3 kinderen jong of ongeh. overl.,
E l i s a b e t h , overl. Parijs 1704, na in 1699 gehuwd te zijn met F r é d é r i c
M a u r i c e d e l a T o u r , comte d'Auvergne, generaal der fransche cavalerie,
gouverneur van Limousin, geb. 1642,
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overl. 1707, zoon van Frédéric Maurice, hertog van Bouillon, prins van Sedan, en
van Eleonora Catherina Febronia, gravin van Bergh (kol. 1449).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 174.
Obreen

[Wassenaer, Pieter baron van (2)]
WASSENAER (Pieter baron v a n ) (2), heer van Starrenburg, Maasland en
Maassluis, zoon van Willem Lodewijk (2) en M.C. van Aerssen. Hij werd gedoopt
in de hoogduitsche kerk te 's Gravenhage 18 Febr. 1712, werd 1746 lid der holl.
ridderschap, was hoogheemraad van Schieland, van 1749-1761 baljuw van Brielle
en Voorne, werd 1761 gecommitteerde ter admiraliteit van Amsterdam, doch overl.
datzelfde jaar 25 Mei 1761 te 's Gravenh. Hij huwde 8 Nov. 1734 A n n a
A r n o l d i n a barones v a n B o e t z e l a e r , geb. 1713, overl. 1795, dochter van
J a c o b G o d e f r o y en M a g d a l e n a E l i s a b e t h d e J o n g e v a n
Ellemeet.
Hij had zes kinderen, waarvan wij noemen: J o h a n n a J u l i a n a , geb. 's
Gravenh. 24 Dec. 1739, overl. Zutphen 12 Nov. 1811, huwt 's Gravenh. 20 Nov.
1771 J a c o b D e r k C a r e l baron v a n H e e c k e r e n , heer van Roderlo,
Lichtenberg en Kell, geb. 1730, overl. 1795, zoon van A s s u e e r en H.J.E.A.W.
v a n L a e r ; Willem Lodewijk (3); C a r o l i n a , gedoopt 's Gravenh. 30 Mrt. 1749,
overl. ald. 28 Febr. 1824, huwt ald. 16 Sept. 1781 O t t o W i l l e m H e n d r i k , graaf
v a n B i j l a n d t , heer van Ooy, Persingen en Mariënweerd, geb. 's Gravenh. 4
Febr. 1750, lid ridd. Nijmegen, ambtman van Beesd en Renoy, lid Prov. St.
Gelderland, staatsraad i.b.d., overl. 's Gravenh. 2 Juni 1818, zoon van F r e d e r i k
C h r i s t o f f e l W i l l e m L o d e w i j k en M a r i a J o h a n n a M u n t e r .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 178.
Obreen

[Wassenaer, Thomas Jacob Willem baron van]
WASSENAER (Thomas Jacob Willem baron v a n ), zoon van Jacob Albert (kol.
1526) en M.A.J. de Cannart d'Hamale, geboren Bergen-op-Zoom 1 Sept. 1742,
werd 7 Febr. 1792 ingehuldigd als hoogproost der St. Servaaskerk te Maastricht.
Op 25 Nov. 1797 werd hij door de Franschen afgezet en, daar hij in het geheim de
mis gelezen had, gevankelijk naar Frankrijk gevoerd. Hij overl. te Maastricht 17
Sept. 1817.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 171.
Obreen

[Wassenaer, Thomas Walraven baron van]
WASSENAER (Thomas Walraven baron v a n ), heer van Alkemade, Warmond,
Nieuwkoop, Noorden en Achttienhoven, zoon van Gerard (kol. 1521); hij bezat
uitgestrekte goederen in de buurt van Alkemade en het Kager-meer, woonde te
Grunsfoort en overl. in Dec. 1726. Hij huwde 1702 M a r g r i e t A l e x a n d r i n a
v a n L y n d e n , gedoopt Grunsfoort 6 Jan. 1683, overl. Dec. 1726, dochter van
A n t h o n y en C o r n e l i a A n n a v a n I s e n d o o r n à B l o i s . Zij wonnen o.a.:
1. G e r a r d A n t h o n y v.W., geb. 1704, overl. 1752, huwde 1734 E l i s a b e t h
M a r i a C r o m h o u t , vrouw van Werve en Nieuwerkerk, geb. 1712, overl. 1770,
dochter van J a c o b en E l i s a b e t h J a c o b a C r o m h o u t ; daaruit 2 kinderen:
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a. J a c o b H e n d r i k v.W., heer van Alkemade, enz. geb. 1736, ongeh. overl.
1800; b. E l i s a b e t h B a r b a r a M a r g a r e t h a , geb. 1739, overl. 1776, huwt
o
1 . 1761 L o u i s E r n e s t G a b r i ë l prince d e M o n t m o r e n c y , gener.-maj. in
o
oostenr. dienst, geb. 1735, overl. 1768, 2 . 1775 J e a n F r a n ç o i s P h i l i p p e
graaf d'A s s o n , luit.-kol., kamerheer des keizers, overl. 1776; 2. Hendrik Frans
(kol. 1522), 3. Petrus Renier (kol. 1532), 4. Jacob Albert (kol. 1526), 5. Jan. Martinus
(kol. 1530), 6. Willem Elbert (kol. 1536)
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en 7. M a r i a A n n a H e n r i e t t a , als non in het Ursulinen klooster te Roermond
overleden.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 169.
Obreen

[Wassenaer, Walraven Elias Johan baron van]
WASSENAER (Walraven Elias Johan baron v a n ), heer van Hoekelum, zoon van
Otto (1) en J.C. barones van Balveren. Hij werd geb. Nijmegen 26 Mei 1827, werd
1 Juni 1854 lid der ridd. van Gelderland, was van 1889-1904 lid der Prov. Staten
van Gelderland, eereridder der Johannieter orde; overl. kasteel Hoekelum bij
Bennekom 29 Dec. 1905, na 24 Sept. 1858 te Echteld gehuwd te zijn met C a r o l i n a
A d r i a n a A l b e r t i n a barones v a n B a l v e r e n , geb. Gent (België) 23 Febr.
1824, dochter van W a l r a v e n E l i a s J o h a n en A n n a H e n r i e t t e
E l i s a b e t h barones v a n W a s s e n a e r .
Zijne kinderen vindt men in Ned. Adelsboek 1908, 535.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 118.
Obreen

[Wassenaer, Wilhem baron van]
WASSENAER (Wilhem baron v a n ), zoon van den volg., geb. 11 Dec. gedoopt 13
Dec. 1712 Nieuwe kerk 's Gravenhage, trad 1724 in krijgsdienst als cadet bij het
regiment waalsche dragonders van zijn oom kolonel Carel Lodewijk van W. heer
van Doeveren (kol. 1519), doch ging 1726 bij de marine over als adelborst. In dit
wapen bereikte hij de hoogste rangen door zijn buitengewone kunde van maritieme
zaken. Hij werd achtereenvolgens: 1728 luit. ter zee, 1734 commandeur, 1736
kapitein ter zee extr., 1750 schout-bij-nacht, 1766 vice-admiraal, 1768 luit.-admiraal,
1782 president der Hooge Zeekrijgsraden. Hij was een der voornaamste raadslieden
van Willem V in zake de voorgenomen herstelling onzer zeemacht, waarover lijvige
dossiers van zijn hand in het huisarchief der familie van W. op het Rijksarchief te 's
Gravenh. bewaard worden. Zijn 1755 door J. Fournier geschilderd portret is bij baron
van Wassenaer van Rosande te 's Gravenh. Hij overl. huize Echteld 19 Aug. 1783,
o

na twee malen geh. te zijn: 1 . 's Gravenh. 21 Febr. 1751 J o h a n n a W i l d a v a n
W i j h e , vrouwe van Echteld, ged. Avezaat 27 Oct. 1720, overl. Nijmegen 7 Oct.
1754, dochter van C h r i s t i a a n R e y n o l t en H e n r i e t t e P h i l i p p i n e v a n
B r a k e l l ; uit dit huwelijk: Mr. Willem Frederik Hendrik (1) en H e n r i ë t t a S e y n a ,
geb. Nijmegen 21 Mei 1753, overl. Nettelhorst 19 Nov. 1832, huwt Echteld 30 Aug.
1781 E v e r t C h r i s t i a a n C a r e l W i l l e m baron v a n H e e c k e r e n , heer
van Nettelhorst, enz., geb. Nettelh. 30 Aug. 1744, gedep. ter Staten-Generaal, later
lid Provincale Staten Geld. enz., overl. Nettelh. 10 Sept. 1816 zoon van A d o l p h
J a c o b H e n d r i k en P e t r o n e l l a R e i n i e r a v a n L i n t e l o .
o

Ten 2 . 's Gravenh. 21 Mei 1757 A n n a barones v a n W a s s e n a e r , ged. 's
Gravenh. 26 Aug. 1716, overl. 1801, dochter van Willem Lodewijk (2) en Maria
Cornelia van Aerssen. Dit huwelijk bleef kinderloos.
Zie: O b r e e n Gesch. gesl. Wassenaer 107.
Obreen

[Wassenaer, Willem baron van (1)]
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WASSENAER (Willem baron v a n ) (1), heer van den Dam, enz., zoon van Jacob
(6) en Jacoba barones van Liere, geb. 1670, overl. 1719. Hij was een zeer bekend
krijgsoverste aan het einde der 17e en het begin der 18e eeuw, werd in 1688 vendrig
der gardes te voet, in welke hoedanigheid hij in 1688 en 1689 aan den tocht naar
Engeland deelnam; in laatstgenoemd jaar werd hij vendrig van Z.M.'s Iijfcompagnie.
In 1690 vindt men hem in den slag bij Fleurus, als kapitein der
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gardes te voet, in 1692 bij Steenkerke en 1693 bij Neerwinden, werd 1695 kolonel
der infanterie, 1699 kapitein van Z.M.'s gardes, 1703 gouverneur van de Willemstad,
1704 brigadier der infanterie en als zoodanig bij den slag van Oudenaerde (1708);
in laatstgenoemd jaar bij Rijssel gekwetst, werd hij 1709 majoor der gardes te voet
en was bij het beleg van Doornik en den slag bij Ramillies. In 1710 als
wachtmeester-generaal bij de inneming van Douai, 1714 gouverneur van
Bergen-op-Zoom, in welke betrekking hij aldaar 4 Nov. 1719 overl. na in 1715
luitenant-kolonel bij de garde te voet te zijn geworden. Hij was ridder der Duitsche
orde en gecommitteerde ten landdage van Overijsel. Zijn 1710 door Th. Netscher
geschilderd portret is bij baron van Wassenaer van Rosande te 's Gravenh. Hij
huwde 7 April 1699 te Voorschoten H e r m e l i n a P e t r o n e l l a S c h a e p , vrouw
van den Dam, Maelstede, Capelle, Biezelinge, Schore, Vlake en Eversdijk, geb.
1677, overl. 1748, dochter van H e r m a n en P e t r o n e l l a v a n T u y l l v a n
S c r o o s k e r k e . Hieruit: Jacob Herman, Mr. Frederik Hendrik, Mr. Assueer Arent,
Wilhem, Joost Gerrit, allen hier behandeld, en vijf jong overl. kinderen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 100.
Obreen

[Wassenaer, Willem baron van (2)]
WASSENAER (Willem baron v a n ) (2), heer van Starrenburg en Ruiven, zoon van
jhr. Pieter (1) en Anna van Cats; hij werd gedoopt in de Kloosterkerk te 's Gravenh.
6 Juni 1649, werd 1690 hoogheemraad van Schieland, had sedert 1702 als oudste
en eerste lid zitting in de holl. ridderschap, werd deswege achtereenvolgens gecomm.
ter admiraliteit op de Maze (1706), curator der leidsche hoogeschool (1714),
grootzegelbewaarder en stadhouder der grafelijkheidsleenen van Holland (1718),
voorzitter van Gecommitteerde Raden, en 1721 lid der commissie tot herstel der
geldmiddelen van Holland. Ook was hij ambassadeur aan het fransche hof. Hij overl.
6 Aug. 1723 na in 1668 geh. te zijn met J o s i n a v a n d e r D o e s , dochter van
W i g b o l d en A n n a v a n d e n K e r c h o v e gezegd P o l y a n d e r .
Zijne kinderen waren o.a. P i e t e r , ongeh. als kapitein van een garde-regt.
gestorven; J e a n T h é o f i l e , geb. 1674, hoogheemraad van Delfland sedert 1708,
ongeh. overl. 1711; Willem Lodewijk (2).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 175.
Obreen

[Wassenaer, Willem Elbert baron van]
WASSENAER (Willem Elbert baron v a n ), heer van Warmond, zoon van Thomas
Walraven (kol. 1534) en M.A. van Lynden; hij was kanunnik der S. Servaas te
Maastricht en overl. 1764.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 171.
Obreen

[Wassenaer, Mr. Willem Frederik Hendrik baron van (1)]
WASSENAER (Mr. Willem Frederik Hendrik baron v a n ) (1), heer van de beide
Katwijken, 't Zand, Valkenburg, Spanbroek, Echteld en Ameyde, zoon van Wilhem
(kol. 1535) en J.W. van Wijhe. Hij werd geb. Nijmegen 11 Jan. 1752, promoveerde
1 Apr. 1773 te Utrecht, werd 1773 hoogheemraad van Schieland, 1780 lid der Staten
van Holland wegens de ridderschap, 1787 afgevaardigd ter Staten-Generaal,
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hetzelfde jaar eerste commissaris der posterijen van Holland, 1788 baljuw van Brielle
en Voorne, overl. 's Gravenh. 19 Febr. 1799 na 24 Aug. 1785 op de havezate
Zwollingerkamp bij Kolderveen geh. te zijn met J o h a n n a J u d i t h barones v a n
I s s e l m u d e n , geb. Zwolle 28 Juli 1758, overl. Katwijk a.d. Rijn 15 Juli 1824,
dochter van H e n d r i k en A n n a E l i s a b e t h barones v a n H a e r s o l t e t o t
E l s e n ; hieruit, behalve de ongehuwd
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overl. kinderen: A n n a H e n r i ë t t a E l i s a b e t h , geb. 's Gravenh. 28 Apr. 1788,
overl. Echteld 18 Nov. 1854, huwde Katwijk a.d. Rijn 9 April 1817 Walraven Elias
Johan baron van Balveren, heer van Leur, gen.-majoor der cavalerie, ridder M.W.O.
3e kl., geb. Leur 17 Nov. 1784, overl. Echteld 12 Aug. 1865, zoon van C h r i s t i a a n
W i l l e m H e n d r i k E r n s t en W i l h e l m i n a J o h a n n a L e b u ï n a barones
v a n F r i d a g h (kol. 83); W i l l e m L o d e w i j k geb. 's Grav. Mrt 1791, 28 Juli
1811 als student te Leiden overl.; Otto (1); A r e n d , heer van Spanbroek, geb. 23
Mei 1797, promoveerde te Leiden, overl. ongeh. te Brummen 19 April 1852.
De geschilderde portretten dezer echtgenooten zijn bij baron van Wassenaer van
Rosande te 's Gravenhage.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 112.
Obreen

[Wassenaer, Mr. Willem Frederik Hendrik baron van (2)]
WASSENAER (Mr. Willem Frederik Hendrik baron v a n ) (2), heervan Weurt en de
Briellaard, zoon van Otto (1) en J.C. barones van Balveren, geb. Nijmegen 12 Mei
1820, promoveerde te Utrecht 1841, was lid prov. staten Gelderland (1853),
kamerheer i.b.d., eereridder Johannieter-orde, overl. Ermelo (huize Riethorst) 6
April 1892, na te 's Gravenh. 13 Oct. 1848 geh. te zijn met J u s t i n e G o v e r d i n e
J e a n n e A d o l p h i n e gravin v a n R e c h t e r e n , geb. Arnhem 21 Febr. 1828,
overl. Riethoist 11 Oct. 1892, dochter van J a n D e r k en van C i v i l e S u s a n n e
J e a n n e A d o l p h i n e barones v a n H a r d e n b r o e k . Hunne kinderen vindt
men in Ned. Adelsboek 1908, 531.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 117.
Obreen

[Wassenaer, Willem Frederik Pieter Herman baron van]
WASSENAER (Willem Frederik Pieter Herman baron v a n ), heer van St. Pancras,
zoon van Jacob Nanning Arend (1) en J.P. van de Sande, geb. Nijmegen 2 Dec.
1809, trad in krijgsdienst bij het wapen der artillerie, bereikte 1861 den rang van
majoor der vesting-artillerie, werd gepensionneerd met den rang van luit.-kol., overl.
Nijmegen 25 Oct. 1882, na ald. 5 Mei 1854 geh. te zijn met H e n r i e t t a J a c o b a
C r a m e r , geb. Arnhem 27 Oct. 1831, overl. Kleef 18 Juli 1878, dochter van
H e n d r i k en E m i l i e A d e l a ï d e W e e r t s . Hieruit o.a. Jacob Nanning Arend
(2).
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 116.
Obreen

[Wassenaer, Willem Hendrik baron van]
WASSENAER (Willem Hendrik baron v a n ), zoon van Jacob Emmery (kol. 1526)
en A.C.M. van Baerle, ged. Hoogl. kerk Leiden 3 Nov. 1722, werd 1735 ingeschreven
als student te Leiden, trad in krijgsdienst en klom op tot kolonel van een regt.
dragonders; voorts was hij hoogheemraad van Delfland. Zijn door J. Fournier 1752
geschilderd portret is bij baron Quarles de Quarles te 's Gravenhage. Hij overl. 3
Oct. 1769, na te Hoorn 15 Dec. 1754 gehuwd te zijn met C a t h e r i n a v a n
F o r e e s t , dochter van N a n n i n g en J a c o b a d e V r i e s . Hieruit: 1. J a c o b a
M a r i a , geb. 's Gravenh. 15 Juni 1756, huwde A n d r i e s H e r m a n u s
P a l a m e d e s v a n L o m , 1774 kapitein inf. in het regiment van den prins van
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Baden-Durlach, 1779 majoor in datzelfde regt., 1793 luit.-kol. in het regiment de
Thouars; 2. F r e d e r i k H e n d r i k , heer v. St. Pancras en de Haer, geb. 1757, lid
holl. ridderschap, ongeh. overl. 1782; 3. Jacob Nanning Arend (1); 4. M a r i a
H e s t e r , geb. 's Gravenh. 1763, overl. Nijmegen 1794, huwde 1787 W i l l e m
van Neukirchen genaamd Nyven-
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h e i m , geadmitteerd in de nijmeegsche ridderschap 1787, luit. inf., 1814 benoemd
in de geldersche ridderschap met predicaat jhr., nam geen zitting en overl. voor
1818, zoon van A r n o l d H e n d r i k D e r k en A u g u s t e v o n G r u m b k o w .
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 110.
Obreen

[Wassenaer, Willem Hendrik Jacob baron van]
WASSENAER (Willem Hendrik Jacob baron v a n ), heer van St. Pancras, zoon van
Jacob Nanning Arend (1) en J.P. van de Sande; geb. huize Leeuwenhof bij
Neerbosch 7 Aug. 1796, trad in krijgsdienst bij het wapen der rijdende artillerie, 1854
gepensionneerd met den rang van luit.-kol., was ridder M.W.O. en overl. Nijmegen
12 April 1856, na ald. 11 Juli 1832 te zijn geh. met jkvr. J a c q u e l i n e P a u l i n e
d e S a l v e d e B r u n e t o n , geb. Nijmegen 22 Mei 1811, ald. overl. 16 Oct. 1833,
dochter van W i l l e m B e n j a m i n en M a r i a V e r m e h r .
Hieruit geen kinderen.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 116.
Obreen

[Wassenaer, Willem Lodewijk baron van (1)]
WASSENAER (Willem Lodewijk baron van) (1), heer van de beide Katwijken, 't
Zand en Valkenburg, zoon van Mr. Frederik Hendrik (kol. 1521) en Seijna Jacoba
Isabella barones van Wijhe, geb. 12 Febr. 1738, 1754 ingeschr. als student te Leiden,
1761 drossaard van Buren, 1767 baljuw van den Briel en Voorne, 1772 lid der holl.
ridderschap, 1779 gecomm. ter admiraliteit te Amsterdam, 1780 meesterknaap van
Holland, 1787 luitenant-houtvester van Holland, ongeh. overl. 7 Dec. 1787. Hij was
een kundig onderzoeker van de geschiedenis zijner familie, getuige de vele stukken
in het Huisarchief van W. in het Rijksarchief te 's Gravenhage.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 112.
Obreen

[Wassenaer, Willem Lodewijk baron van (2)]
WASSENAER (Willem Lodewijk baron v a n ) (2), heer van Starrenburg Ruiven,
Maasland en Maassluis, zoon van Willem (2) en Josina van der Does, geb. 1676,
was een zeer bekend overste in den zeeoorlog, waarbij hij reeds in 1690 voorkomt.
Hij werd 1695 kapitein over een fregat, in 1697 naar Biscaje gezonden om een
retourvloot te begeleiden, werd hij door een franschen kaperkapitein aangevallen,
zelf zwaar gewond en na een heldhaftige verdediging gevangen genomen; zeer
hoffelijk door Lodewijk XIV zelf ontvangen, werd hij onmiddellijk in vrijheid gesteld.
In 1702 blonk hij uit bij Vigos, 1704 in den slag bij Malaga, 1705 voor Barcelona,
1706 bij de bestorming van Alicante; daarop verkreeg hij wegens de gevolgen zijner
wonden eervol ontslag en werd 1714 baljuw van 's Gravenhage, waar hij 28 Jan.
1720 overleed. Hij huwde ald. 20 Febr. 1707 M a r i a C o r n e l i a v a n A e r s s e n ,
geb. ald. 1691, er overl. 1760, dochter van C o r n e l i s heer van Hogerheyden, enz.,
en van M a r i a P a u w . Hieruit o.a. 1. Pieter (2); 2. W i l l e m heer van Ruiven, geb.
1713, overl. 1764, huwde 1747 S u s a n n a L o u i s e H u y g e n s , vrouw van
Zuilichem, Zelhem en St. Annaland, geb. 1714, overl. 1785, eenige dochter van
Constantin en Philippina Doublet; dit huwel. bleef kinderloos; 3. I s a b e l l a , overl.
1793, huwde 1734 C a r e l A u g u s t u s E m a n u e l graaf v a n R e c h t e r e n ,
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heer van de Vellner, generaal-majoor cavalerie enz., geb 1708, overl. 1789, zoon
van A d o l f H e n d r i k en S o p h i a J u l i a n a gravin v o n
C a s t e l - R u d e n h a u s e n ; 4. A n n a vrouw van Wilhem baron van Wassenaer
(kol. 1535) 5. Johan Lodewijk Haganus (kol. 1531).
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Zijn portret op een 1717 door K. de Moor geschilderd regentenstuk in het
gemeentemuseum te 's Gravenhage en in het museum te Grenoble door denzelfden
meester.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 176.
Obreen

[Wassenaer, Willem Lodewijk graaf van (3)]
WASSENAER (Willem Lodewijk graaf v a n ) (3), heer van Starrenburg, Ruiven,
Maasland en Maassluis, zoon van Pieter (2) en A.A. barones van Boetzelaer, geb.
's Gravenh. 23 Sept. 1744, overl. ald. 25 Mrt. 1833.
Hij was dijkgraaf van Rijnland, lid der hollandsche ridderschap en als zoodanig
rentmeestergeneraal der abdijgoederen van Leeuwenhorst; bewindhebber der
O.-I.C., curator der leidsche hoogeschool, gezant naar Oostenrijk en Rusland.
Hij liet een natuurlijken, door hem erkenden zoon na, door een K.B. gelegitimeerd,
welke de stamvader werd der graven van W.-St.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 180; W i l d e m a n , Les Worberts comtes
van Wassenaer-Starrenburg devant le tribunal de l'histoire (1899).
Obreen

[Wassenaer-Obdam, Carel George graaf van]
WASSENAER-OBDAM (Carel George graaf v a n ), baanderheer van Wassenaar,
heer van Lage, Twickel, Obdam, Hensbroek enz., zoon van Unico Wilhelm (kol.
1540) en D.L. van Goslinga; ged. Kloosterkerk 's Gravenhage 6 Febr. 1733, 1758
grietman van Franekeradeel, 1764 voorzitter van den Raad van State, 1781 en 1785
gezant naar Weenen, 1785 lid holl. ridderschap, 1794 lid overijselsche ridderschap,
1795 vertegenwoordiger van het volk van Overijsel; hij was nog bewindhebber der
O.-I.C. en overl. op Twickel 14 Juli 1800, na 30 Aug. 1767 te Amsterdam geh. te
zijn met J a c o b a E l i s a b e t h v a n S t r i j e n , geb. 's Gravenh. 14 Dec. 1741,
ald. begr. 20 Febr. 1816, dochter van J a c o b , raad van Amsterdam, en
G e e r t r u y d B l a u w . Hun eenige zoon was Jacob Unico Willem (zie onder).
Zijn geschilderd portret hangt op Twickel.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 148.
Obreen

[Wassenaer-Obdam, Jacob Jan graaf van]
WASSENAER-OBDAM (Jacob Jan graaf v a n ), baanderheer van Wassenaar, heer
van Lage, Obdam, Hensbroek, Spierdijk, Wogmeer, Zuidwijk, enz., zoon van Unico
Wilhelm (kol. 1540). Hij werd geb. in 1724, in 1766 beschreven in de holl.
ridderschap, deswege gecommitteerde ter admiraliteit op de Maze; van het
hoogheemraadschap Rijnland was hij 1761-1772 hoogheemraad, 1772-1779 dijkgraaf
en baljuw. Hij overleed ongeh. te 's Gravenhage 25 Dec. 1779 en werd 29 Dec. ald.
begr. in de Kloosterkerk; zijn broeder Carel George, hiervoor genoemd, als
erfgenaam nalatend.
Zijn geschilderd portret hangt op Twickel.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 148.
Obreen
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[Wassenaer-Obdam, Jacob Unico Willem graaf van]
WASSENAER-OBDAM (Jacob Unico Willem graaf v a n ), baanderheer van
Wassenaar, heer van Lage, Twickel, Obdam enz., zoon van Carel George (zie
boven) en J.E. van Strijen, gedoopt Kloosterkerk 's Gravenh. 23 Juli 1769, werd
1793 grietman van Franekeradeel, was gedeputeerde In den Raad van State,
gecommiteerde ter admiraliteit op de Maze; in 1794 ging hij van de friesche in de
holl. ridderschap over. Hij overl. op Twickel 31 Aug. 1812, na drie malen geh. te
o

zijn: 1 . 5 Juni 1791 A d r i a n a M a r g a r e t h a C l i f f o r d , geb. Amst. 1 Oct. 1772,
overl. Leeuwarden 29 Jan. 1797, dochter van G e o r g e , heer van Hogersmilde,
o

schepen v. Amsterdam, en H e s t e r H o o f t ; 2 . Amsterd. 4 Nov. 1798
M a r g u e r i t e H e l è n e A l e w i j n , geb. Amsterd. 1776, overl.
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o

's Gravenh. 1800, dochter van Mr. G i l l e s en M a r i a C o r n e l i a van L o o n , 3 .
Ruurlo 24 Apri 1805 S o p h i a W i l h e l m i n a barones v a n H e e c k e r e n t o t
K e l l , grootmeesteres der koninginnen Frederika Louisa Wilhelmina en Anna
Paulowna der Nederl., geb. 's Gravenh. 19 Sept. 1772, overl. ald. 13 Jan. 1847,
dochter van J a c o b D e r k C a r e l en J o h a n n a J u l i a n a barones van
Wassenaer.
J.U.W. had slechts uit zijn 2e huw. een dochter, M a r i e C o r n e l i e , geb.
Amsterd. 21 Sept. 1799, die zijn uitgestrekte bezittingen erfde en door haar huwelijk
in het geslacht van Heeckeren bracht; zij overl. 's Gravenh. 31 Mrt. 1850, na op het
kasteel Twickel 14 Dec. 1831 geh. te zijn met Mr. J a c o b D e r k C a r e l baron
van H e e c k e r e n , heer van Nettelhorst en Borculo, geb. Emmerik 8 Febr. 1809,
lid prov. Staten v. Overijsel, lid der Eerste Kamer, opperstalmeester van Z.M. enz.,
overl. 's Gravenhage 7 Nov. 1875, zoon van W i l l e m H e n d r i k A l e x a n d e r
C a r e l en S a r a G e e r t r u i d a A g a t h a v a n P a b s t t o t B i n g e r d e n .
De geschilderde portretten van hem en zijn derde vrouw zijn op Twickel.
Zie: O b r e e n , Gesch. gesl. Wassenaer 149.
Obreen

[Wassenaer-Obdam, Johan Hendrik graaf van]
WASSENAER-OBDAM (Johan Hendrik graaf v a n ), baanderheer van Wassenaar,
heer van Lage, Twickel, Obdam enz., gedoopt 's Gravenhage 1683, overl. 5 Febr.
1745, begr. Groote kerk, 's Grav., zoon van Jacob (5) en Adriana Sophia van
Raesfelt, vrouw van Lage en Twickel. Hij werd beschreven in de holl. ridderschap,
deswege lid van den Raad van State, voorzitter van gecommitteerde raden, lid der
Staten-Generaal (1726), curator der leidsche hoogeschool (1727), hoogheemraad
van Rijnland, houtvester en grootzegelbewaarder van Holland, rentmeester der
domeinen van de voormalige abdij Leeuwenhorst, ridder der orde van St. Jan van
Jeruzalem. Hij overleed ongehuwd.
In de politiek was hij een overtuigd voorstander van nauwe aansluiting bij
Engeland, evenals zijn vriend Simon van Slingelandt voor wien hij reeds in 1720,
bij den dood van Heinsius, veel moeite had gedaan om hem te doen verkiezen tot
raadpensionaris en tot wiens benoeming in 1727, na het overlijden van van
Hoornbeek, hij krachtig bijdroeg.
Zijn geschilderd portret hangt op Twickel.
Zie een karakteristiek van hem door F é n e l o n in de Bijdr. en Meded. Hist. Gen.
XXX, 173, en een door W. B e n t i n c k , wiens voogd hij geweest was, in B l o k ,
Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland enz. (1888) 243; O b r e e n ,
Gesch. gesl. Wassenaer 147.
Obreen

[Wassenaer-Obdam, Unico Wilhelm graaf van]
WASSENAER-OBDAM (Unico Wilhelm graaf v a n ), baanderheer van Wassenaar,
heer van Lage, Twickel, Obdam enz. (na den dood van zijn broeder Johan Hendrik,
die voorgaat) geb. 1692, overl. 9 Dec. 1766, begr. Groote Kerk, 's Grav., zoon van
Jacob (5) en Adriana Sophia van Raesfelt, vrouw van Lage en Twickel. Hij had eerst
(1717) zitting in de ridderschap van Overijsel, daarna (1724) in die van Holland,
werd raad ter admiraliteit op de Maze (1724), bewindhebber O.-I.C. (1734), was
verder hoogheemraad van Rijnland (sedert 1723). In de Staten van Holland behoorde
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hij tot de staatsgezinde partij. Tijdens den oostenrijkschen successie-oorlog werd
hij tweemaal, in 1744 en 1746, met een zending aan den koning van Frankrijk belast
om een vrede te bemiddelen; in 1746 werd hij tot vertegenwoordiger der Republiek
op het Congres van Breda
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benoemd. Na de verheffing van Willem IV speelde hij aanvankelijk geen rol, doch
toen na diens dood, onder de Gouvernante, de oppositie zich meer en meer deed
gelden, was hij hiervan de ziel in de ridderschap, nauw verbonden met Hompesch
en Wassenaer-Starrenburg. In 1756 en volgende jaren was hij een der voornaamste
steunsels van den franschen gezant d'Affry.
Zijn door G. de Marees geschilderd portret, aanwezig op Twickel, is door J.
Houbraken gegraveerd.
Hij huwde (1723) D o d o n e a L u c i a v a n G o s l i n g a (geb. 1702, overl. 1769),
dochter van S i c c o en van J o h a n e t t a I s a b e l l a barones t h o e
S c h w a r t z e n b e r g e n H o h e n l a n s b e r g , waar bij hij verwekte: Jacob Jan
en Carel George (kol. 1539).
Zie over hem: J o r i s s e n , Lord Chesterfield en de Rep. der Ver. Nederl.
(Historische studiën, laatste Bundel); d e J o n g e , Gesch. v.d. diplomatie gedurende
den Oostenr. successieoorlog (1852); B e e r , Holland und der Oesterr. Erbfolgekrieg
(1871); d e B r o g l i o , Maurice de Saxe et le marquis d' Argenson (1891); Archives
ou corr. inéd. d.l. Maison d' Orange- Nassau, 4e série, III, IV; Bijdr. en Meded. v.h.
Hist. Gen. XXVII, 312; O b r e e n , Gesch gesl. Wassenaer 147 en 214
Obreen

[Weijden, Martinus van der]
WEIJDEN (Martinus v a n d e r ), geb. 30 Mei 1800 te Aarlanderveen, gest. te
Paramaribo 14 Oct. 1826. Hij begon zijn lagere studiën op de buitenschool van
Ravenstein en voltooide ze te Hageveld bij Velsen, dat onder de leiding stond van
president van Bommel. 2 Oct. 1820 werd hij ingeschreven onder de studenten van
het seminarie te Warmond, doch heeft zijn theologische studiën niet aldaar maar
te Hageveld verricht, geholpen door den president en de overige leermeesters dier
kweekschool. Oorzaak van dezen ongewonen maatregel was gebrek aan de noodige
hulpkrachten op het kleinseminarie. V.d.W. moest derhalve een gedeelte van zijn
eigen studietijd opofferen om onderricht te geven aan de studenten van Hageveld.
4 Aug. 1824 is hij priester gewijd, en zijn eerste H. Mis werd door Broere, die toen
tot de hoogste klasse van het klein-seminarie behoorde, dichterlijk herdacht. V.d.W.
heeft zijn onderricht voortgezet, totdat Hageveld in het najaar van 1825 werd
gesloten. Een nieuwe werkkring moest thans gezocht worden en de gewezen leeraar
van Hageveld besloot zich te wijden aan het missiewerk in Suriname. Prof. v.
Wyckerslooth van Warmond, die tevens protector was der surinaamsche missie,
zal waarschijnlijk als raadsman zijn opgetreden bij de keuze van dezen nieuwen
levensstaat. Immers juist terzelfder tijd kwam het bericht dat de laatst overgebleven
missionaris in die kolonie, Ludovicus van der Horst, was gestorven en van zijn
voormaligen leerling had v.W. goede verwachtingen. Deze werd dan te gelijk met
een anderen jeugdigen priester van de hollandsche missie, Joannes Groof, door
den protector van Suriname ter benoeming aan de Propaganda voorgedragen;
weldra volgde voor beiden de aanstelling en werd v.d. W. tevens benoemd tot
apostolisch prefect. Als zoodanig is hij de eerste geweest die onmiddellijk door den
H. Stoel aan het hoofd der surinaamsche missie is geplaatst. In de helft van Dec.
1825 verlieten beide missionarissen de reede van Texel en 8 Febr. 1826 kwamen
zij te Paramaribo aan. Vier dagen later volgde de ontzegeling van het tabernakel in
de oude huiskerk aldaar en 4 Maart daaropvolgend zegende de prefect de nieuwe
steenen kerk in, welke door zijn voorganger
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was gebouwd. In Sept. 1826 ondernam hij een reis naar de melaatschen, welke in
het verplegingsoord Batavia waren ondergebracht en diende aan 120 personen het
Doopsel toe. De arbeid in dit vreeselijk oord van lijden berokkende hem den dood;
reeds koortslijdend kwam hij naar Paramaribo terug en bezweek eenige dagen later,
nog slechts 26 jaren oud. Zijn laatste gedachten waren gewijd aan de ongelukkigen
op ‘Batavia’, zooals blijkt uit brieven, welke in de Katholiek zijn geplubliceerd; voor
hen bestemde hij het laatste, waarover door hem kon beschikt worden. Toen in
1840 Mgr. van Bommel de eer van Hageveld had te handhaven, beriep hij zich
onder meer op de heldenloopbaan van V.d.W. in Suriname, om aan te toonen, welke
voortreffelijke vruchten het onderwijs van Hageveld had opgeleverd.
Zie: K.M.A.L. W u l f i n g h , Beknopte Gesch. der Kath. Missie in Suriname (Gulpen
1884) 192; De Katholiek 1889, I, 137; L e e s b e r g , Gedichten van Mgr. B r o e r e
('s Gravenh. 1880) 300; Brief van v a n B o m m e l , bisschop van Luik aan den
hoogleeraar Matthys Siegenbeek ('s Gravenh. 1840) 11.
Hensen

[Weyerman, Jacob Campo]
WEYERMAN (Jacob Campo), geb. 9 Aug. 1677 te Breda, gest. in den Haag in Maart
1747, was de zoon van den lakei J a k o b W. en van L y s S i n t M o u r e l , die
verkleed verschillende veldtochten medemaakte, zich dapper onderscheidde en tot
hoogeren rang had kunnen opklimmen - zij was sergeant - ware niet bij een
verwonding hare sekse aan het licht gekomen. Reeds als knaap wilde de jonge W.
niet deugen, zoodat hij op 15-jarigen leeftijd de deur werd uitgezet. Jaren lang heeft
hij toen een zwervend leven geleid, doorreisde België, Frankrijk - waar hij kennis
maakte met den beruchten Cartouche, die hem bij zijn bende wilde inlijven, waarvoor
W. wegens zijn ‘liefde voor de eerlijkheid’ bedankte - Italië, Zwitserland, Duitschland,
Engeland en leefde van het spel en oplichterij. Ook het penseel hielp hem soms
aan den kost. In zijn jonge jaren heeft bij les in het schilderen gehad en naar het
schijnt zich vooral op het bloemschilderen toegelegd. Eindelijk keerde hij naar het
vaderland terug en vestigde zich voorloopig te Rotterdam. Lang bleef deze onrustige
geest daar niet en later vinden wij hem te Delft, Amsterdam, Breukelen, Vianen,
Kuilenburg enz. In Rotterdam trad hij voor het eerst op in de rol, waarin hij het meest
beteekend heeft, nl. als journalist. Een groot aantal weekblaadjes heeft hij
achtereenvolgens het licht doen zien. Het waren echter geen nieuwsbladen, maar
meer zoogenaamde spectatoriale vertoogen. Hij heeft door die blaadjes zich naam
en ontelbare vijanden gemaakt. Reputatie maakte hij zich door dat hij als
letterkundige een heel eind boven de schrijvers zijner dagen uitstak als stylist. Om
een nieuw, een typisch beeld was hij nooit verlegen. Pittig en jolig weet hij dikwijls
mede te deelen, wat hij te zeggen had. Toch zijn die blaadjes voor het nu levend
geslacht niet genietbaar meer, niet alleen omdat W. lang niet altijd onderhoudend
is, maar omdat men de personen en toestanden zou moeten kennen, welke door
W. in het zonnetje gezet worden. Hij hekelde alles en nog wat. Vandaar het
toenemend aantal zijner vijanden. En daar kwam nu bij, dat hij in toenemende mate
zich aan chantage schuldig maakte. Was hij het een of andere schandaal of iets
dergelijks op het spoor gekomen, dan was hij er al spoedig bij om den betrokken
persoon mede te deelen, dat hij over de aangelegenheid een stuk voor zijn weekblad
ontvangen had, dat hij wel genoodzaakt zou zijn
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te plaatsen tenzij .... men betaalde. Dat ging zoover, dat het Hof van Holland - dat
hij ook al beleedigd had - in 1739 de hand op hem wist te leggen en hem logies
bezorgde in de Gevangenpoort. Hij ging nu den bekeerden zondaar spelen en
trachtte door memories het Hof te overtuigen van zijn diep berouw over zijn tot
dusverre gevolgde levenswijze en drong aan op genade en verbanning. Het mocht
niet baten. Het Hof begreep, dat een gevaarlijk man als W. voor goed onschadelijk
gemaakt moest worden; vandaar dat hij bij vonnis van 22 Juli 1739 tot levenslange
gevangenisstraf veroordeeld werd. Hij heeft nog bijna acht jaar in de Gevangenpoort
doorgebracht, zich onledig houdende met letterkundigen arbeid en het dresseeren
van muizen, totdat in Maart 1747 de dood hem verloste. 31 Maart 1727 trouwde hij
te Breukelen met J o h a n n a E r n s t , aan wie hij reeds 30 Juni 1703 trouwbelofte
gedaan had. Bij zijn huwelijk had hij twee kinderen, J a c o b en H e n d r i k , terwijl
later nog geboren werd: J a c o b a . 11 Mei 1737 had Weyerman zich te Leiden als
student in de medicijnen laten inschrijven, doch een jaar later verliet hij weer de
stad.
Tot zijn voornaamsten letterkundigen arbeid behooren zijn weekblaadjes. Zij
vormen een heele lijst, daar hij gewoonlijk na een of twee jaar een nieuw blaadje
begon en ook soms er meer dan één tegelijk uitgaf. Absolute zekerheid omtrent al
die periodiekjes is niet te geven, want er werden verschillende blaadjes aan hem
toegeschreven, terwijl W. ontkend heeft de auteur te zijn. Met zekerheid kan men
aannemen, dat hij schreef: De Rotterdamsche Hermes (30 Sept. 1720 - 4 Sept.
1721); de Amsterdamsche Hermes (30 Sept. 1721 - 21 Sept. 1723), de Ontleeder
der Gebreken (11 Oct. 1723 - 8 Oct. 1725 met Ontleeding van den Ontleeder der
gebreken); Den Echo des Weerelds (29 Oct. 1725 - 13 Oct. 1727); t' Zamenspraaken
tusschen de Dooden en de Levenden (1726, 1727); De Reyzende Chenees (1726,
1727); De Doorzigtige Heremyt (27 Sept. 1728 - 14 Maart 1729); De Vrolijke
Kourantier (7, 14 Maart 1729); Den vrolijken Tuchtheer (4 Juli 1729 - 26 Juni 1730);
Den Kluyzenaar in een vrolijk humeur (1733); Den Talmud ofte overzeldzaame
Joodsche vertellingen (1736); De Naakte Waarheyt (1737); Het Oog in 't zeyl, in de
gevangenis geschreven en later uitgegeven. De titel noemt het jaar 1780.
Is voor kenschetsing van de beteekenis van W. zijn optreden als redacteur en
schrijver van ‘Wekelijksche papieren’ het voornaamste, ook op ander terrein heeft
hij sporen nagelaten. Reeds in 1705 trad hij op met Besweering van den disperaten
Antwerpsen courantier. Kluchtspel (Brugge 1705). Tot deze soort behoort De
Maagdenburgsche Alchimist of de gewaande baron van Syberg ontmaskert (Utr.
1733). Zonder jaar verscheen een bundel tooneelstukken getiteld: De Persiaansche
zijdewever, Demokriets en Herakliets, Brabandsche voyagie, de Hollandsche
zinlijkheyt, den Antwerpsche Courantier, en de Gehoornde broeders, benevens
eenige uyt het Grieks vertaalde gezangen van A n a k r e o n .... Gedrukt voor den
Autheur. Deze uitgave prijkt met een mooi, door J. Houbraken naar C. Troost
gegraveerd, portret.
Onder W.'s overige werken dienen nog vermeld: Historie des Pausdoms (1725,
3 dln.); Eenige scherpe aanmerkingen over de Historie des Pausdoms bij een
Karthuyzer monnik (Amst. 1734); De levensbeschrijvingen der Nederlandsche
Konstschilders en Konstschilderessen ('s Grav., Dordrecht, 1729-69, 4 dln.,
grootendeels compilatie); Zegenzang in 1741 aan den .... Hove van Holland ('s Grav.
1741):
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Eenige letterlievende, zedekundige, historische en stichtelijke betrachtingen ('s
Grav. 1742) enz.
Zie: W.P. S a u t i j n K l u i t , Jacob Campo Weyerman als journalist in Nijhoff's
Bijdragen N. Reeks VII, 193-245; W o l f g a n g , Jacob Campo Weyerman in Ned.
Spectator 1895, 181, 197, 213, 292, 321, 331, 355, 361; 1896, 141, 159, 261, 269.
Knuttel

[Wilmer, Gerardus Petrus]
WILMER (Gerardus Petrus), de tweede bisschop van Haarlem na het herstel der
hierarchie, was geb. te Boxtel 22 Nov. 1800 en stierf te Haarlem 1 Jan. 1877. Hij
verrichtte zijn lagere studiën op het klein seminarie te St. Michiels Gestel, zijne
theologische op het seminarie Herlaar, welke beide inrichtingen behoorden tot het
vicariaat van den Bosch. Reeds als theologant werd hij belast onderricht te geven
in de wijsbegeerte aan de studenten van het naburig kl. seminarie; na zijn
priesterwijding te Keulen op 8 Sept. 1824 zette hij dat onderricht als leeraar aan
hetzelfde seminarie te St. Michiels Gestel voort en doceerde daar tevens gewijde
welsprekendheid. Het sluiten van het kl. seminarie op 18 Sept. 1825 krachtens
koninklijk besluit maakte aan dezen werkkring een einde. W. werd nu assistent te
Heusden en in 1826 kapelaan te Eindhoven, om vervolgens in 1829 als hoogleeraar
in de theologie aan het groot seminarie Herlaar op te treden. In 1834 benoemde de
administrator apostolicus van 's Hertogenbosch, Hendrik den Dubbelden, W. tot zijn
secretaris, doch deze wist nog tijd uit te sparen voor het geven van lessen in het
kerkelijk recht op Herlaar. Als gevierd kanselredenaar werd hij uitgenoodigd de
lijkrede te houden van een paar hoogst verdienstelijke mannen in het kerkdistrict
van 's Hertogenbosch, op den voormaligen vicaris apostoliek Antonius van Alphen
en op Anthonius van Gils, den eersten president van Herlaar. 23 Mrt. 1852 kreeg
W. zijn aanstelling tot pastoor van Boxtel en deken van Oorschot; 23 Sept. 1856
werd hij deken en plebaan van 's Hertogenbosch, alsmede in 1858 de eerste proost
van het herstelde bisschoppelijk kapittel aldaar. Al deze ambten en waardigheden
waren de voorbereiding tot een nog veel aanzienlijker levenstaak. Na den dood van
Haarlem's eersten bisschop, mgr. van Vree, werd hij bij breve van 4 Mei 1861 tot
diens opvolger benoemd en 23 Mei daaropvolgend in de kapel van het seminarie
te Haaren tot bisschop gewijd. Tot wapenspreuk koos hij zich: ‘Dominus providebit’.
Zijn eerste herderlijk schrijven van 19 Juli betrof het regelen van den
Sint-Pieterspenning; in al de kerken en kapellen van zijn diocees werd een
broederschap opgericht, waarvan de leden zich verbonden maandelijks een
vastgestelde gift voor het onderhoud van den paus op te brengen. Reeds in April
1862 bevond de nieuwe bisschop zich te Rome; hij was daar tegenwoordig bij de
heiligverklaring der martelaars van Japan en legde er op 8 Juni met 300 andere
bisschoppen de plechtige verklaring af voor de noodzakelijkheid van het wereldlijk
gezag der pausen. Nog tweemalen daarna heeft hij de Eeuwige stad bezocht. In
1867 gold het 't bijwonen der heiligverklaring van de martelaars van Gorcum, welke
te Rome geschiedde op 29 Juni. Daar deze geloofsgetuigen in den Briel waren ter
dood gebracht, dat tot het haarlemsche diocees behoort, kreeg de gebeurtenis voor
hem eene bijzondere beteekenis. Al reeds vroeger had Hij zich aan de vereering
dezer martelaars veel laten gelegen liggen. Onder zijn aanmoediging was prof. Smit
(kol. 1330) begonnen met een diepgaande studie betreffende de geschiedenis der
voornoemde martelaars, vooral ter bepaling van
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de juiste plek waar zij den dood hadden ondergaan en waren bijgezet. En toen het
eenmaal wetenschappelijk vaststond, waar die plek moest gezocht worden, nl. op
het weiland van het voormalig klooster van Sint-Elisabeth te Rugge, had genoemde
hoogleeraar in 1865 op last van den bisschop het martelveld van den Briel voor het
bisdom aangekocht. Nu de heiligverklaring eenmaal was voltrokken, besloot mgr.
W. hunne vereering op de plaats, waar zij gemarteld waren, krachtig te bevorderen.
Vooreerst werd door hem een commissie saamgeroepen om de onderzoekingen
en bevindingen van prof. Smit nog eens grondig na te gaan. Nadat die commissie
een verslag had uitgebracht, waarbij zij zich met de uitkomsten van den
warmondschen hoogleeraar vereenigde, werd deze uitspraak door den bisschop
bekrachtigd in de synodale vergadering van 1 Dec. 1870. Vervolgens werd 9 Juli
1871 door hem een nieuwe commissie in het leven beroepen, welke toezicht had
te houden bij de opgravingen, die op het martelveld moesten geschieden, alsmede
op de bouwwerken welke aldaar eerlang zouden verrijzen. Ten slotte gaf de bisschop
nog bijzondere verordeningen, welke bij het houden der bedevaarten naar den Briel
moesten in acht genomen worden en ten doel hadden om de goede orde aldaar te
bewaren. Voor de derde maal trok mgr. W. in 1869 naar Rome en is er tot diep in
den zomer van 1870 gebleven. Ditmaal moest hij deelnemen aan het vaticaansch
concilie, is bij al de openbare zittingen tegenwoordig geweest en heeft zich toen
uitgesproken als een beslist voorstander van de afkondiging der pauselijke
onfeilbaarheid. Nu wij het doel dezer drie roomsche reizen hebben aangestipt, zullen
wij nog eenige andere belangrijke feiten uit zijn episcopaat mededeelen. En dan
dient vooreerst gewezen op het bijeenkomen van de eerste diocesane synode na
het herstel der bisschoppelijke hierarchie van 16 tot 19 Sept. 1867 in het seminarie
te Warmond. Gelijk de Acta et Statuta van die vergadering aantoonen, werd hier de
regeling van het nieuwe bisdom, door zijn voorganger met talrijke circulaires en
besluiten ingeleid, nader en voor goed vastgesteld. 8 Dec. 1868 verscheen de Kleine
Catechismus ten dienste van het haarl. diocees. Veel heeft hij ook voor de
ontwikkeling van het onderwijs gedaan. 25 Febr. 1869 gaf hij een circulaire uit,
waarbij, in overeenstemming met het gemeenschappelijk mandement der
bisschoppen van Nederland, een aantal practische Inlichtingen betrekkelijk de open inrichting van bijzondere katholieke scholen van lagere onderwijs werden gegeven.
23 Sept. 1869 stichtte hij een pensioenfonds ten bate van de onderwijzers aan de
katholieke scholen van zijn diocees verbonden. 10 Nov. van hetzelfde jaar werd
door hem in het leven geroepen de commissie tot bevordering v.h. kath. bijz.
onderwijs in het bisd. Haarlem. In 1869 valt ook de stichting van het bisschoppelijk
museum voor kerkl. oudheid, kunst en geschiedenis te Haarlem, thans in de
Jansstraat gevestigd. De drijvende kracht daarbij was de toenmalige secretaris van
den bisschop, J.J. Graaf, die nog heden als president der commissie van het museum
werkzaam is. In 1873 werd aan dezen in vereeniging met den eersten secretaris
van het bisdom, J.F. Vregt, door mgr. W. de uitgave toevertrouwd der Bijdragen
voor de geschiedenis v.h. bisd. Haarlem, welk tijdschrift nog immer verschijnt. In
1874 benoemde de bisschop de leden van een kerkelijke rechtbank, welke onderzoek
had in te stellen naar de vereering in deze streken gebracht aan Lidwina, de
gestigmatiseerde en vrome lijderes te Schiedam. Het doel van dit proces was om,
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wanneer de uitkomst der onderzoekingen den ‘cultus ab immemorabili tempore’
mocht bevestigen, aan den paus te verzoeken, dat hij de openbare vereering, welke
aan eene heilige wordt gebracht, uitdrukkelijk voor Lidwina zou willen toestaan. Den
uitslag van dit kanoniek onderzoek, dat tot 1879 voortduurde, heeft de bisschop niet
meer beleefd. Ook voor de beoefening van den kerkelijken zang was hij zeer bezorgd;
5 Jan. 1875 werd het oprichten van een ‘St. Gregoriusvereeniging’ voor de stad
Haarlem door hem goedgekeurd. Op 8 Sept. 1874 had mgr. W. zijn gouden
priesterfeest mogen vieren; zijn priesters schonken hem toen eene gouden kelk,
de leeken een som gelds voor het bouwen van archief en bibliotheek naast de
bisschoppelijke woning. Op Nieuwejaarsdag 1877 is hij plotseling ten gevolge van
een hartkwaal uit het leven weggerukt.
Geschilderd portret, kniestuk, door Canta, in de bisschoppelijke woning, N.-Gracht
te Haarlem. Gravures, van Someren, Catal. II, 6158-6161.
Van hem: G.P. W i l m e r , Lijkrede op Anthonius van Gils ('s Hertogenb. 1834);
Lijkrede op P. v.d. Ven (ibid. 1837); Acta et statuta primae synodi diocesanae
Harlemensis (Harlemi 1867); Acta et statuta conventus prosynodalis diocesis
Harlemensis (1868-1876).
Zie: C o p p e n s , Nieuwe beschr. v.h. bisd. 's Hertogenbosch ('s Hertogenb. 1840)
I, 302, 332; S c h u t j e s , Kerkel. Gesch. v.h. bisd. 's Hertogenbosch ('s Hertogenb.
1872) II, 88-89, 161, 192, 194, 207; J. v.d. A k k e r , Lijkrede op Mgr. Wilmer in de
Katholiek 1877, I, 65; Neerlandia Catholica (Utrecht 1888) 76-83; De Katholieke
illustratie I, 305; P e t i t , Repert. 1596; Gids in het bisschoppelijk museum voor
kerkel. oudheid kunst en geschiedenis te Haarlem (Leiden 1900); Acta et decreta
sacr. conciliorum recentiorum, Collectio Lacensis (Friburgi Brisgoviae) VII.
Hensen

[Wiselius, Samuel Iperuszoon]
WISELIUS (Samuel Iperuszoon), geb. te Amsterdam 4 Febr. 1769, overl. aldaar 15
Mei 1845. Door zijn vader, die koopman was, daartoe in de gelegenheid gesteld,
volgde hij van zijn vroege jeugd af de roeping, die hij tot de geschiedenis en de
letteren gevoelde. Reeds op zijn 17e jaar stelde hij voor een groot gedeelte het
Tafereel van de staatkundige verlichting der Nederlanden te boek, dat zeven jaren
later door hem werd omgewerkt, of liever, opnieuw opgesteld, eerst lang daarna in
de Mnemosyne, en eindelijk (1828) te Brussel in het licht verscheen. Op de latijnsche
school genoot hij het onderwijs van Richeus van Ommeren en Daniel Wyttenbach.
Na het verlaten dier school bleef hij nog een jaar te Amsterdam de lessen van
Wyttenbach volgen, Daarop, in 1786, begaf hij zich naar Franeker om daar te
studeeren. Dra veranderde hij echter van plan, en vestigde zich te Leiden
(ingeschreven 29 Mei 1787), waar hij de lessen van Ruhnkenius, van de Wijnpersse,
Pestel, van der Keessel, e.a. volgde. Zijn kort verblijf te Franeker had evenwel een
duurzame vriendschap met Valckenaer en van Kooten ten gevolge. Waarschijnlijk
in 1789 studeerde Wiselius te Göttingen, waarna hij 6 Nov. 1790 te Leiden in de
rechten promoveerde op een dissertatie de Successionibus ab intestato ex jure
Hollandorum. Drie dagen na zijn promotie werd hij geadmitteerd als advocaat voor
den Hove van Holland. Hij vestigde zich in zijn geboorteplaats. 3 Mei 1791 trad hij
in het huwelijk met S u z a n n a l e P o o l e uit Leiden. Daar de praktijk hem
tegenstond gaf hij die spoedig op en had voortaan aandeel in de handelszaken zijns
vaders. Na diens dood in
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1793 kwamen de zaken geheel op den jongen Wiselius te rusten. Zijn vurige
patriotsche gezindheid noopte hem met belangstelling den loop der gebeurtenissen
gade te slaan, en eindelijk, na den dood zijns vaders, daaraan een werkzaam
aandeel te nemen. Als lid van het te Amsterdam opgerichte ‘Comité revolutionnair’,
hielp hij de omwenteling van 1795 voorbereiden en uitvoeren, en daarna besteedde
hij al zijn werkkracht in het belang der nieuw-opgerichte republiek. In de vergadering
der provisioneele representanten van Holland was hij in Febr. 1795 als secretaris,
en in Juli en Nov. van dat jaar als voorzitter werkzaam. Hij had zoozeer het
vertrouwen zijner medeburgers, dat men hem tot lid benoemde van zeer vele destijds
opgerichte comité's; in die woelige dagen toonde hij zich zeer ijverig en werkzaam
om de belangen van zijn vaderland en zijne medeburgers voor te staan. In 1796
aanvaardde hij de gewichtige betrekking van lid van het Comité tot den
Oost-Indischen Handel (na 1800: Raad der Aziatische Bezittingen). Hiermede begon
een nieuw tijdperk zijns levens. Door aanleg en liefhebberij altijd meer tot den handel
dan tot de politiek geneigd, werd hij door zijn nieuwen werkkring langzamerhand
geheel in beslag genomen, en verliet hij gaandeweg de politiek. Bij de reorganisatie
van den Az. Raad in 1804 werd hij niet weder benoemd, hetgeen voor hem een
grievende teleurstelling was, die hij zich zeer aantrok. Hij vond er o.a. aanleiding in
o

tot het uitgeven van een: Beroep op het Bataafsche volk (Pamflet Knuttel n . 23245;
o

zie ook n . 23246 en 47). Het gebeurde was echter geenszins het gevolg van tegen
hem bestaande grieven of vijandschappen; de zaak was eenvoudig, dat men van
lieverlede personen, die zich bij de revolutie niet op den voorgrond geplaatst hadden,
boven de warme voorstanders der revolutie begon te verkiezen, ten gevolge van
den meer en meer duidelijk wordenden terugkeer tot eene vroegere orde van zaken.
Hierna bleef Wiselius als ambteloos burger te Amsterdam gevestigd, zich bezig
houdende met zijne particuliere handelszaken en zijne oude studiën. In 1807
verhuisde hij naar een klein buitenverblijf nabij Utrecht, zijn domicilie als koopman
echter steeds te Amsterdam houdende. Trouw aan zijne beginselen, die hem
verboden, door eenige daad de wettigheid des vreemden konings (hij sprak en
schreef van dezen nooit anders dan als van ‘den heer Lodewijk Buonaparte’) en
der fransche heerschappij te erkennen, hield hij zich al dien tijd geheel uit het
openbare leven teruggetrokken, ofschoon hem meer dan eens goede aanbiedingen
werden gedaan, en hij in die jaren groote verliezen had geleden. In een dichtstuk
van Helmers, waarin de schuld van alle ellende, waaronder het vaderland gebukt
ging, geworpen werd op de oude patriotten, vond hij aanleiding tot het uitgeven van
een tegenschrift onder den titel: Dichtmatig iets aan den heere J.F. Helmers, waarin
hij de schuld op de aristocraten wierp. De omwenteling van 1813 werd door hem
met groote blijdschap begroet. Zijn treurspel Polydorus, waarin hij den toestand van
ons land onder het fransche bestuur op het oog had, droeg hij aan den Koning op;
met het echtpaar Bilderdijk gaf hij een Nieuw Liederenboekje uit (Pamfl. Knuttel,
23544 en 45; zie ook 23593, en F. B e z e m e r Sr., Nieuws uit oude Boeken 101);
en nog meer gedichten verschenen van hem te dier gelegenheid. De staatkundige
loopbaan was nu weder voor W. geopend. En al begeerde hij aanvankelijk een
kleinen
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post boven een grooten, ten einde het volk, en niet den koring, te dienen, wisten
vrienden hem toch te bewegen, zich aan den koning te laten voorstellen, en van
dezen den post van hoofddirecteur der politie te Amsterdam te aanvaarden (29 Dec.
1813). Hij nam dien waar tot 1840, toen hij zijn ontslag vroeg, om de rest van zijn
leven ambteloos door te brengen. De hem aangeboden betrekking van gouvern.-gen.
van Nederl.-Indië sloeg hij af, ter wille van zijn hoog bejaarde moeder, In 1815 werd
hij tot lid, in 1817 tot vast secretaris van de tweede klasse van het Instituut gekozen.
Van 1818-21 gaf Wiselius vijf deelen Mengelen Tooneelpoëzy uit, waarop in 1833
een Nieuwe Dichtbundel volgde. In deze bundels komen ook verhandelingen en
uitvoerige voorreden voor. Vooral in het drama, dat hij wilde hervormen, zocht hij
zijn kracht. Met zijn grondige kennis van de classieken en zijn groote liefde voor de
oudheid, waarvoor ook getuigen zijne aanteekeningen op de door hem vertaalde
Reize naar Troas van L e C h e v a l i e r (1808-10, 3 dln. onvoltooid) en op de
Geschiedenis van Oud Griekenland van d e S a l e s (1808-17, 7 dln., onvoltooid),
was hij een door en door classiek auteur. Hij stelde zich de grieksche tragedie tot
voorbeeld, maar trachtte een eigen weg te bewandelen. Voor de romantieken en
het duitsche drama, niet alleen van Kotzebue en Iffland, maar ook van Schiller, trok
hij den neus op; eveneens had hij groote minachting voor Shakespeare. Zoo lang
zijn roem nog door zijn invloedrijke persoonlijkheid werd geschraagd, werden zijne
werken hoog geprezen; zijn vier oorspronkelijke tragediën werden met voldoening
herhaaldelijk opgevoerd. Echter heeft zijn roem hem niet lang overleefd. Het oordeel
van Jonckbloet was reeds ongunstig, en in lateren tijd raakte hij als dichter geheel
buiten tel. Zijn versbouw is wel onberispelijk en krachtig, maar wegens het doorgaans
ontbreken van ware dichterlijke bezieling kan hij niet anders dan een middelmatig
dichter genoemd worden; zijne verzen zijn meer deftig dan schoon, zijne treurspelen
tamelijk onbeduidend. Zelf hield hij zijn vaderlandsch stuk Aernoud van Egmond,
hertog van Gelder, voor het beste, door hem vervaardigd. Onlangs heeft echter een
onzer moderne letterkundigen (K l o o s , N. Gids, Sept. 1909) weder de aandacht
op Wiselius gevestigd, en aangetoond, dat hij als dichter toch niet geheel zonder
verdienste is. Zie over zijne treurspelen: S c h i m m e l , Eene bladz. uit de gesch. v.
ons drama, in de Gids, 1855, II.
Zijne vriendschap met Bilderdijk belette hem niet, openlijk voor zijne liberale
gevoelens omtrent godsdienst en staatkunde uit te komen. Zoo bestreed hij da
o

Costa (Pamfl. Knuttel n . 25291 en 25415) en gaf hij in 1831 in Mnemosyne een
aantal (reeds in 1792 en 1793 opgestelde) verhandelingen uit onder den titel: Proeve
over de verschillende regeeringsvormen, en derzelver betrekking tot het
maatschappelijk geluk. Ook bestaan van hem in vrijzinnigen geest geschreven
godsdienstige verhandelingen. Van zijne grondige kennis der vaderlandsche
oudheden vindt men blijken in de Gedenkschriften der 2e kl. van het Instituut, van
zijne ervarenheid in de nederl. taal in het Uitlegkundig Woordenb. op de Werken
van Hooft, waarvan hij de E. bewerkte.
Zijn portret is gegraveerd o.a. door Chrétien (physionotrace) en door R. Vinkeles
(voor het Vervolg op W a g e n a a r ); Ph. Velijn heeft het gegraveerd naar een
schilderij van L. Moritz in zijn Mengel- en Tooneelpoezy (1818) en naar een
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teekening van H.W. Caspari, in den Nederl. Muzen-Almanak van 1823. L.H. de Font
nay heeft in 1836 zijn portret op steen geteekend.
Zie: Het Leven van Mr. S. Iz. Wiselius, beschreven door zijnen behuwdzoon P.
v a n L i m b u r g B r o u w e r (Gron. 1846), waarin ook al zijn geschriften uitvoerig
vermeld en besproken worden. Voorts P e t i t , Repertorium 1598; Pamflet Knuttel
o

n . 23166, 67, 68, 70, 23211, 12, 14. De genealogie van het geslacht Wiselius staat
in het Stam- en Wapenboek van V o r s t e r m a n v a n O y e n III, 354.
Margadant

[Wullen, Johann van]
WULLEN (Johann v a n ), was in 1605 pastoor te Lütgendortmund en tegenstander
van de reformatorische beweging aldaar. Bij zijn benoeming heet hij: actu sacerdos,
zelosus catholicus et insignis concionator. Langzamerhand, vooral sedert 1607,
neigt hij, onder invloed zijner gemeente, die weigerde het Avondmaal onder één
gestalte te ontvangen, al meer naar het Lutherdom. Hij treedt in het huwelijk en als
in het jaar 1609 de paltzgraaf van Pfalz-Neuburg hem beveelt voortaan in hervormden
zin te prediken en te laten zingen: ‘Behoud ons Heere bij uw woord’, schaft hij de
latijnsche gezangen en het katholieke geloof af. In 1623 moest hij voor de ingevallen
Spanjaarden vluchten naar Dortmund en bediende van daar uit tijdelijk zijn gemeente.
In het begin van Maart 1625 preekte hij in Amsterdan. en werd bij de luth.
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Gemeente aldaar beroepen op ƒ 900 en vrije woning. Hij kwam in Juni en was
blijkbaar zóó van alles verstoken, dat hem 30 Juli 1625 de boeken uit de bibliotheek
van Wirichius ter leen werden gegeven en hem 30 rijksdaalders werden toegelegd
als vergoeding voor zijne meubelen, hem door den Spanjaard ontnomen. Hij had
zijn pastoraat in Lütgendortmund, dat intusschen weer door een roomsch pastoor,
Eberh. Abeli, bezet was, aangehouden en keerde er in 1632 terug om orde op de
zaken te stellen. Hij liet zich vervangen door Dietrich Awen en - wat ons zijn
geestesrichting doet kennen - droeg zijn pastoraat op aan den 8-jarigen zoon van
den geref. hoogl. in de theologie te Harderwijk, Hendrik van Diest, onder voorwaarde
dat hij het recht behield de kapelaans te benoemen en de helft van het inkomen
van het pastoraat te ontvangen. De gemeente en de Keurvorst verzetten zich echter
hiertegen, zoodat de geref. predikant er niet kwam. Eind 1632 was hij in Amsterdam
terug, waar hij 9 Nov. 1640 overleed.
Zijn zoon was de beroemde medicus van Christina van Zweden, zijn dochter
Margaretha de vriendin van Nic. Heinsius (1) (zie kol. 538).
Zie: D o m e l a N i e u w e n h u i s , Gesch. der Amsterd. Luth. Gem. 53; E.
D r e s b a c h , Reformationsgeschichte der Grafschaft Mark (Gütersloh 1909), 357
vlg. Jahrb. des Vereins f.d. Evang. Kirchengesch. Westfalens (1912) 96 vlg.
Pont
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Z.
[Zaffius, Jacobus]
ZAFFIUS (Jacobus), Het geboortejaar van dezen eersten proost van het haarlemsch
kapittel is niet bekend, maar Amsterdam moet de plaats zijner geboorte geweest
zijn; hij stierf te Haarlem hoogbejaard 19 Jan. 1618. De waardigheid van proost
verkreeg hij aldus: de bulle ‘Ex injuncto nobis’ van 11 Maart 1561, waarbij het nieuwe
bisdom van Haarlem nader werd geregeld, bepaalde o.a., dat de Augustijner
koorheeren van Heilo zouden geseculariseerd worden om als leden van het
kathedrale kapittel op te treden. Tijdens het slappe bestuur van den eersten bisschop
was deze maatregel niet ten uitvoer gebracht; dat geschiedde eerst, nadat de tweede
bisschop aan het bestuur was gekomen. 1 Mei 1571 werden de voormalige regulieren
van Heilo te gelijk met de voormalige kanunniken van Geervliet als leden van het
bisschoppelijk kapittel door Godfried van Mierlo de Sint Bavo binnen geleid en in
het bezit gesteld van hun ambt. Daar de voornoemde bulle tevens had bepaald, dat
de rangorde van voorheen onder de nieuwe kapittelheeren moest bewaard blijven,
werd Z., die sinds 1568 prior was geweest te Heilo, thans proost van het kapittel en
tevens aartsdiaken. Zijn aanstellingsbrief, niet door het kapittel maar alleen door
den bisschop uitgevaardigd, dateert eveneens van 1 Mei 1571, en op dienzelfden
datum is hij, zooals op de keerzijde van het notarieel stuk staat aangeteekend, door
den pastoor van Sint Bavo, Wierik ab Ham Blisius, als proost geïnstalleerd. Uit deze
beschikking moet tevens verklaard worden, waarom het gemis van een graad in de
theologie of in het kerkelijk recht, overigens zoo streng gevorderd voor de
aanzienlijkste leden van het bisschoppelijk kapittel, niet heeft belet, dat Z. als
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proost aan het hoofd is komen te staan van hetzelfde kapittel. Uit zijn vroeger leven
te Heilo is overigens alleen bekend, dat hij zich daar had bezig gehouden om, naar
de tradities van Windesheim, waartoe Heilo behoorde, handschriften te verluchten;
in 1567 was door Nic. van Nieuwland een beroep gedaan op zijn talent als
miniatuurschilder voor het aanbrengen van afbeeldingen in den brevier des
bisschops. Op de tweede synode te Haarlem, gehouden 2 Oct. 1571, was Z. als
proost tegenwoordig en werd volgens de bepalingen van Trente (XXV, de reform.
10) tot één der rechters benoemd, die in sommige processen als gevolmachtigden
van den H. Stoel moesten optreden. Toen de bisschop in den zomer van 1572 naar
Brussel was uitgeweken, bleef Z. te Haarlem achter. Van daar uit liet hij 1 Sept.
1572 een protest aan de regeering van Amsterdam toekomen, toen hij vernam, dat
de stad voornemens was den hof van het regulieren-klooster aldaar te laten uitroeien.
Amsterdam gaf voor dat zulks noodig was, daar anders de soldaten van den Prins
misschien in dien hof zich zouden gaan nestelen, maar Z. kwam als bezitter van
een erfpacht tegen het eigenmachtig plan van de stedelijke regeering op en
verklaarde bovendien dat bedoeld terrein geheel ongeschikt was voor legering van
soldaten. Al de ellende van Haarlem's beleg, dat voor priesters met buitengewoon
gevaar gepaard ging, heeft hij doorgemaakt. Nadat de stad door de Spanjaarden
was herwonnen, keerde de bisschop daarheen terug en liet 27 Nov. 1573 de statuten
van het haarlemsch kapittel afkondigen in de kerk van het Zijlklooster, welke statuten
ook door den proost en den deken namens het kapittel waren goedgekeurd en
onderteekend.
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In 1574 moest hij uitspraak doen in een geding tegen Wierik ab Ham Blisius, die
zich niet had willen onderwerpen aan de bepalingen omtrent den dienst in het koor
van Sint Bavo, welke door den bisschop in overeenstemming met het kapittel in
1573 waren vastgesteld. Toen op 27 Mei 1578 te Amsterdam het oproer uitbrak,
waardoor de satisfactie werd te niet gedaan, bevond Z. zich juist aldaar. Met nog
andere geestelijken is hij toen op een vaartuig geplaatst en de stad uitgeleid, maar
aan den Sint Antoniesdijk geland, kreeg hij zijn vrijheid terug. Reeds twee dagen
later volgde de ‘Haarlemsche Noon’. Men vierde toen, op dien 29 Mei, H.
Sacramentsdag; niet onwaarschijnlijk zal Z. na zijn bevrijding aanstonds naar
Haarlem teruggekeerd zijn om als proost deel te nemen aan de plechtigheden in
de kathedraal. Hij is dan getuige geweest van het geweld en den roof in Sint Bavo
gepleegd en heeft daar aan levensgevaar blootgestaan. Terwijl de bisschop ten
gevolge van deze gebeurtenissen nogmaals en nu voor goed uit Haarlem moest
wijken, bleef de proost met de meeste kanunniken daar achter. Nadat de eerste
schrik was geweken, kwamen zij op 24 Juli 1578 wederom bijeen om, gelijk de
notulen van hun kapittel-vergadering het aangeven, zooveel mogelijk zorg te dragen
voor de belangen van den godsdienst en de rechten van het kapittel. Aanvankelijk
werden de bezittingen niet aangetast en in dezelfde vergadering van 24 Juli heeft
de proost met vijf der overige kanunniken nog een berekening opgemaakt der
inkomsten van het kapittel, als ook van de honoraria, welke ieder der kanunniken
zou ontvangen. In 1581 volgde echter reeds de aanslag op het eigendom van het
kapittel. Bij accoord van 24 April gaven toen de Staten van Holland aan de
haarlemsche regeering volmacht om de goederen van alle conventen, geestelijke
collegies en gilden, alsook van het bisschoppelijk kapittel, te verkoopen en dit wel
als schadevergoeding wegens het beleg in 1572-1573 en den daarop gevolgden
brand in 1576. Aan den proost werd nu aanstonds de vordering gesteld, dat hij een
staat zou overleggen der gezamenlijke goederen, welke het kapittel sinds de
satisfactie had bezeten, alsook van al de brieven en munimenten aan de corporatie
toebehoorend. Z. weigerde aanvankelijk beslist daaraan te voldoen en werd nu, wijl
de Staten daarop gijzeling hadden gesteld, gevankelijk naar den Haag gebracht en
aldaar geïnterneerd om aldus zijn onwil te breken. Op 24 Mei 1581, toen de proost
reeds vier weken in gijzeling had gezeten, zond hij, ook namens zijn medekanunniken
een bezwaarschrift aan den Prins, om zich te beklagen over den aanslag op de
kapittelgoederen gepleegd, daar de Staten zelf meerdere besluiten en apostillen
hadden uitgevaardigd, waarbij het rustig bezit dier goederen aan het kapittel was
verzekerd. Verder verzocht hij onder aanbieden van borgstelling te worden
vrijgelaten, opdat de zaak in rechten zou kunnen behandeld worden. Ten slotte
verklaarde de proost zich bereid jaarlijks rekening af te leggen van de inkomsten
dier goederen niet alleen voor het kapittel maar ook voor burgemeesters of hun
gevolmachtigden; wat er na aftrek van het noodig onderhoud voor de kapittelheeren
overschoot, was hij bereid of zelf aan de armen uit te deelen of ter beschikking te
stellen van burgemeesters. Volgens een kantteekening is dit bezwaarschrift door
den Prins aan de Staten
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toegezonden om daarmede naar bevinden te handelen. Het gevolg was, dat Z. zijn
vrijheid terugkreeg, maar de confiscatie der kapittelgoederen werd niettemin
doorgezet. Alimentatie, zooals aan enkele kapittelheeren is verleend, heeft de proost
nimmer genoten; mogelijk hebben wij dit toe te schrijven aan zijn weigering om
koning Philips af te zweren, die, zooals hij verklaarde, hem nimmer eenig onrecht
had aangedaan. Zijn verdere zorgen moesten zich thans beperken tot belangen
van geestelijken aard. Zooals uit zijn copieboek blijkt, heeft hij een aantal
kostbaarheden, welke aan de haarlemsche kerk toebehoorden en door ijverige
katholieken waren geborgen, in ontvangst genomen en aldus voor vervreemding
bewaard. Datzelfde copieboek toont verder, dat hij in de jaren 1583-1614 meerdere
dispensaties verleende in huwelijksbeletselen, demissorialen uitvaardigde en
geestelijken in de bediening toeliet. Toen zulks verzet onder zijn medekanunniken
teweegbracht, beriep de proost zich op volmachten van den voortvluchtigen bisschop.
Dat kon echter slechts gelden tot 28 Juli 1587, toen v. Mierlo te Deventer stierf. Op
welken rechtsgrond hij daarna zulke handelingen heeft gesteld, is niet recht duidelijk;
misschien kreeg hij daartoe volmacht van Willem Coopal, die tot Oct. 1599 als
vicaris-generaal de haarlemsche kerk bestuurde. Wel staat echter vast, dat reeds
op 17 Maart 1600 de vicaris apostoliek, Sasbout Vosmeer, een brief aan den proost
heeft gezonden, waarbij hij verklaarde, dat diens dispensaties in het vervolg ongeldig
zouden zijn. Het geschil kreeg vooral een scherp karakter, toen Adelbertus Eggius,
door Vosmeer tot vicaris-generaal van Haarlem benoemd, wijl het kapittel had
verzuimd tijdig na den dood van Coopal een nieuwen vicaris aan te stellen, zich in
1602 als zoodanig te Haarlem wilde laten gelden. Niettegenstaande het heftig
optreden van den proost tegenover Vosmeer en Eggius werd die benoeming
gehandhaafd en zagen Z. en zijn medekanunniken zich gedwongen ten slotte in de
rechtsmacht van den nieuwen vicaris-generaal te berusten. Nog zij ten slotte vermeld,
dat hij in 1609 te Haarlem een hofje stichtte ‘de Vijf Kameren’. Dat hofje, gelegen
in de Witte Heerensteeg, draagt thans den naam van ‘Frans Loenenhofje’; een
hardsteenen plaat herinnert daar nog altijd aan den oorspronkelijken stichter.
Frans Hals moet volgens E.W. M o e s , Fr. Hals, sa vie et son oeuvre, een portret
van Zaffius geschilderd hebben. In de alg. lijst aldaar wordt echter niet opgegeven,
waar dat portret zich bevindt. Het werd 1630 gegraveerd door J. van de Velde; zie
v a n S o m e r e n , in zijn Beschr. Cat. III, 700, waar echter Zaffius verkeerdelijk
genoemd wordt: ‘aartsdeken v.d. Groote kerk te Haarlem, laatste heer van Sint Jan
aldaar’.
Zie: S c h r e v e l i u s , Harlemum, 29; v. L e e u w e n , Batavia illustrata, 1329; v.
H e u s s e n , Batavia sacra II, 319; Bijdr. bisd. Haarlem, in het bijzonder: Tabula
chronologica, II, 1; 214 en verder Algem. Registers; Bijdragen voor de geschiedenis
der R.K. kerk in Nederland (Rotterdam 1888); Fr. D u s s e l d o r p i i Annales, ed.
o

F r u i n , 276; B r o m , Archivalia in Italië, n . 400; Registrum I. Zaffii ab anno 1583
usque ad annum 1612; Acta capituli en Copieboeck I, 346, 453, h.s. in het oud
archief van den bisschop van Haarlem.
Hensen
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